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Bērni tiekas ar grāmatu 
autoriem 

Saulkrastu sociālās aprūpes 
mājai – 20! 

Zvejniekciema vidusskola 
ciemos pie Džimbas 3. lpp. 5. lpp. 7. lpp. 

Normunds Līcis: Saulkrastu 
novads – uz droša attīstības ceļa
Daina Vārpiņa

Novembris ir mēnesis, kad, 
pūšot stiprajiem rudens vējiem, 
mastos stalti plīv Latvijas 
valsts karogi. Tajos raugoties, 
nostājamies staltāk, ar augsti 
paceltu galvu, jo mūsu Latvija 
svin 102. dzimšanas dienu! 

– Valsts svētku laiks īpaši vairo 
ikviena iedzīvotāja patriotisko 
nostāju un piederību Latvijai. 
Kāds ir jūsu vēlējums Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem? 

– Novembris ir mūsu valsts no-
zīmīgākais mēnesis. Dabā iestājas 
zināms miers, arī mēs varam uz īsu 
brīdi apstāties un pārdomāt vals-
tiskās vērtības: cik daudz mums 
ir dots – ģimene un tuvie cilvēki, 
skaistā Latvijas daba, brīva valsts 
un plašās iespējas, gūt spēku un 
nepieciešamās emocijas. Brīži, kad 
apzinīgi darām katrs savu darbu, 
atbalstām viens otru, kad sakop-
jam savu dārzu, uzpošam māju, pa-
ceļam sarkanbaltsarkano karogu – 
tas viss rada apziņu, ka veidojam 
šo valsti kopīgi. 

Jā, vīruss COVID-19 ir ieviesis 
pārmaiņas mūsu dzīvē, bet mēs, 

latvieši, vienmēr esam bijuši un 
būsim stipri un radoši, lai rastu 
jaunus risinājumus ikdienas līdz-
svaram, atstājot vietu gan darbam 
un ģimenei, gan izaugsmei, prie-
kam un labsajūtai.

Cilvēkiem ir vajadzīga noskaņa, 
kas šajā īpašajā laikā rada prieku, 
tāpēc 17. un 18.  novembrī būsim 
kopā akcijā „Saulkrasti mirdz”. 
Tajā ir iesaistījušies uzņēmēji 
un iedzīvotāji, kuri vēlas pieda-
līties, izgaismojot kādu objektu 
Saulkrastu novadā. Liels paldies 
visiem mūsu uzņēmējiem un ie-
dzīvotājiem, kuri atbalsta un ie-
saistās šajā svētku radīšanas no-
tikumā!

Aicinu pārējos iedzīvotājus ie-
degt svētku gaismu savos logos 
11.  novembrī  – Lāčplēša dienā un 
18.  novembrī  – Latvijas dzimša-
nas dienā, lai kopīgi ar gaismas 
staru pateiktos tiem izlēmīgajiem 
un drošsirdīgajiem vīriem, kuri 
1918. gadā dibināja mūsu valsti, bet 
jau nākamajā gadā atbrīvoja to sve-
šajiem karaspēkiem. 

Es tiešām novērtēju ikvienu, 
kurš ne tikai iesaistās un atbalsta, 
bet arī izsaka konstruktīvu kritiku 
un savus priekšlikumus. Šobrīd 
pasaule dzīvo ārkārtīgi sarežģītā 
laikā, tādēļ visiem īpaši vēlu vese-
lību, izturību, saticību! 

– Saulkrastu novada 
pašvaldība šogad pieņēmusi 
īpaši svarīgus lēmumus par 
atbalstu iedzīvotājiem sociālo 
pakalpojumu sniegšanā? 

–  Jā, arī šajā jomā ir notikušas 
lielas pārmaiņas. Sociālajam die-
nestam ļoti bija nepieciešamas tel-
pas, jo šaurajos apstākļos nebija ie-
spējams nodrošināt personu datu 
azsardzību. Lai varētu pienācīgi 
apkalpot klientus, iegādājāmies bi-
jušās bankas telpas Ainažu ielā 10. 

4. lpp. 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis pateicas tiem, 
kuri aktīvi iesaistās Saulkrastu novada dzīvē gan ar konstruktīvu kritiku 
un saviem priekšlikumiem, gan ar pieredzi, kā labāk risināt dažādus 
jautājumus.  Saulkrastu novada domē N. Līča vadībā izvirzīti jauni mērķi: 
daļa jau sasniegta, bet daļa lielāku darbu vēl tiek īstenota vai tiks uzsākta 
jau drīzumā. Ir izveidota darbspējīga komanda, kura sniedz pārliecību par 
Saulkrastu novada veiksmīgu turpmāko attīstību un izaugsmi.
Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris (pa kreisi) un 
konkursa 1. vietas ieguvēja Elīna Garance (pa labi). Foto: Baiba Stjade

Katrai vietai 
ir sava unikalitāte, 

ko jācenšas saglabāt 
arī jaunajā novadā, 

un Saulkrastiem 
kā centram 

jārespektē visu 
novada teritoriju 

vajadzības!

Saulkrastu pašvaldības policijas 
talismans ir atrasts!
Asnate Rancāne

Noslēdzies Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas rīkotais zīmēšanas 
konkurss „Tēls – talismans”, 
kurā Saulkrastu novada bērni 
un jaunieši tika aicināti iesūtīt 
savas idejas un radošos darbi-
ņus, kāds varētu būt Saulkrastu 
pašvaldības policijas talismans.

Apsveicam 1.  vietas laureāti un 
jaunā Saulkrastu pašvaldības poli-
cijas talismana autori Elīnu Garan-
ci! Elīnas uzzīmētais „Jūras ērglis – 
policists Arnolds” turpmāk būs 
Saulkrastu policijas sabiedrotais, 
kas palīdzēs bērniem un arī visai sa-
biedrībai skaidrot svarīgas lietas par 
drošību un likumu.

2.  vietas ieguvēja ir Kristiāna 
Pūce ar zīmējumu „Lācis Alberts 
ļoti stiprs – viņš tevi var aizsargāt!”.

3. vietā – Līgas Gravas zīmējums 
„Policists Lapsiņš vienmēr tev palī-
dzēs”.

4.  vieta Emīlijai Treibahai ar 
zīmējumu „Gudrais un uzticamais 
policistu palīgs Reksis”.

5.  vietā  – Annija Konstantino-
viča ar zīmējumu „Policists Miks, 
Miks – vilks”.

Komisija nolēma piešķirt arī 
specbalvu atraktīvākā zīmējuma 
„Luksofora policists” autoram  – 
Dāvim Heinsbergam.

Saulkrastu pašvaldības policija ir 
ļoti patīkami pārsteigta un ieprie-
cināta, saņemot tik daudz radošus, 
atraktīvus un interesantus zīmēju-
mus par to, kādu bērni un jaunieši 
vēlētos redzēt Saulkrastu policijas 
talismanu.

Kopā tika saņemti 42 zīmējumi: 
no tiem balvas saņēma 6 iepriekš-
minētie, bet dāvanu kartes 100, 50 

un 25  eiro vērtībā tika piešķirtas 
pirmo 3 vietu ieguvējiem.

Sirsnīgi pateicamies visiem 
konkursa dalībniekiem par rado-
šajām idejām un aktīvo dalību! 
Laureāti ir mūsu pašu Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas absolventi un tagadējie au-
dzēkņi! Īpašs paldies arī Saulkras-
tu uzņēmējiem un Saulkrastu uz-
ņēmēju biedrībai par vērtīgajām 
dāvanu kartēm!

Atgādinām, ka Saulkrastu paš-
valdības policija šogad svin savus 
pilngadības svētkus un šis talis-
mans ir kā apsveikums policijai tās 
18 gadu dzimšanas dienā.

1.  vietas ieguvējas ideja tiks 
virzīta Saulkrastu pašvaldības po-
licijas talismana veidošanai, un, 
cerams, jau pavisam drīz varēsim 
tikties ar jauno talismanu  – Jūras 
ērgli Arnoldu – dzīvē!
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Jau šobrīd ir iespējams pieteikties 
NĪN atlaidei

Saulkrastu novada dome 2017. gadā pieņēma saistošos 
noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokli un 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Saulkrastu novadā”. Saistošie noteikumi nosaka, ka 

2021. gadā par vienu mājokli tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums – 70%. Tiesības 

saņemt šo atvieglojumu ir nodokļu maksātājam, 
kurš deklarējis dzīvesvietu Saulkrastu novadā savā 

nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī un kam nav NĪN 
parādu par iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem.

Lai no 2021. gada 1. janvāra saņemtu NĪN atlaidi, nodokļa 
maksātājam līdz 2020. gada 31. decembrim nepieciešams 

vērsties domē ar iesniegumu. 
Elektroniski iesniegums ir pieejams vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 

„Pakalpojumi”, „Nekustamā īpašuma nodoklis”, „Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi”. Iesniegumu, parakstītu un 
ieskenētu, lūgums nosūtīt uz e-pastu pasts@saulkrasti.lv. 

Iesnieguma veidlapas iedzīvotājiem ir pieejamas domes vestibilā. 

Ievērībai! Iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu 
nepieciešams iesniegt katru gadu. Tālrunis uzziņām 67142517.

Aicinām nekavēties un pieteikties NĪN atlaidei jau tagad!

Peldvietā „Centrs” uzstādītas 
6 jaunas pārģērbšanās kabīnes 
Pārģērbšanās kabīnes 
iegādātas projektā 
Nr. 1-08/2/2020 „Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana”, kas 
īstenots sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
9467,75 eiro: no tiem 8305,00 eiro 
finansē Latvijas vides aizsardzības 
fonds un 1162,75 eiro – pašvaldība.

Saulkrastu pilsēta – 
draudzīga arī suņiem!
Speciālās kastītes izvietotas:
1. Kāpu ielas sākumā, blakus 

informācijas stendam.
2. Pie Ainažu ielas ietves, jūras 

pusē, pretī Selgas ielai.
3. Pretī Stacijas ielai, jūras pusē, 

pie autobusa pieturas.
4. Murjāņu un Rīgas ielas 

krustojumā, jūras pusē.
5. Skolas ielā, pie Brāļu Kaudzīšu 

muzeja.
6. Ainažu un Leona Paegles ielas 

krustojumā, pirms gājēju pārejas;

7. Svētku un Bīriņu ielas 
krustojumā, uz Bīriņu ielas.

8. Ainažu un Stirnu ielas 
krustojumā, Stirnu ielas pusē.

9. Bērzu alejas un Ostas ielas 
krustojumā, Zvejniekciemā.

Speciālo suņu ekskremen-
tu atkritumu urnu uzstādīšana 
un tukšošana tiek finansēta no 
Saulkrastu pašvaldības budže-
ta. Kopējās urnu izmaksas  – 
1646 eiro.

Lai saglabātu tīru un sakoptu 
pilsētvidi, Saulkrastos uzstādītas 
deviņas speciālas kastītes, kurās 
iedzīvotāji var savākt un izmest 
sava suņa ekskrementus. 
Foto: Pēteris Gertners

Noslēgusies projekta 
„Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu izveide 
Saulkrastu novadā” īstenošana

Saulkrastu slimnīcas telpās 
iekārtots fizioterapijas kabi-
nets bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem. Projekta 
laikā veikts telpas remonts: tā 
aprīkota ar visu fizioterapijai 
nepieciešamo – uzstādīta 
„zviedru siena”, gar otru sienu 
izvietoti spoguļi, kā arī ir pie-
ejams slinga terapijas aprīko-
jums. Fizioterapijas kabinets 
papildināts ar nodarbībām 
nepieciešamo inventāru – 
masāžas kušeti, vingrošanas 
bumbām, hantelēm, līdzsvara 
attīstīšanas elementiem un 
dažādiem palīglīdzekļiem – 
divu izmēru riteņkrēsliem, ver-
tikalizācijas rāmi, staigāšanas 
rāmi, slīddēli un citu inventāru.

Pakalpojumi primāri tiks sniegti 
bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem, kuri tikuši izvērtēti 
projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/002 „Dein-

stitucionalizācija un sociālie pakal-
pojumi personām ar invaliditāti un 
bērniem” un kuriem individuālajā 
plānā paredzēta fizioterapijas no-
darbību saņemšana. Nepilnas kabi-
neta noslodzes gadījumā pakalpo-
jumu būs iespēja saņemt arī citiem 
bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem, kā arī personām ar garīgiem 
traucējumiem. Pakalpojumu sniegs 
Saulkrastu sociālais dienests.

Projekta Nr.  9.3.1.1/19/I/028 
„Sabiedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu izveide Saulkrastu novadā” 
mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālu 
pakalpojumu infrastruktūras izvei-
de un attīstība Saulkrastu novadā, 
nodrošinot sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem. 

Apstiprinātās projekta izmak-
sas ir 15  260,43  eiro: no tiem 
12 971,37 eiro ir ERAF finansējums, 
457,81 eiro – valsts budžeta dotāci-
ja pašvaldībām un 1 831,25 eiro ir 
pašvaldības līdzfinansējums.

Foto: Pēteris Gertners

Pārģērbšanās kabīņu forma ir saskaņota ar Jūras parka objektiem. 
Kabīnes izgatavotas no krāsotiem mitrumizturīgiem saplākšņiem, ko 
balsta metāla kolonnas. Grīdas platformas veidotas no lapegles dēļiem.
Foto: Pēteris Gertners

Tiek veikta Zvejniekciema 
apgaismojuma rekonstrukcija

Lai jau šoruden 
Zvejniekciema 
iedzīvotājiem tiktu 
nodrošināts ilgi gaidītais 
ielu apgaismojums 
Celtnieku, Draudzības, 
Lapu, Ganību, Enkuru, 
Akmeņu un Zaļā ielā, 
pašvaldība 2020. gada 
maijā iesniedza projektu 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijai (VARAM) 
kā pašvaldības primāro 
investīciju projektu. 
Darbus veic 
SIA „Delta EM”. 
Darbu izpildes summa – 
321021,17 eiro.
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Mazie lasītāji bibliotēkā tiekas ar bērnu grāmatu 
varoņu radītājiem
Kristīne Saukuma,  
Saulkrastu novada bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste

Oktobra sākumā Saulkrastu 
novada bibliotēkā viesojās divi 
brīnišķīgi autori – Kristaps 
Auzenbergs un Zane Zusta. 

Mākslinieka un komiksu grā-
matas autora Kristapa Auzenber-
ga krāšņās ilustrācijas ir skatāmas 
bērnu grāmatās „Meža detektīvs”, 
„Pupuķa Ukša dziesmu svētki”, 
„Paņem mani sev līdzi!”, „Rotaļas 
un rotaļlietas”, „Aiztaisi logu, tēti”, 
„Ziemassvētku vecītis Rīgā” un vēl 
daudzās citās. K. Auzenbergs ir sa-
darbojies ar autoriem ne tikai bēr-
nu, bet arī pieaugušajiem rakstīto 
grāmatu veidošanā un iedzīvinājis 
stāstus ilustrācijās grāmatās „Kā 
pliks pa nātrēm” un „Nepielū-
dzamas sievietes un citi stāsti”. 
Tomēr vislielākais gandarījums ir 
viņa paša radītā komiksu grāmata 
„Mani ne-darbi”, kurā dažnedažā-
dos piedzīvojumos dodas ar neiz-
sīkstošu fantāziju apveltīts blēņ-
daris Pēterītis. 

Radoša un mākslinieciska bija 
tikšanās ar autoru 5.  oktobrī – uz 
to bija ieradušies Saulkrastu vidus-
skolas 5. klases audzēkņi. Ikvienam 
bija iespēja izpaust savas māksli-

nieciskās prasmes, radošās idejas 
zīmējot uz papīra. Pasākumā tapa 
gan dzīvnieki, gan kosmosa kuģi, 
viens par otru amizantāki. Ja trūkst 
ticības savam mākslinieka talan-
tam, atliek vien paņemt zīmuli, pa-
pīru un, galvenais, sākt, – iedvesma 
atnāks nemanot. 

Autore Zane Zusta ir sarakstīju-
si bērnu grāmatas „Ucipuci meklē 
mājas” un „Ucipuci domā ārpus 
kastes”. SOS bērnu ciematu dar-
bības 20  gadu jubilejas grāmatā 
„20  padomi laimīgākai bērnībai” 
rakstniece ir apkopojusi aizkus-
tinošus, patiesus un sirdsgudrus 
SOS bērnu ciematu mammu stās-
tus, kas noderēs iedvesmai un 
padomam ikvienam, kurš savā 
ģimenē audzina bērnus  – savējos 
un pieņemtos. Autore arī izdevu-
si grāmatas pieaugušo auditorijai 
„Tarakāni manā galvā” un „Aiz 
durvīm”. Par bērnu grāmatu „Uci-
puci domā ārpus kastes” Z.  Zusta 
tika nominēta Latvijas Literatūras 
gada balvai 2017 kategorijā „Labā-
kais oriģinālliteratūras darbs bēr-
niem”. 

Šoreiz uz tikšanos ar auto-
ri 15.  oktobrī bija ieradušies 
Saulkrastu vidusskolas 1.b klases 
skolēni. Viesošanās laikā viņa stās-
tīja bērniem par Ucipuci piedzīvo-
jumiem grāmatās „Ucipuci meklē 

mājas” un „Ucipuci domā ārpus 
kastes”. Pasākums notika atraktīvā 
gaisotnē, bērniem ar prieku aktīvi 
iesaistoties un pildot uzdevumus. 
Kad bērni bija iepazinušies ar Uci-
puci tuvāk, radās izdevība pašiem 
izspēlēt grāmatas ainas leļļu teātrī. 
Pasākuma izskaņā, darbojoties ar 
zīmuļiem un šķērēm, katrs radīja 

savu pūci-lellīti, ko ņemt sev līdzi, 
lai atcerētos par Ucipuci piedzīvo-
jumiem un iegūtajām zinībām.

Esam patiesi priecīgi, ka izdevās 
iepriecināt bibliotēkas apmeklē-
tājus un jaunos lasītājus, dodot 
iespēju satikt autorus klātienē un 
ļaut pašiem iemācīties un saprast, 
kā top grāmatas. 

Ar šo divu autoru tikšanos 
drošības apsvērumu dēļ šobrīd 
esam noslēguši publisku pasāku-
mu rīkošanu Saulkrastu novada 
bibliotēkā, tomēr ar nepacietību 
gaidām, kad situācija uzlabosies 
un lasītājiem atkal būs iespēja ar 
saviem iecienītajiem autoriem 
tikties klātienē.

5. oktobrī Saulkrastu novada bibliotēkā viesojās mākslinieks, bērnu grāmatu ilustrators un komiksu grāmatas 
autors Kristaps Auzenbergs, lai kopā ar Saulkrastu vidusskolas 5. klases audzēkņiem radoši un mākslinieciski 
darbotos. Foto: no Saulkrastu novada bibliotēkas arhīva

Saulkrastu jaunieši piedalās 
projekta „restart” trīs dienu nometnē

Alise Timermane,   
biedrība „DUEsport” 

Skolēnu brīvlaikā Saulkrastos 
tika rīkota projekta „restart” trīs 
dienu nometne, kurā piedalījās 
Saulkrastu novada jaunieši, lai 
pilnveidotu savas prasmes ne-
formālās izglītības pasākumos. 

Jaunieši nometnē izmantoja 
dizaina domāšanas metodi, lai vi-
zualizētu sev vēlamo mācību vidi. 
Turklāt jauniešiem lektora Artūra 

Homina vadībā bija iespēja izzināt 
sevī apslēptās līdera un vadītāja 
spējas un iemācīties sevi prezen-
tēt citiem. Notika arī saliedēšanas 
aktivitātes, kurās bija jāmāk sa-
dalīt komandas darbu, lai varētu 
izpildīt uzdevumu. Pēc tam jau-
niešiem konkrētais uzdevums bija 
jāanalizē – viņi varēja konsultēties 
ar aktivitāšu vadītāju Ervīnu Smo-
ļinu. Bet nekas vēl nav beidzies – 
projekta vadītāja Alise Timermane 

informē, ka novembra beigās plā-
nota projekta trešā kārta. Tajā jau-
niešiem būs iespēja atkal tikties, 
lai izpaustos radošajā darbnīcā un 
atklātu sevī jaunus talantus. 

Šie jaunatnes iniciatīvu pa-
sākumi tiek finansēti Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projek-
tā Nr.  8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai”. Projekta rīko-
tāja – biedrība „DUEsport”.

Oktobris: ar neziņu, 
bet vēlmi darboties
Aiga Vilde,  
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

Saulkrastu novada dome 
Skolotāju dienā sveica 
pirmsskolas kolektīvu. Vienai 
„Rūķīša” darbiniecei tika 
konstatēts vīruss COVID-19. 
Ievērojot piesardzību un 
rīkojoties atbildīgi, visi PII 
darbinieki veica testu, kas bija 
negatīvs.

Oktobra sākumā Saulkrastu 
novada dome sveica pirmsskolas 
darbiniekus Skolotāju dienā. Ko-
lektīvu personīgi sveikt bija ie-
radies Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Līcis. 

Saulainā oktobra pirmdienā 
daļiņa no „Rūķīša” kolektīva ap-
vienojās, lai pozitīvu emociju un 
deju ritmos izdejotu pasaulē po-
pulāro deju „Jerusalema,” ar ko 
Latvijā viena otru izaicina dažā-
das iestādes. Paldies Andrim Ko-
meņecam par video iemūžināša-
nu un mūsu vēlmju īstenošanu! 

Vīruss COVID-19 tika kon-
statēts vienam „Rūķīša” peda-
gogam. Saņemot apstiprināju-
mu par inficēšanās gadījumu, 
nekavējoties tika veikti nepie-
ciešamie pasākumi, lai iero-
bežotu slimības izplatīšanos. 
„Rūķītis” turpināja strādāt; ka-
rantīnā bija tikai konkrētā gru-
piņa un auklīte.

Pēc tam, ievērojot piesardzību 
un rīkojoties atbildīgi, bērnu-

dārza vadība pieņēma lēmumu 
veikt testēšanu visiem PII „Rū-
ķītis” darbiniekiem. 20.  oktobrī 
tika veikts COVID-19 tests  – tā 
rezultāts bija negatīvs. Konkrē-
tās grupas audzēkņi atgriezās no 
karantīnas. Visas 14 PII grupas 
turpināja darboties.

Grupa „Kastanītis” devās uz 
Saulkrastu bibliotēku, lai uz-
sāktu mācības „Mazo pūčulēnu 
skolā,” bet grupas „Cielaviņa” 
un „Taurenītis”  – uz bibliotē-
ku piedalīties Bērnu žūrijā, lī-
dzi ņemot grāmatas lasīšanai. 
Ievērojot drošības pasākumus, 
bibliotēkas apmeklējumi tika 
pārtraukti.

Oktobra beigās pirmsskola ai-
cināja vecākus iesaistīties maku-
latūras vākšanas konkursā „Tī-
rai Latvijai!”, nesot pie iestādes 
durvīm makulatūru. Arī šogad 
pasākumā bija vērojama vecāku 
atsaucība.

Dāvanu PII  – rūķu glezniņas, 
kas rotā pirmsskolas gaiteņa sie-
nas, – sagādāja Ļubova Vasiļjeva.

PII kolektīvs mūzikas skolotā-
jas Litas pavadībā iestudē izrādi 
„Zvēri un abru taisītājs”, kas tiks 
rādīta „Rūķīša” grupām novem-
brī. Bērniem būs interesanti, jo 
izrādē būs iespēja aplūkot īstas 
abras. Paldies auklītei Ļ.  Vasi-
ļjevai par izkrāsoto namiņu un 
bišu stropu izrādei, kā arī bērnu 
asistentei Valdai Veidemanei par 
izrādes aksesuāru izkrāsošanu 
un laminēšanu!

Notika arī saliedēšanas aktivitātes, kurās bija jāmāk sadalīt komandas darbu. 
Foto: Alise Timermane
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Īpaša uzmanība ir pievērsta 
personām ar funkcionāliem trau-
cējumiem, vides pieejamības no-
drošināšanai iekļūšanai mājokļos 
un tehnisko palīglīdzekļu iegādei. 
Esam pieņēmuši arī jaunus saisto-
šos noteikumus „Par sociālo pakal-
pojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību Saulkrastu novadā”, kuros 
paredzēts palielināt atbalstu se-
nioriem, kam nepieciešama aprūpe 
mājās. Šobrīd tie ir nosūtīti Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai (VARAM), un mēs 
gaidām apstiprinājumu. 

– Viena no šī gada aktuālajām 
tēmām ir spēcīgas vidusskolas 
izveide novadā, lai Izglītības un 
zinātnes ministrijai nākamgad 
nevajadzētu pārtraukt jauniešu 
iespējas mācīties 10. līdz 12. klasē 
tepat, uz vietas. Ciktāl ir izdevies 
šo jautājumu atrisināt?

–  Izglītība ir novada prioritāte; 
tai ir jābūt progresīvai, inovatīvai, 
jāmainās līdzi laikam un pat jāiet 
tam soli pa priekšu. Es vēlos nodro-
šināt labākos iespējamos apstākļus 
pedagogiem, lai uz Saulkrastiem 
nāktu strādāt paši labākie un spējī-
gākie slolotāji. Šobrīd notiek disku-
sijas ar vecākiem un pedagogiem, 
bet gadumijā jāpieņem lēmums par 
labāko variantu. Pēc manām do-
mām, pirmais solis varētu būt abu 
skolu administratīvo resursu apvie-
nošana un konkurss apvienotās iz-
glītības iestādes direktora amatam. 
Tieši direktors būs galvenais izglītī-
bas procesu virzītājs.

Viens no reorganizācijas uzsāk-
šanas iemesliem ir jautājums – kā 
izveidot spēcīgu 7. līdz 12.  klašu 
posmu, lai audzēkņi izvēlētos palikt 
mācīties Saulkrastos tieši izglītības 
kvalitātes un skolas vides dēļ. Šo-
brīd Saulkrastu un Zvejniekciema 
vidusskolas klasēs kopā mācās tikai 
60  audzēkņi  – tas nav pietiekami, 
jo atbilstoši valsts jaunajiem stan-
dartiem no 10. līdz 12. klasei jābūt 
vismaz 90 skolēniem. 

Jau uzsākot mācības 10.  klasē, 
jauniešiem ir jāsaprot, ko viņi vēlas 
darīt pēc vidusskolas absolvēša-
nas, un jāizvēlas tā mācību virzie-
na klase, kurā būtu iespēja apgūt 
padziļinātas zināšanas, piemēram, 
svešvalodā, informātikā, ķīmijā, 
matemātikā vai kādā citā jomā. Tas 
nozīmē, ka skolai jānodrošina pla-
šāks izglītības piedāvājums, laikus 
plānojot un noskaidrojot 9.  klašu 
absolventu intereses. Šobrīd, ja jau-
nietis saprot, ka augstskolā studēs 
medicīnu, visdrīzāk, viņš Saulkras-
tu vidusskolu neizvēlēsies. Ja mums 
būs spēcīga vidusskola ar moder-
nām laboratorijām un aprīkojumu, 
jauniešiem būtu plašākas iespējas 
mācīties uz vietas un vienlaikus labi 
sagatavoties studijām, tāpat kā pie-
prasītākajās Rīgas vidusskolās. 

Un mums tāda vidusskola būs! 
Līdztekus jāpaplašina Saulkrastu 
vidusskolas telpas, piebūvējot jau-
nu ēkas korpusu. Tas ļaus atbrīvot 
mazās skolas telpas Mūzikas un 
mākslas skolai. Es uzskatu: ja viss 
izdosies, kā plānots, tad pēc ie-
dzīvotāju, tajā skaitā bērnu, skai-
ta pieauguma tendences novadā, 
vērā ņemams ir mērķis attīstīt 
ideju par ģimnāzijas izveidi nova-
dā nākamajos 10 līdz 15 gados. 

– Novadu reforma arī vairs 
nav aiz kalniem. Ir daudzi 
jautājumi, kā tā notiks. Kādi 
pašreiz ir praktiskie darbi un 
noteiktie termiņi, lai jauniz-
veidotais Saulkrastu novads 
sāktu strādāt? 

–  Lai novadu attīstība būtu re-
dzama un iedzīvotāji šeit justos 
novērtēti, ir jāstrādā kopīgi! Pār-
maiņas valstī notiek strauji, tāpēc 
droši jāiet uz priekšu, un mums ir 
svarīgi nepalikt pašreizējā punktā, 
citādi jau rīt varam attapties starp 
pašvaldībām, kas palikušas iepakaļ. 
Aicinu aizmirst nesenās adminis-
tratīvi teritoriālās reformas (ATR) 
kaislības un turpināt labās kaimiņu 
attiecības ar jaunizveidotajiem no-
vadiem – apvienoto tagadējo Ādažu 
un Carnikavas novadu un Limbažu 
novadu. 

Esam uzsākuši darbu pie jaunā 
Saulkrastu novada attīstības plā-
na, kurā iekļautas arī Sējas novada 
un Skultes pagasta teritorijas. Tas 
jāpabeidz līdz 2021.  gada jūnijam. 
Jau drīz tiks veidotas darba grupas, 
kurās strādās Saulkrastu un Sējas 
novadu un Skultes pagasta pašval-
dības iestāžu darbinieki, uzņēmēji 
un, protams, iedzīvotāji. Jāapkopo 
pilnīgi visi pašvaldības procesi un 
jāizstrādā jauns novada pārvaldī-
bas modelis, kas ļautu īstenot jauno 
attīstības plānu. Iepazīstot tuvāk 
kopējo teritoriju, kļūst skaidrs: tas 
būs liels izaicinājums – nodrošināt 
līdzvērtīga pakalpojuma pieejamī-
bu visā plašajā teritorijā, piemēram, 
pašvaldības policijas institūcijas 
pakalpojumus. Taču jau tagad ir 
skaidrs, ka visas līdzšinējo pakal-
pojumu sniegšanas vietas un darbi-
nieku pakalpojumi tiks saglabāti, lai 
tos būtu iespēja saņemt iespējami 
tuvāk dzīvesvietai. 

Mēs redzam, ka jaunā novada 
teritorijas ir milzīgas un attālumi 
starp apdzīvotajām vietām  – lieli. 
Ieguvums noteikti ir iespēja veidot 
kopīgu atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmu (pašreiz Saulkrastu 
novadam tā ir kopīga ar Skultes pa-
gastu, bet ne ar Sējas novadu). Šāds 
modelis ļaus uzturēt tīru vidi un 
kontrolēt, lai atkritumi nenonāktu 

laukos, mežos un citviet. Svarīgs 
ir ielu un ceļu tīkls, to stāvoklis, 
sabiedriskā transporta pieejamība. 
Ir daudzas ieceres un risinājumi, ko 
un kā varētu darīt, tomēr vispirms 
es vēlētos uzklausīt visu iesaistīto 
teritoriju iedzīvotāju un speciālistu 
viedokli. Tāpēc es lūdzu visus ies-
tāžu darbiniekus un iedzīvotājus 
aktīvi iesaistīties jaunā Saulkrastu 
novada attīstības plāna izstrādē 
un palīdzēt gan darba grupās, gan 
aptaujās saskatīt kopīgās attīstības 
iespējas!

– Kas satrauc pašreizējo 
Skultes pagasta un Sējas 
novada iedzīvotājus, kuri pēc 
ATR īstenošanas nākamā gada 
otrajā pusē kļūs par Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem? 

–  Saulkrastu novads ir papla-
šināts, un turpmāk kopā jāstrādā 
visu teritoriju pārstāvjiem: jāskatās, 
kādas iespējas būs jaunajā novadā, 
kā piesaistīt papildu resursus, kā 
nodrošināt vienlīdz labu dzīves vidi 
visos pašvaldības ciemos, saglabā-
jot labi izveidoto un vienlaikus ra-
dot attīstības iespējas. 

Katrai vietai ir sava unikalitāte, 
ko jācenšas saglabāt arī jaunajā no-
vadā, un Saulkrastiem kā centram 
jārespektē visu novada teritoriju 
vajadzības! Es redzu, ka novadu 
lielākā bagātība ir to cilvēki, tāpēc, 
kopīgi apvienojot intelektuālo un 
praktisko darbu, kā arī izmanto-
jot katras pašreizējās pašvaldības 
stiprās puses, kopā noteikti attīstī-
simies par spēcīgu piejūras novadu. 
Saprotams, ka apkārtējo pašvaldību 
iedzīvotājiem pašreiz ir bažas par 
turpmāko: vai par viņiem neaiz-
mirsīs, vai nelikvidēs pašreizējās 
iestādes, skolas u.  tml. Piemēram, 
oktobrī es tikos ar Sējas pamatsko-
las direktori Inesi Ozolnieci: mēs 
pārrunājām turpmāko darbību un 
secinājām, ka nākotnē noteikti būs 
pietiekami daudz bērnu, kuru ve-
cāki vēlēsies, lai viņi apmeklē tieši 
Sējas mācību iestādi. Sējas pamat-
skola atrodas skaistā vietā, tā ir 
ļoti īpaša un vietējiem vajadzīga. 
Protams, darīsim visu, lai pēc Sē-
jas pamatskolas pabeigšanas au-

dzēkņi labprāt turpinātu mācības 
Saulkrastu novada vidusskolā. 

Iedzīvotāji ir uztraukti, ka pēc 
novadu apvienošanas varētu tikt 
paaugstināts nekustamā īpašuma 
nodoklis (NĪN). Vēlos atgādināt, ka 
NĪN apmēru nosaka Valsts zemes 
dienests, nevis pašvaldība! Par to 
vienlīdz uztraucas arī saulkrastieši. 
Tātad tikai tādēļ, ka Saulkrastu no-
vadā tiks iekļauts Sējas novads un 
Skultes pagasts, NĪN iedzīvotājiem 
paaugstināts netiks. 

Sējas novads un Skultes pagasts 
ir bagāti ar spējīgiem lauksaimnie-
kiem, lopkopjiem, mājražotājiem, 
kuriem nepieciešams atbalsts un 
konsultācijas par pieejamajām 
valsts atbalsta programmām, pro-
jektiem un citiem finanšu atbalsta 
instrumentiem. Šeit es redzu ne-
pieciešamību pēc lauku attīstības 
konsultanta darba, kurš konsultēs 
Skultes pagastā un Sējas novadā. 
Tādējādi netiks samazinātas arī 
lauku attīstības iespējas. 

Pēc manām domām, nebūtu 
tālredzīgi savstarpēji salīdzināt 
Saulkrastu, Sējas un Skultes iedzī-
votājus. Mēs visi jau sen strādājam 
kopā, mācāmies kopā un atpūša-
mies kopā. Tagad ir pienācis laiks 
kopīgi domāt un darīt, lai mēs va-
rētu savu novadu saukt par pašu 
labāko! 

– Pašvaldībā ikdienā 
nepieciešams veikt daudzus 
saimnieciskus darbus, kam 
agrāk nav pievērsta uzmanība. 
Ko ir izdevies uzlabot? 

–  Esam pārveidojuši pašvaldī-
bas kapitālsabiedrību „Saulkras-
tu komunālserviss”, kas vēl pirms 
pāris gadiem bija sliktā finansiālā 
stāvoklī, turklāt bez attīstības po-
tenciāla. Lai pēc iespējas attālinātu 
tarifu paaugstināšanu par komunā-
lajiem pakalpojumiem mūsu iedzī-
votājiem, ļoti lielus resursus esam 
piešķīruši komunālās saimniecības 
atjaunošanai. Prioritāri atrisinā-
jām gadiem atliktus jautājumus, 
vairāk nekā 100  000  eiro ieguldot 
Saulkrastu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu pārbūvē. Tiek atjaunotas 
katlumājas un iegādāti jauni apku-
res katli, daļa līdzšinējā ielu apgais-
mojuma nomainīta pret energo-
efektīvu. Izglītības iestāžu tuvumā 
satiksmes drošībai ir pārbūvētas 
gājēju pārejas, izvietojot ātrumvaļ-
ņus jeb „gulošos policistus”, kā arī 
pie gājēju pārejām uzstādītas spe-
ciālās skaņu veidojošās līnijas. Šo-
brīd vairākās ielās tiek pārbūvētas 
ietvju apmales, pielāgojot tās ērtā-
kai nobraukšanai un uzbraukšanai 
velosipēdistiem, bērnu ratiņiem, 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
ratiņkrēslā. Bērnudārza teritorijā ir 
atjaunots celiņu tīkls un izveidots 
apgaismojums. Gandrīz visās iestā-
dēs pārbūvētas elektrības sistēmas. 
Saulkrastu slimnīcā ierīkots lifts, 
izremontēts dienas centrs, kultūras 
namā „Zvejniekciems”  – pirmais 
stāvs. Jau šomēnes būs apgaismo-
tas Celtnieku, Draudzības, Enkuru, 
Lapu, Ganību, Akmeņu un Zaļās 
ielas. Mēs turpinām sarunas ar 
„Latvijas Valsts ceļiem” par Rožu 
bulvāra apgaismošanas variantiem, 
lai jau drīzumā varētu tur ierīkot at-
bilstošu apgaismojumu.

Būtiski mainās Zvejniekciema 
vide  – Skultes ostas teritorijā at-

tīstās ražošana, bet daļu ostas te-
ritorijas vēlamies veidot atvērtu ie-
dzīvotājiem. Gar Aģes upi, virzienā 
uz jūru ir izbūvēta jaunā piestātne, 
sakopta apkārtne, izveidota lab-
iekārtota ietve līdz Upes ielai, kas 
pavasarī tiks turpināta. Zvejniek-
ciema kultūras nama kafejnīcas 
atjaunošanai esam piesaistījuši jau-
nu nomnieku. Jau drīzumā šeit būs 
iespēja atbraukt ar laivām, jahtām, 
izkāpt krastā, pastaigāties, paēst, 
nopirkt zivis. Pēc iecerētajiem uz-
labojumiem šī vieta apmeklētājiem 
atkal kļūs interesanta, turklāt ne 
tikai rīkoto pasākumu laikā, bet arī 
ikdienā. Šobrīd Zvejniekciemā tiek 
pārbūvēts arī Jūras prospekts pie 
Aģes upes, kur izveidots slips laivu 
nolaišanai upē. Zvejniekciems ie-
gūs jaunu elpu un papildu iespējas 
ne tikai kā ražošanas centrs, bet arī 
sabiedrisko aktivitāšu norises vieta. 
Pēc pieredzes zinām, cik iederīgi 
bija Zvejniekciema Ostas svētki. 

– Saulkrastu novada dome ir 
saņēmusi Valsts kontroles (VK) 
ziņojumu par pusotra gada 
pārbaudē paveikto. Kādi ir tās 
galvenie secinājumi: vai un ko 
varēsiet uzlabot pašvaldības 
darbā? 

– Vienmēr ir labi, ja kāds paska-
tās uz kopējo darbu no malas un ie-
saka, ko varētu darīt citādi. VK veica 
padziļinātu Saulkrastu novada do-
mes dokumentu, darba procesu un 
rīcības izpēti. Paldies VK par virkni 
patiešām labu priekšlikumu, taču, 
lai izpildītu visus ieteikumus, būtu 
nepieciešami papildu darbinieki, 
kuri veidotu dažādas atskaites, ak-
tus un protokolus. 

Tā kā darbu es uzsāku 2019. gada 
sākumā, virknē pašvaldības iestāžu 
tika veikts audits un kļuva skaidrs, 
kāpēc 2018.  gada beigās pašval-
dības vadībā bija iestājusies krīze. 
Strādāt pa vecam vienkārši vairs 
nebija iespējams! Pārmaiņas jau 
bija uzsāktas, tāpēc sadarbība ar 
VK bija konstruktīva, un ieteikumi 
tika ieviesti kopā ar nepieciešama-
jām procedūrām. Galīgajā atzinumā 
tika pievērsta uzmanība nekustamā 
īpašuma uzskaitei un 2018. gadā bez 
deputātu lēmuma noslēgtajai noru-
nai par nesamērīgi dārgo Saulkrastu 
estrādes pārbūvi. Šī situācija izvei-
dojās, jo iepriekš domē pašvaldības 
Nekustamo īpašumu un apsaimnie-
košanas nodaļas vadītājs bija arī iz-
pilddirektora vietnieks, kas nozīmē, 
ka viņš pats kontrolē un uzrauga 
sevi kā nodaļas vadītāju, tāpēc dau-
dzi nodaļas vadītāja pienākumi ne-
bija izpildīti. Pusotrā gadā šo struk-
tūru esam pārveidojuši.

Kopumā pret šo procesu attiecos 
pozitīvi. Arī VK ir novērtējusi mūsu 
savstarpējo sadarbību un savā atzi-
numā paudusi, ka daudzi ieteikumi 
līdz galīgā ziņojuma publicēšanai 
jau tikuši izpildīti. 

– Oktobra beigās Saulkrastos 
tika konstatēts vīrusa COVID-19 
uzliesmojums. Bija nepieciešama 
tūlītēja un izlēmīga pašvaldības 
rīcība, jo vīruss bija skāris visne-
aizsargātāko sabiedrības daļu – 
Sociālās mājas iemītniekus. Kur 
situācija bija vissmagākā?

–  Vispirms īpaši liels pal-
dies visiem pašaizliedzīgajiem 

Zvejniekciems iegūs jaunu elpu un papildu 
iespējas ne tikai kā ražošanas centrs, 

bet arī sabiedrisko aktivitāšu norises vieta.

 1. lpp. 

5. lpp. 

2020. gada 14. oktobrī ar SIA „Ascendum Ceļu būve” tika noslēgts līgums par 
nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma pārbūves darbu veikšanu 
Saulkrastos, posmā no Murjāņu–Rīgas ielu krustojuma līdz Ainažu–Smilšu ielu 
krustojumam. Darbu izpildes summa – 19898,54 euro (bez PVN). 
Foto: Normunds Līcis



Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada novembris 5    

Par uzņēmējdarbības vidi Saulkrastos
Reizi gadā Saulkrastu uzņē-
mēju biedrība rīko aptauju, lai 
uzklausītu iedzīvotāju viedokli 
par Saulkrastu uzņēmējdarbības 
vidi, sniegtajiem pakalpoju-
miem, nepieciešamajiem jau-
najiem pakalpojumiem, kā arī 
novērtētu Saulkrastu uzņēmumu 
līdzšinējo darbību un salīdzinātu 

aptaujas statistiskos rādītājus ar 
citiem gadiem.

Lai gan 2020.  gads arī uzņē-
mējiem aizrit COVID-19 ietek-
mē, tomēr ļoti priecājamies par 
pozitīviem jaunumiem, īpaši par 
„Villa Gaida” (brīvdienu māja Rī-
gas ielā  32), veikala „Rimi” (Rīgas 

ielā  54), „DPD Latvija” pakomāta 
(Ainažu ielā  20) atklāšanu un jau-
na bankomāta uzstādīšanu veikalā 
„Elvi” (Ainažu ielā 28a). 

Šis bija pirmais gads, kad paš-
valdība izveidoja uzņēmējdarbības 
grantu un izsludināja finansējuma 
konkursu. Joprojām turpinām mo-
tivēt bankas, lai Saulkrastos uzstā-

dītu arī skaidrās naudas iemaksas 
automātu.

Ar šo aicinām iedzīvotājus līdz 
2020. gada 23. novembrim aizpildīt 
šo aptauju, izgriezt to un ievietot 
aptaujas urnās, kas ir pieejamas 
veikalā „top!” (Rīgas ielā  51), vei-
kalā „Alk Outlet” (Ainažu ielā  20), 
veikalā „Elvi” (Ainažu ielā 28A) un 

veikalā „Mego” (Zvejniekciemā, 
Bērzu alejā  1). Elektroniski anketu 
ir iespējams aizpildīt biedrības mā-
jaslapā www.facebook.com/saulkras-
tuuznemeji.

Ar cieņu 
Artūrs Ancāns,

Saulkrastu uzņēmēju biedrī-
bas sekretārs

Jūsu deklarētās dzīvesvietas adrese:
 Saulkrastu novads
  Pabaži
  Pēterupe
  Centrs
  Zvejniekciems
  vasarnīcu kooperatīvs ___________________________
  cits _____________________________________________

  Cits novads  ____________________________________

Jūsu vecums:
  līdz 25 
  26–40 
  41–60
  61–80
  vairāk par 80

Nosauciet, lūdzu, 3 uzņēmumus Saulkrastos, ko jūs 
kā klients apmeklējat visbiežāk!
______________________________________________________
______________________________________________________

Nosauciet, lūdzu, uzņēmumus vai pakalpojumus, ko 
Saulkrastu novadā vajadzētu izveidot tuvākajā laikā?
______________________________________________________
______________________________________________________

Vai Saulkrastos ir tādi uzņēmumi vai pakalpojumi, 
kuri, pēc jūsu domām, šeit būtu jāslēdz?
______________________________________________________
______________________________________________________

Nosauciet, lūdzu, pēc jūsu domām, 2020. gada 
nozīmīgāko uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju!
______________________________________________________
______________________________________________________

Nosauciet, lūdzu, pēc jūsu domām, 2020. gada 
iedzīvotājiem draudzīgāko lielveikalu!
_____________________________________________________
________
Nosauciet, lūdzu, pēc jūsu domām, 2020. gada 
iedzīvotājiem draudzīgāko mazveikalu!
______________________________________________________
______________________________________________________

Nosauciet, lūdzu, pēc jūsu domām, 2020. gada 
iedzīvotājiem draudzīgāko ēdināšanas uzņēmumu!
______________________________________________________
______________________________________________________

Nosauciet, lūdzu, pēc jūsu domām, 2020. gada 
iedzīvotājiem draudzīgāko izklaides uzņēmumu!
______________________________________________________

Nosauciet, lūdzu, uzņēmumu, kas, pēc jūsu do-
mām, 2020. gadā visveiksmīgāk popularizējis 
Saulkrastu vārdu!
______________________________________________________
______________________________________________________

Nosauciet, lūdzu, uzņēmumu vai pakalpojumu, kas 
jums 2020. gadā licies īpaši vajadzīgs!
______________________________________________________
______________________________________________________

Kā jūs gūstat informāciju par Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības jaunumiem?
  pašvaldības avīzē
  no ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām
  mājaslapā www.facebook.com/saulkrastuuznemeji
  citā veidā _______________________________________
______________________________________________________

Jūsu ieteikumi Saulkrastu uzņēmumu darbības un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Paldies jums par atsaucību!

APTAUJA PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDI SAULKRASTOS

 4. lpp. 

Saulkrastu sociālās aprūpes mājai – 20!
Baiba Stjade

Ne visiem vecumdienās pietiek 
spēka, izturības un iespēju par 
sevi parūpēties pašiem, sevišķi, 
ja nav tuvinieku atbalsta. 
Saulkrastu sociālās aprūpes 
mājas sirmgalvji, kuri smagā ve-
selības stāvokļa dēļ mūža nogali 
pavada ilgstošā sociālā aprūpē, 
var justies gaidīti, aprūpēti 
un mīlēti, jo mūsu novadā jau 
20 gadus darbojas Saulkrastu 
sociālās aprūpes māja. 

Ikdienas darbs apkalpojošam 
personālam nav viegls, jo jāspēj ne 
tikai aprūpēt visus klientus, veicot 
visas sociālās aprūpes funkcijas un 
pakalpojumus, bet arī jāprot būt 
par vienīgo cilvēku, kurš uzklausa, 
samīļo vai vienkārši pasniedz glāzi 

ūdens. Šīs mājas iemītnieki, kuru 
acis gaidoši raugās uz sociālās mā-
jas darbiniekiem, nav tikai mūsu no-
vada iedzīvotāji – tie ir cilvēki, kuri 
vēlas būt saprasti, mīlēti un cienīti, 
tāpat kā mēs visi. Lai Dievs dod ik-
vienam būt tik atbalstošam, sapro-
tošam un sirdsgudram kā Saulkrastu 
sociālās aprūpes mājas profesionāļi! 

Vārdi, kas precīzi raksturo 
Saulkrastu sociālās aprūpes mājas 
personālu: kalpošana, misijas apzi-
ņa un pašaizliedzīgs darbs! 

Oktobra sākumā Saulkrastu do-
mes priekšsēdētājs Normunds Līcis, 
Saulkrastu slimnīcas vadītāja Santa 
Ancāne un Sociālā dienesta vadītā-
ja Kristīne Mozga PALDIES par ne-
savtīgu darbu un sirds siltumu teica 
Saulkrastu sociālās aprūpes mājas 
vadītājai Jogitai Skujiņai un visiem 
iestādes darbiniekiem. 

Uzziņai

�  Toreizējā pašvaldības vadītāja 

Armanda Krūmiņa darbības 

laikā Saulkrastu slimnīcā 

beidza darboties Grūtnieču 

patoloģijas nodaļa.

�  Domes lēmums par Sociālās 

mājas izveidi tika pieņemts 

2000. gada vasarā.

�  2000. gada oktobra sākumā 

uz Ainažu ielu 34 atnāca 

pirmie sociālās aprūpes mājas 

iemītnieki.

�  Pierīgas daļā, kurā atrodas 

Saulkrasti, tuvumā nevienas 

citas sociālās aprūpes mājas 

nav. 

�  Rindā uz vietu Saulkrastu 

sociālās aprūpes mājā jāgaida 

aptuveni 10 līdz 12 mēneši. 

darbiniekiem un Santai Ancānei, 
Saulkrastu slimnīcas vadītājai, kā 
arī Jogitai Skujiņai, Sociālās aprū-
pes mājas vadītājai, par operatīvu 
rīcību vīrusa turpmākās izplatības 
novēršanā un darbu krīzes situācijā! 

Labā ziņa ir tā, ka novadā lielā-
koties situācija ir stabila, vīrusa iz-
platība konstatēta tikai Saulkrastu 
slimnīcas ēkas vienā korpusā, kurā 
atrodas slimnīcas telpas un Soci-
ālā aprūpes māja. Šobrīd ir slēgts 
traumpunkts un dienas stacionāra 
telpas. Darbu turpina poliklīnika, 
kurā vīrusa izplatība netika konsta-
tēta. Pilsētā organizējām testēšanas 
punktu, kurā iedzīvotāji varēja veikt 

bezmaksas testu, kā arī pastipri-
nāti tika dezinficētas slimnīcas un 
sociālās aprūpes telpas. Mūsu paš-
valdības iestādes ir nodrošinātas 
ar nepieciešamajiem individuālās 
aizsardzības līdzekļiem un spectēr-
piem. 

Diemžēl nācās konstatēt, ka val-
stī nemaz nav izstrādāta sistēma 
vai vadlīnijas rīcībai šādā situācijā, 
tādēļ atbildīgo ministriju un iestāžu 
speciālisti nevarēja sniegt nepiecie-
šamo atbalstu. 

Es nesaprotu, kāpēc atbildīgās 
ministrijas turpina izlikties nere-
dzam faktisko situāciju. Slimību 
profilakses un kontroles centrs 
(SPKC) ir pārslogots, un mēs velti 

kavējam savu laiku, vairākas dienas 
cenšoties sazvanīt atbildīgo perso-
nu, vai nedēļu gaidām, kad SPKC 
sazvanīs kontaktpersonas un infor-
mēs par turpmāko rīcību. Tā vietā 
pašvaldības vadītājs varētu auto-
mātiski saņemt no SPKC katru die-
nu aktuālo informāciju par situāciju 
pašvaldībā, lai būtu iespējams at-
tiecīgi rīkoties, veikt dezinfekciju, 
plānot ierobežojumus utt. Iestāžu 
vadītāji jau pēc vienotas instrukci-
jas informētu kontaktpersonas par 
nepieciešamo rīcību.

– Kā šajā nebūt ne vieglajā 
laikā atpūšaties un atgūstat 
spēkus? 

–  Ļoti labs jautājums! Jebkuru 
pārmaiņu ieviešana ir sarežģīts 
process un ārkārtīgi liels izaici-
nājums, jo katrs lēmums attiecas 
uz mūsu pašu cilvēkiem un plaši 
rezonē vietējā sabiedrībā. Ja arī sā-
kumā par atsevišķiem jaunumiem 
bija jūtama neapmierinātība, vēlāk 
daudzi piekrita, ka lēmums ticis 
pieņemts pareizi. Pārmaiņas paš-
valdībā ir nepieciešamas, lai arī to 
veikšana no manis prasa diennakts 
režīmu jeb nepārtrauktu atrašanos 
darbā – jābūt vienmēr pieejamam 
kolēģiem un iedzīvotājiem. Ne-
noliegšu, tas ir emocionāli smagi, 
un, protams, to izjūt mana ģime-
ne. Mājās esmu daudz mazāk nekā 

agrāk, un pat tad, ja fiziski esmu 
mājās, vienalga domās esmu dar-
bā  – arī iedzīvotāji nodarbojas ar 
atsevišķiem jautājumiem pēc sava 
darba.

Viens uz ielas pateikts „paldies” 
atsver jebkuru nogurumu un dod 
jaunas emocijas apņēmīgi sākt jau-
nu darba dienu.

Mans lielākais vaļasprieks ir bas-
ketbols, ko spēlēju kopā ar saviem 
draugiem, – tā varu atpūsties visla-
bāk. Šajā komandas spēlē pēc garās 
darbadienas es lieliski relaksējos. 

Brīvdienās es labprāt atpūšos 
kopā ar ģimeni. Tā ir mana stiprā 
aizmugure – saprotoša un atbals-
toša. 

Sociālās aprūpes mājas direktore Jogita Skujiņa 06.10.2020. 
Foto: Pēteris Gertners



6    
2020. gada 30. septembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 22/2020 Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 30. septembra sēdē (prot. Nr. 30/2020§16) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu. 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. gada 
25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās 
ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” šādus 
grozījumus: 

1. Izteikt 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„4.3. sagatavošanas klasē mūzikā – 10,00 euro 
par vienu mācību individuālo nodarbību, kas ilgst 
40 minūtes, 5,00 euro par vienu mācību individuālo 
nodarbību, kas ilgst 20 minūtes;
4.4. sagatavošanas klasē mākslā – 3,50 euro par vienu 
mācību grupas nodarbību;
4.5. absolventu tālākizglītības klasē mūzikā – 
10,00 euro par vienu mācību individuālo nodarbību, 
kas ilgst 40 minūtes;

4.6. absolventu tālākizglītības klasē mākslā – 
1,00 euro par vienu mācību grupas nodarbību, 
audzēknim iekļaujoties 7. kursa grupas nodarbībās.”.

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošo 
noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”” 
projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts, pamatojoties 
uz Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts 
līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības 
programmu apguvi Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāsts. Projektā paredzēts:

1) paaugstināt līdzfinansējumu sagatavošanas 
klasē mūzikā atbilstoši izmaiņām valstī noteiktajā 
pedagoģiskās slodzes minimālajā likmē (uz 790 euro);
2) līdzfinansējuma apmērs absolventu tālākizglītības 
klasē mūzikā un mākslā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu 
īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības 
vidi) pašvaldības teritorijā. Projektam nav tiešas 
ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina izglītības iestāde, 
kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu. 
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav notikušas.

N. Līcis,
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 28. oktobra sēdes Nr. 32 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
S. Ozola-Ozoliņa, A. Horsts, A. Dul-
piņš, E.  Grāvītis, I.  Veide, G.  Lā-
čauniece, B.  Veide, A.  Aparjode, 
S.  Ancāne, O.  Vanaga, M.  Kišuro, 
A. Deniškāne, S. Osīte.

Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 
(I. Sviklāne)
1.  Ievēlēt IVETU SVIKLĀNI par 
Saulkrastu novada bāriņtiesas lo-
cekli ar 2020.  gada 2.  novembri. 
2. Lēmums ir spēkā no 2020. gada 
2. novembra līdz 2025. gada 1. no-
vembrim. 3. Administratīvās no-
daļas personāla speciālistei pazi-
ņot Valsts ieņēmumu dienestam 
par izmaiņām Saulkrastu novada 
pašvaldību amatu sarakstā. 4. Ad-
ministratīvās nodaļas lietvedei 
nodot lēmuma norakstu Ivetai 
Sviklānei.
 
Par finansējuma paredzēšanu 
tehniskās dokumentācijas 
izstrādei laipām no Zvaigžņu ielas 
līdz „Saules tiltiņam”, Saulkrastos.
1. Paredzēt finansējumu 2021. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izdevumu pozīcijā „Administrā-
cija” (struktūrvienība 0111, iz-
maksu mērķis M613, V.F. 06.600) 
4659,00  euro apmērā ekono-
miskās klasifikācijas kodā 5420 
(pamatlīdzekļu un ieguldījuma 
īpašumu izveidošana un nepa-
beigtā būvniecība), kas paredzēts 
tehniskās dokumentācijas izstrā-
dei. 2. Uzdot Saulkrastu novada 
domes Novada attīstības nodaļai 
veikt nepieciešamo dokumentā-
cijas sagatavošanu projektēšanas 
uzsākšanai. 3. Par lēmuma izpildi 
atbildīgs pašvaldības izpilddirek-
tors.
 
Par līdzekļu paredzēšanu 
2021. gada budžetā estrādes 
rekonstrukcijai1

1.  Paredzēt 2021.  gada budžeta 
izdevumos projektu „Vidzemes 

piekrastes kultūras un dabas man-
tojuma iekļaušana tūrisma pakal-
pojumu izveidē un attīstībā – „Sa-
viļņojošā Vidzeme”” (struktūr-
vienība 0111, P5127) EKK 5240 
(pamatlīdzekļu un ieguldījuma 
īpašumu izveidošana un nepa-
beigtā būvniecība) 70  650  euro 
(septiņdesmit tūkstoši seši simti 
piecdesmit eiro). 2. Atbildīgais par 
lēmuma izpildi  – pašvaldības iz-
pilddirektors.

Par pašvaldībai piederošo telpu 
Zvejniekciema Kultūras namā 
Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
1.  Apstiprināt izsoles rezultātus 
par Saulkrastu novada domes ne-
kustamā īpašuma  – ēkas  – Zvej-
niekciema Kultūras nams Atpūtas 
ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, kadas-
tra Nr.  80335010028, iznomājamo 
telpu kopplatība 132,6  m2, no-
mas izsoles rezultātus saskaņā ar 
23.10.2020. protokolu. 2. Noslēgt 
ar (vārds, uzvārds, adrese): Aģes 
iela  18, Zvejniekciems, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads, 
LV-2161, telpu nomas līgumu 
(lēmuma pielikumā) par izsolē 
nosolītām telpām Atpūtas ielā 1B, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagas-
tā, Saulkrastu novadā par summu 
265,20  euro (divi simti sešdesmit 
pieci eiro, 20  centi) mēnesī un 
21% PVN 55,69 euro, kopējā sum-
ma 320,89 euro mēnesī. 3. Nomas 
līguma noslēgšanas termiņš: 1 
(viens) mēnesis no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. 4. Atbildīgais par 
lēmuma izpildi – Saulkrastu nova-
da pašvaldības izpilddirektors.
 
Par izmaiņām Iepirkumu 
komisijas sastāvā
1.  Atbrīvot no Iepirkumu komisi-
jas sastāva komisijas locekli Bru-
no Veidi. 2. Iecelt Administratīvās 

nodaļas juristi Jutu Bērziņu par 
Iepirkumu komisijas locekli, at-
ļaujot savienot valsts amatperso-
nas amatu Iepirkumu komisijā ar 
Administratīvās nodaļas jurista 
amatu un Dzīvokļu un dzīvesvie-
tas deklarācijas komisijas locekļa 
amatu. 3.  Administratīvās noda-
ļas personāla speciālistei paziņot 
Valsts ieņēmumu dienestam par 
izmaiņām Saulkrastu novada paš-
valdības amatpersonu sarakstā. 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pie-
ņemšanas brīdi.

Par sadarbību jaunizveidojamā 
Saulkrastu novada Attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam 
izstrādē
1. Uzsākt Saulkrastu novada 
Attīstības programmas 2021.–
2027.  gadam (turpmāk  – Prog-
ramma) izstrādi. 2. Aicināt Sējas 
novada domi un Limbažu novada 
domi piedalīties Programmas 
izstrādē. 3. Administratīvajai 
nodaļai 2 nedēļu laikā no lēmu-
ma spēkā stāšanās sagatavot sa-
darbības līguma projektu starp 
Saulkrastu, Sējas un Limbažu 
novada domēm Programmas iz-
strādei, nosakot, ka Sējas novada 
domei un Limbažu novada domei 
ir pienākums deleģēt savus pār-
stāvjus darbam pie Programmas 
izstrādes. 4. Pilnvarot Domes 
priekšsēdētāju slēgt sadarbības 
līgumu ar Sējas novada domi 
un Limbažu novada domi par 
Programmas izstrādi. 5.  Izpild-
direktoram organizēt nepiecie-
šamo dokumentu iesniegšanu 
mērķdotācijas saņemšanai Prog-
rammas izstrādei. 6. Novada at-
tīstības nodaļai līdz 2020.  gada 
30.  novembrim izstrādāt un ie-
sniegt Domei izskatīšanai Prog-
rammas darba uzdevumu un iz-
pildes laika grafiku. 7. Atbildīgais 
par lēmuma izpildi – pašvaldības 
izpilddirektors. 8. Lēmums stājas 
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošo dzīvojamo 
telpu īres maksu
Noteikt Saulkrastu novada paš-
valdībā dzīvojamo telpu vienotu 
klasifikāciju pēc labiekārtojuma 
līmeņa: 1.1. Labiekārtota dzīvo-
jamā telpa ir dzīvošanai piemē-
rota telpa, kas nodrošināta ar 
šādiem pamatpakalpojumiem  – 
centrālapkuri, vannu vai dušu, 
aukstā ūdens apgādi, kanalizā-
cijas pieslēgumu, sadzīves atkri-
tumu izvešanu; 1.2. Dzīvojamā 
telpa ar daļējām ērtībām ir dzī-
vošanai piemērota telpa, kas no-
drošināta ar šādiem pamatpakal-
pojumiem – lokālo, centrālo vai 
krāsns apkuri, vannu vai dušu, 
aukstā ūdens apgādi, kanalizāci-
jas pieslēgumu, sadzīves atkritu-
mu izvešanu; 1.3. Dzīvojamā tel-
pa bez ērtībām ir dzīvošanai pie-
mērota telpa, kas nodrošināta ar 
šādiem pamatpakalpojumiem  – 
krāsns apkuri, aukstā ūdens ap-
gādi ārpus dzīvojamās telpas un 
sadzīves atkritumu savākšanu. 
2. Noteikt, ka dzīvojamo telpu 
īres maksu (turpmāk – īres mak-
sa) dzīvojamām telpām pašvaldī-
bas īpašumā esošiem dzīvokļiem 
veido: 2.1. Īres maksas daļa, ko 
īrnieks maksā par dzīvojamās 
telpas lietošanu (peļņa); 2.2. 
Īres maksas daļa par dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanu, kas ir 
proporcionāla attiecīgās izīrē-
tās dzīvojamās telpas platībai 
un kuru nosaka attiecīgās dzīvo-
jamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopība vai pārvaldnieks (apsaim-
niekotājs) (apsaimniekošanas iz-
devumi). 3. Pašvaldības peļņas 
daļa gadā ir no 2,0% līdz 2,5% 
apmērā no dzīvokļa kadastrālās 
vērtības, ņemot vērā dzīvojamās 
telpas labiekārtojuma līmeni: 
3.1. Labiekārtota dzīvojamā tel-
pa – 2,5%; 3.2.  Dzīvojamā telpa 
ar daļējām ērtībām  – 2,3%; 3.3. 
Dzīvojamā telpa bez ērtībām  – 

2%. 4. Pašvaldības dzīvojamām 
telpām īres maksa tiek aprēķinā-
ta pēc šādas formulas: ĪM= Īaps+ 
(DzKv x K%/Dzīv.plat./12), kur 
ĪM  – īres maksa par vienu dzī-
vojamās telpas platības kvadrāt-
metru mēnesī; Īaps – dzīvojamās 
mājas apsaimniekošanas izdevu-
mi (euro mēnesī par vienu kvad-
rātmetru no dzīvojamās telpas 
kopējās platības); DzKv – dzīvo-
jamās telpas kadastrālā vērtība 
uz 2019. gada 1.  janvāri saskaņā 
ar Valsts zemes dienesta datiem; 
K% – koeficients no 2 līdz 2,5% 
(saskaņā ar Eiropas Kopienas 
2005.  gada 20.  oktobra regulas 
(EK) 1722/2005 „Par mājokļu 
pakalpojumu novērtēšanas prin-
cipiem” pielikuma 1.1.  apakš-
punktu) un šī lēmuma 3. punktu; 
Dzīv. plat.  – dzīvojamās telpas 
kopējā platība kvadrātmetros; 
12 – divpadsmit mēneši. DzKv x 
K%/Dzīv. plat./12  – īres maksas 
daļa, ko īrnieks maksā par dzī-
vojamās telpas lietošanu (peļņa).

1 „PAR”  – 12 (S.  Ancāne, S.  Osī-
te, O.  Vanaga, S.  Ozola-Ozoliņa, 
A.  Dulpiņš, G.  Lāčauniece, M.  Ki-
šuro, A. Aparjode, A. Horsts, N. Lī-
cis, E.  Grāvītis, A.  Deniškāne), 
„PRET”  – nav, „ATTURAS”  – 1 
(B. Veide), „NEPIEDALĀS” – nav.

Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs. Viss domes sēdes protokola 
teksts (ievērojot Vispārīgā datu aiz-
sardzības regulā noteikto) un sēdes 
audioieraksts ir pieejams Saulkras-
tu novada pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Domes 
sēdes”. Sēdes videoierakstu ir 
iespējams noskatīties pašvaldī-
bas Facebook kontā „Saulkrastu 
dome”. 

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 25.  novembrī, 
plkst.  14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada novembris
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Par drošu bērnību kopā ar Džimbu!

Sigita Kliedere, 
Zvejniekciema vidusskolas 
sociālais pedagogs

Zvejniekciema vidusskolā par 
tradīciju ir kļuvusi ciemošanās 
pie Džimbas. Sociāli pedago-
ģiskā preventīvā darba ietvaros 
jau vairākus gadus pēc kārtas 
3. klases skolēni dodas ciemos 
uz centru pret vardarbību 
„Centrs Dardedze”, kurā kopā 
ar izdomātu pasaku varoni 
Džimbu piedalās drošības 
stundā, apgūstot noderīgas 
prasmes, lai pasargātu sevi no 
iespējamās vardarbības. 

Šogad, 28.  septembrī, ievēro-
jot visus valstī noteiktos drošības 

pasākumus, trešklasnieki piedalī-
jās nodarbībā „Mans ķermenis ir 
mans!”, lai veicinātu izpratni par 
savu personisko drošību un mazi-
nātu vardarbības riskus. Interaktīvi 
un iesaistoši, kopā ar Džimbu, bērni 
uzzināja: kas ir personiskā drošība 
attiecībās; kas ir labi un slikti no-
slēpumi; kā atšķirt labu, sliktu un 
slepenu pieskārienu; kas un kā var 
nodarīt mums pāri (emocionāli, 
fiziski, seksuāli un internetā); kā 
ķermenis signalizē par nedrošām 
situācijām un kā tajās rīkoties. 

Nodarbība ilgst vienu stundu, un 
pedagogi saņem arī izdales mate-
riālus, ko pēc tam pārrunāt ar bēr-

niem klases stundu laikā. 3. klases 
audzēkņi bija ieinteresēti, atbildēja 
uz visiem jautājumiem, modelēja 
situācijas un meklēja risinājumus. 

3. klases skolēnu viedoklis par 
nodarbību: „Sapratām, ka teikt 
NĒ ir ļoti labi un nav jābaidās 
meklēt pieaugušā palīdzību.”

Tas nozīmē, ka bērni vērtēs 
drošību dažādās attiecībās un ne-
baidīsies runāt, lai sevi pasargātu. 

Katru gadu arī 8. klases skolēniem 
sadarbībā ar konkrēto centru notiek 
nodarbības „Drosme draudzēties”.

Džimbas Drošības programmu 
daļēji finansē Latvijas Republikas 
Labklājības ministrija. 

Zvejniekciema vidusskolas 3. klases audzēkņi „Centrā Dardedze” kopā ar 
izdomātu pasaku varoni Džimbu piedalās drošības stundā. 
Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva 

Darba organizācija 
Saulkrastu sporta   
un ģimeņu centrā
Atis Heinols,   
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs vadītāja vietnieks-sporta 
darba organizators
 
Saskaņā ar valstī pieņemta-
jiem COVID-19 ierobežojumiem 
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs ievēro visus noteiktos 
ierobežojumus. Pagaidām un uz 
nenoteiktu laiku ir apturēta pa-
sākumu norise un plānošana. 

Saulkrastu sporta centrā Smilšu 
ielā  3 ierobežojumi paliek spēkā – 
apmeklētājiem obligātas maskas, 
ģērbtuves trenažieru zāles apmek-
lētājiem nav pieejamas, dušas iz-

mantot aizliegts, kā arī tiek veidots 
pieraksts trenažieru zālei, kurā 
vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk 
par četriem cilvēkiem. Pierakstīties 
atļauts ne ātrāk kā trīs dienas pirms 
ierašanās. Diemžēl bijuši gadījumi, 
kad klientiem jāatsaka, jo pieraksts 
aizpildīts, bet cilvēki, kuri pieteiku-
šies sporta centra apmeklējumam, 
nepaziņo par izmaiņām un neiero-
das. 

Treniņi notiek ārpus telpām. Par 
laikiem un vietām nepieciešams 
sazināties ar konkrēto treneri. 

Būsim pacietīgi, iecietīgi un 
piesardzīgi, lai pēc iespējas ātrāk 
varētu atsākt ikdienas aktivitātes 
ierastajā režīmā! 

Vietējam peintbola parkam-
kempingam „Bušas” vienam 
no pirmajiem – tūrisma 
pakalpojumu sniedzēja zīme 
„Gājējam draudzīgs”!
Elza Antonova,   
Komunikācijas un tūrisma nodaļas 
vecākā tūrisma speciāliste

Atpazīstamības zīmi „Gājējam 
draudzīgs” izstrādājis „Lauku ce-
ļotājs” garo pārgājienu maršruta 
gājēju ērtībai. Zīme tiek piešķirta 
tūrisma pakalpojumu sniedzē-
jiem, kuri respektē kājāmgājēju 
vajadzības un piedāvā tiem 
nepieciešamos pakalpojumus, 
piemēram, informāciju par 
maršrutu, dzeramo ūdeni, 
pirmās palīdzības aptieciņu, 
elektroierīču uzlādi, kā arī iespē-
ju izžāvēt slapjās mantas un iz-
mazgāt netīrās drēbes, zābakus 
un citu personīgo ekipējumu.

Latviju caurvij divi garo pār-
gājienu maršruti: Jūrtaka  – 
1400 kilometrus garš gājēju ceļš 
gar jūras piekrasti, kas ved cauri 
arī Saulkrastu novadam, un Mež-
taka – 2100 kilometru gājēju ceļš 
no Lietuvas pierobežas līdz pat 
Kornetiem. Abi gājēju maršru-

ti ir marķēti visās trijās Baltijas 
valstīs.

22. oktobrī notika pirmā „Gā-
jējam draudzīgs/Hiker-friendly” 
komisijas sēde Latvijā, kurā tika 
pieņemts lēmums zīmi piešķirt 
17 uzņēmumiem, kas atbilst „Gā-
jējam draudzīgs/Hiker-friendly” 
kritērijiem, arī peintbola parkam 
un kempingam „Bušas”.

Aicinām novada uzņēmējus, 
ēdināšanas iestādes, naktsmīt-
nes un citus pakalpojumu snie-
dzējus, kuri uzskata savu uzņē-
mumu par gājējiem draudzīgu, 
pieteikties zīmei „Gājējam drau-
dzīgs/Hiker-friendly”. Pieteikties 
ir iespējams, sūtot ziņu uz e-
pastu lauku@celotajs.lv.

Uz kājāmgājējiem draudzīgu 
statusu var pretendēt ikviens pa-
kalpojumu sniedzējs neatkarīgi, vai 
tas atrodas Jūrtakas vai Mežtakas 
maršrutā.

Plašāka informācija par atpazīs-
tamības zīmi „Gājējam draudzīgs” 
un garo pārgājienu maršrutiem – 
mājaslapā www.baltictrails.eu.

Publiskā apspriede par pārmaiņām 
Saulkrastu izglītībā
Ramona Urtāne,  
Saulkrastu novada domes 
izglītības speciāliste

Publiskā apspriede pakāpenis-
ki tuvojas noslēgumam. Līdz 
šim brīdim notikusi skolēnu, 
vecāku un skolotāju aptauja 
Edurio platformā un daļa no 
plānotajām diskusijām ar 
pedagogiem un vecākiem. 
Attālināti tiks rīkota vēl viena 
diskusija vecākiem 13. novem-
brī no plkst. 18.00 līdz 19.30 
un 7. līdz 12. klašu audzēkņiem 
20. novembrī no plkst. 18.00 
līdz 19.30, kā arī no 23. no-

vembra – pirmsskolas vecāku 
aptauja.

Pirmie secinājumi pēc aptaujām 
un jau notikušajām diskusijām:

1. Pedagogi izprot problēmas 
būtību par abu vidusskolu ilgt-
spēju nepietiekamā vidusskolēnu 
skaita dēļ, tāpēc sagaida cieņpil-
nu, caurspīdīgu un saprotamu 
skolu apvienošanu. 

2. Vecākus lielākoties satrauc 
skolēnu pārcelšana starp abām 
vidusskolām, tomēr varam vēlreiz 
apstiprināt, ka pašreiz pārmaiņas 
attieksies tikai uz 10. līdz 12. kla-
šu skolēniem. Vecākus interesē 

arī mācību kvalitāte, tajā skaitā 
attālināto mācību un pedagogu 
atbalsts profesionālajā izaugsmē.

Varam apstiprināt, ka tuvākajā 
laikā ieplānosim regulāras tikša-
nās, lai sniegtu atgriezenisko saiti 
par aktuālajiem darbiem, iekšē-
jām diskusijām, apsvērumiem un 
pārējiem aspektiem, pieaicinot arī 
citus nozares speciālistus.

Pateicamies par vecāku at-
saucību, piedaloties gan disku-
sijās, gan individuāli un kolek-
tīvi uzrunājot mūs, kā arī par 
pedagogu izsvērtajiem jautāju-
miem un pamatotajiem argu-
mentiem!

Pašvaldības policijas paveiktais oktobrī
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Oktobrī Saulkrastu pašvaldības 
policijā ir saņemti 82 izsaukumi. 
Par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 5 personas: 1 persona 
nodota Valsts policijas Galve-
nās kārtības policijas pārvaldes 
Satiksmes uzraudzības pār-
valdes darbiniekiem turpmā-
kām procesuālām darbībām, 
1 – nogādāta nakts patversmē 
„Gaiziņš”, 3 personas – savā 
dzīvesvietā. 

Uzrakstīti 20  administratī-
vā pārkāpuma lēmumi par soda 
piemērošanu: 18  lēmumi par 
Ceļu satiksmes noteikumu ne-
ievērošanu, 1  – par mehānisko 
transportlīdzekļu pārvietošanās, 
tajā skaitā stāvēšanas vai apstā-
šanās, noteikumu pārkāpšanu 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes krasta kāpu aizsarg-
joslā, 1  lēmums par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošu 
vielu lietošanu sabiedriskās vie-
tās vai atrašanos sabiedriskās 
vietās reibumā. Par dažādiem 

pārkāpumiem izteikti 6  mutiski 
brīdinājumi.

Uzsākti 5  administratīvā pārkā-
puma procesi: 1 – par dzīvnieku tu-
rēšanas, labturības, izmantošanas 
un pārvadāšanas prasību pārkāpša-
nu, 3 – par atkritumu apsaimnieko-
šanas Saulkrastu novadā noteikto 
prasību pārkāpšanu, 1 – par smēķē-
šanas ierobežojumu neievērošanu, 
ko veikusi nepilngadīga persona.

Par nekustamo īpašumu uztu-
rēšanas Saulkrastu novada teri-
torijā noteikto prasību neievēro-
šanu izsūtīti 8 paziņojumi.

Saulkrastu Domes Ziņas
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„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,

 Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.

Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514.

Redaktore: Baiba Stjade.

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633.
Izdevējs: Saulkrastu novada dome.

Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,

Dzelzavas iela 74–315a, Rīga, LV-1082.
PVN reģ. nr. LV40103037514.

Tirāža: 4200 eksemplāru.

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs 
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Izdevums elektroniski ir pieejams 
Saulkrastu pašvaldības interneta 

vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

Saulkrastu novada dome sveic 
visus seniorus, kuriem novembrī 

ir nozīmīga dzīves jubileja!

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem 
2020. gada oktobrī

Reģistrēti 4 bērni:
4 zēni – Renāts, Rodrigo, 

Olivers, Dāvids.

Svecīšu vakars 
Saulkrastu kapos

2020. gada 22. novembrī 
plkst. 15.00

Ja pastkastītē nesaņemat 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, 

lūgums par to informēt 
pa tālruni 67142514 

vai e-pastu 
baiba.stjade@saulkrasti.lv.

Plānotais 
Sonoras Vaices 

koncerts 
13. novembrī 
tiek pārcelts 

uz citu norises laiku. 

 Lūgums 
sekot informācijai vietnē 

www.saulkrasti.lv.

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:

Zofija Jone
(10.08.1928.–02.10.2020.);

Valentīns Vasjaks
(12.01.1979.–03.10.2020.);

Andris Krasovskis
(17.05.1955.–04.10.2020.);

Egils Bērziņš
(18.01.1964.–07.10.2020.);

Svetlana Sumeca
(25.08.1940.–08.10.2020.);

Silvija Līce
(29.05.1944.–11.10.2020.);

Ināra Kārkliņa
(25.02.1941.–15.10.2020.);

Svetlana Belova
(10.04.1963.–21.10.2020.);

Olga Glebova
(27.06.1936.–25.10.2020.);

Arnolds Donāts
(13.07.1946.–28.10.2020.).

Izgaismo Saulkrastus!
Saulkrastu kultūras centrs

Latvieši ir maza, bet 
spēcīga un sīksta tauta, kas 
pierādījies un apstiprinājies 
vēstures līkločos. Latvijas 
nozīmīgos notikumus un 
datumus nepieciešams 

daudzināt, atcerēties, 
pieminēt un svinēt. 

Šogad, atceroties Latvijai no-
zīmīgos datumus, aicinām šo 
īpašo dienu, 11.  novembri, pie-
minēt, noliekot svecīti Saulkras-
tu kapos. Saulkrastu kultūras 

centra radošā komanda no 
17.  novembra aicina apmeklēt 
izgaismotus dažādus pilsētvides 
objektus – kultūras namu „Zvej-
niekciems”, Meža parku un citas 
vietas pilsētā, sekojot informāci-
jai mājaslapā www.saulkrasti.lv. 
Lai skaisti svētki!

Patiess prieks par vienotiem, patriotiski noskaņotiem un Saulkrastus mīlošiem novadniekiem! Paldies par iesaistīšanos pilsētvides akcijā „Saulkrasti mirdz”!
Īpašs paldies SIA „Varita”, Dagnijai Bižānei, SIA „RST Skrūvpāļi” un Ozolu ģimenei, Gunai Lāčauniecei, SIA „GP Holding”, SIA „Taipans” un Paideru ģimenei!

Saulkrastu slimnīcas 
aptaujas rezultāti
Santa Ancāne,   
PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
valdes locekle

No 13. līdz 28. oktobrim PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” rīkoja 
iedzīvotāju aptauju, lai noskaid-
rotu savu klientu viedokli par 
slimnīcas darbību un uzlabotu 
pakalpojumu kvalitāti.

Paldies visiem, kuri veltīja lai-
ku anketas aizpildīšanai!

No aptaujātajiem 78% ir 
saulkrastieši, bet 22% – citu no-
vadu iedzīvotāji. 45% responden-
tu Saulkrastu slimnīcu apmeklē 
reizi 2 līdz 3 mēnešos, 37% – reizi 
pusgadā, 11% – bieži. No aptau-
jātajiem 79% slimnīcas darbību 
vērtē pozitīvi, 8% – negatīvi, 13% 
respondentu ir cits viedoklis. 
Visbiežāk ticis apmeklēts traum-
punkts, NMS laboratorija un ģi-
menes ārsts.

79% aptaujāto ir apmierināti ar 
medicīnas speciālistu sniegto pa-
kalpojumu kvalitāti, 10% nav ap-
mierināti un 11% ir cits viedoklis 
šajā jautājumā. 72% respondentu 
ir apmierināti ar slimnīcas perso-
nāla darbu, 16% nav apmierināti, 
13%  – cits viedoklis. Slimnīcas 
vadība izvērtēs saņemtos viedok-

ļus, ieteikumus un komentārus 
un pārrunās tos ar speciālistiem 
un personālu.

Lielākā daļa aptaujāto infor-
māciju par slimnīcas darbību un 
pakalpojumiem gūst slimnīcas 
un pašvaldības sociālajos tīk-
los (39%), slimnīcas reģistratū-
rā (32%), no ģimenes locekļiem, 
draugiem un paziņām (16%), 
pašvaldības avīzē (9%). Galvenās 
problēmas, uz ko norādījuši ap-
taujātie: autostāvvietu trūkums, 
dažu darbinieku nelaipna attiek-
sme, rindas uz analīzēm, bieži 
aizņemts reģistratūras tālrunis 
un akustikas problēmas poliklīni-
kas koridoros.

Slimnīcas klienti ļoti pozitīvi 
novērtējuši pieejamos speciālis-
tu pakalpojumus. Daži aptaujātie 
aicina izvērtēt iespējas piesaistīt 
vēl alergologu, gastroenterolo-
gu, dermatologu, kā arī paplaši-
nāt pašreizējo speciālistu darba 
laikus. Ieteikumos slimnīcai ap-
taujātie aicina uzlabot slimnīcas 
mājaslapas darbību, paplašināt 
autostāvvietas un biežāk rekla-
mēt slimnīcas pakalpojumus.

Virkni konkrētu ieteikumu 
mēs nepublicējam, taču ņemsim 
tos vērā savā turpmākajā darbā. 
Paldies jums par atsaucību!

11. novembrī aicinām 
novada iedzīvotājus doties uz Saulkrastu kapiem, 

šoreiz bez tradicionālā lāpu gājiena, 
un iedegt svecīti, godinot Latvijas karavīrus! 

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.

Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.
/J. Jaunsudrabiņš/

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas
brīdis Saulkrastu kapos




