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Saulkrastu pilsētai 
jauns video!   

VJMMS audzēkņiem 
konkursos labi rezultāti  

Ar pilnu sparu uz priekšu! – 
intervija ar Aivu Aparjodi 3. lpp. 4. lpp. 6.–7. lpp. 

Sumināsim Saulkrastu 
novada līdzcilvēkus!
Baiba Stjade

Ik gadu valsts svētkos Saulkras-
tu novada pašvaldība pasniedz 
Atzinības rakstus novadnie-
kiem, kuri ar savu darbu, mūža 
veikumu, radošumu, sabiedrisko 
aktivitāti un apņēmību palīdzē-
juši novadam augt, attīstīties un 
Saulkrastu vārdam izskanēt gan 
Latvijā, gan ārvalstīs.

Saulkrastu pašvaldības Apbal-
vojumu komisija šogad saņēma 
10  pieteikumus par izvirzītajiem 
kandidātiem. Tos izskatot, tika 
novērtēts nominēto novadnieku 
ieguldījums Saulkrastu attīstībā.

Tradicionāli apbalvojuma sa-
ņēmēji tiek godināti ar Atzinības 
rakstu apbalvojumu pasniegšanas 
ceremonijā Latvijas Republikas 
Valsts proklamēšanas gadadienas 
koncertā. Atzinības rakstus pa-
sniedz Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Līcis.

Šogad valstī noteikto drošības 
un pulcēšanās ierobežojumu dēļ 
vīrusa COVID-19 izplatības mazi-
nāšanai svinīgā ceremonija ir pār-
celta uz laiku, kad būs iespējams 
klātienē organizēt Atzinības raks-
tu pasniegšanu.

Atzinības rakstu laureāti 
2020. gadā

Atzinības raksts nominācijā 
„Par mūža ieguldījumu” 
piešķirts Rutai Grabčikai 

par ilggadēju, apzinīgu un kva-
litatīvu ķīmijas pedagoga darbu 
Saulkrastu vidusskolā, kurā viņa 
strādā kopš 1969. gada, kā arī sa-
sniegumiem mācību priekšmetu 
un interešu izglītības konkursos, 
skatēs un olimpiādēs.

Atzinības raksts nominācijā 
„Medicīna” – Armandam 
Vaideram 1993. gadā Armands 
Vaiders nolēma atvērt vienu 
no pirmajām veterinārajām 
klīnikām Latvijā. Dr. A. Vaiders 
Saulkrastu mājdzīvniekus 
ārstē un aprūpē jau 27 gadus! 
Sveicam gan ar ražīgo darba 
mūžu, gan arī nozīmīgo dzīves 
jubileju!

Atzinības raksts nominācijā 
„Sabiedriskais darbs” piešķirts 
Inesei Veismanei

Inese Veismane kopā ar kori 
„Bangotne” kaldinājusi un popu-
larizējusi Saulkrastu vārdu. Šis 
2020. gads Inesei ir īpašs – 50 gadi 
veltīti dziesmai un darbam sa-
biedrības labā!

Atzinības raksts nominācijā 
„Kultūra” – Jānim Lucānam

„Vienam mūzika ir svētki un 
prieks, citam – darbs, vēl kādam – 
liktenis un visa dzīve,” tā par Jāni 
Lucānu saka senioru vokālais an-
samblis „Dzīle”.

Sveicam gan ar 18. darba sezo-
nu, vadot vokālo ansambli „Dzīle”, 
gan arī nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Atzinības raksts nominācijā 
„Izglītība” piešķirts Alisai 
Vedjaševai

Matemātikas un fizikas peda-
goģe Alisa Vedjaševa Saulkras-
tu vidusskolā strādā kopš 
1974. gada. Atzinības raksts viņai 
piešķirts par apzinīgu un kvali-
tatīvu pedagoga darbu, kā arī sa-
sniegumiem mācību priekšmetu 
un interešu izglītības konkursos, 
skatēs un olimpiādēs.

Atzinības raksts nominācijā 
„Sociālā aprūpe” – PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” 
Medicīniskās un sociālās 
aprūpes nodaļas personālam

Atzinības raksts nomināci-
jā „Sociālā aprūpe” piešķirts 

PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
Medicīniskās un sociālās ap-
rūpes nodaļas personālam 
par profesionalitāti, pacietību 
darbā ar pacientiem un paš-
aizliedzību, strādājot garās 
darba stundas un saglabājot 
sirsnīgu attieksmi.

Medicīniskās un sociālās 
aprūpes nodaļas personāls: 
Vita Zaķe, Ilga Ādamsone, Sar-
mīte Pedere, Olga Tihanova, 
Daiga Laksa-Timinska-Lapko, 
Žanna Butuzova-Reine, Diāna 
Vežane, Dzintra Apine.

Saulkrastu novada pašval-
dība izsaka pateicību apbalvo-
juma saņēmējiem par ieguldī-
jumu un iniciatīvu Saulkrastu 
novada izaugsmē un attīstībā.

No kreisās: Ruta Grabčika, Jānis Lucāns, Inese Veismane, Armands Vaiders, PSIA „Saulkrastu slimnīca” Medicīniskās 
un sociālās aprūpes nodaļas personāls, Alisa Vedjaševa. Foto: Pēteris Gertners

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs
 

2020. gads ir mainījis 
cilvēku prioritātes un 
iespējas, ieviešot nozīmīgas 
pārmaiņas mūsu ikdienas 
dzīvē. Vienlaikus tā bija 
iespēja meklēt jaunus 
risinājumus un uz daudzām 
lietām paskatīties citādi.

Saulkrastu veiksmes stāstu 
veido daudzi mazāki un lielāki 
katra paveiktie labie darbi. 
Ziemas saulgriežos saku paldies 
visiem mūsu čaklajiem cilvēkiem, 
kuri ar pozitīvo attieksmi un 
nesavtīgo darbu veido mūsu 
novadu, rūpējas par mūsu 
bērniem, kā arī izglītību, veselību, 
drošību, kultūru un sportu.

Īpašs gandarījums, ka novada 
dzīvē izdevies ieviest vairākus 
jauninājumus: izbūvēt jaunus 
un apjomīgus infrastruktūras 
objektus, īstenot vēl nebijušus 
pasākumus, ko īpaši izbaudījām 
jaunās un neierastās kultūras 
aktivitātēs.

Lai Ziemassvētku laikā izdodas 
atrast līdzsvaru un mieru, lai 
ziemas baltums ienes gaišu 
prieku jūsu mājās, lai saticība 
un mīlestība jūsu ģimenēs!

Novēlu ikvienam mūsu novada 
iedzīvotājam panākumiem 
bagātu 2021. gadu un veiksmes 
pilnu un izdevušos katru dienu. 
Lai laba veselība, enerģija 
un možs gars, un cerēsim, 
ka jaunajā gadā būs pozitīvi 
pavērsieni!
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2020. gada decembris

Paziņojums 
Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A projekta publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2020. gada 25. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 2027 „Par detālplānojuma Rīgas iela 2 
un Rīgas iela 2A projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 
Publiskajai apspriešanai tiek nodots detālplānojuma projekts, kas ietver zemes gabalu Rīgas ielā 2, 
Saulkrastos, zemes vienības kadastra apzīmējums 80130031074, un zemes gabalu Rīgas ielā 2A, 
Saulkrastos, zemes vienības kadastra apzīmējums 80130031079. Detālplānojuma teritorija atrodas 
Saulkrastu pilsētā, Inčupes labajā krastā, pie tilta Rīgas ielā. 
Publiskās apspriešanas laikā no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 25. janvārim detālplānojuma 
projekts būs izvietots Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos un publicēts 
Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu lūdzam iesniegt Saulkrastu novada 
būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā līdz 2021. gada 25. janvārim.

Sociālais dienests informē
�  Arī šogad labdarības akcijā „Gaišus Ziemassvētkus”  
 pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji varēs saņemt   
 Ziemassvētku saldumu pakas.
    Saldumu pakas drīkstēs saņemt: 
 � trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes;
 � daudzbērnu ģimenes; 
 � bērni ārpusģimeņu aprūpē; 
 � personas ar 1. grupas invaliditāti;
 � vientuļie pensionāri; 
 � bērni ar invaliditāti;
 � Saulkrastu sociālās aprūpes mājas klienti.
   Saldumu pakas būs iespēja saņemt Ainažu ielā 10  
  no 15. līdz 31. decembrim.

�  Par higiēnisko masku nodrošināšanu trūcīgajiem un  
 maznodrošinātajiem Saulkrastu novada iedzīvotājiem

Plānots, ka pašvaldības nodrošinās bezmaksas higiēnisko masku 
izsniegšanu saviem iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas uzturas 
patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes 
centru vai mājas aprūpes pakalpojumu. Tas noteikts COVID-19 
infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Individuālo aizsardzības 
līdzekļu lietošana publiskās vietās – obligāta!

Konkrētās iedzīvotāju grupas no 17. novembra bezmaksas higiēniskās 
maskas varēs saņemt Saulkrastu novada sociālajā dienestā, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 67142510.

Izsole
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē nomas 
tiesības Rīgas ielā 9a, Saulkrastos

Saulkrastu novada domes mantas – bruģēta laukuma 1 (viena) 
kvadrātmetra platībā – pie publiskās tualetes Rīgas ielā 9a, 
Saulkrastos, nomas tiesības, kas tiek izsolītas mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli. Objekta nomas līguma termiņš – 1 (viens) gads ar 
tiesībām pagarināt. Objekta izmantošanas mērķis – kafijas-karsto 
dzērienu tirdzniecības automāta izvietošana. 

Izsole notiks 2020. gada 18. decembrī plkst. 11.00 Saulkrastu 
novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Izsolāmo objektu iegūst izsoles dalībnieks, kurš nosola visaugstāko 
nomas maksu mēnesī. Solīšana sākas no 50,00 euro.

Izsoles komisijas kontaktpersona – Artis Blankenbergs (tālrunis 
26140880). Objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un 
vienojoties par konkrēto apskates laiku ar kontaktpersonu – Arti 
Blankenbergu (mob. tel. 26140880 vai e-pasts artis.blankenbergs@
saulkrasti.lv).

Izsoles dalībnieku pieteikumu pieņemšana notiek līdz 18.12.2020., 
plkst. 10.45. Saulkrastu novada domes 1. stāvā, Klientu apkalpošanas 
centrā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„Pašvaldība”: „Pašvaldības sludinājumi” – „Izsoles” – „Jaunākās 
izsoles”.

Izsole
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē nomas 
tiesības pie Saulkrastu tūrisma informācijas centra

Saulkrastu novada domes mantas – bruģēta laukuma 1 (viena) 
kvadrātmetra platībā – pie Tūrisma informācijas centra Ainažu 
ielā 13B, Saulkrastos, nomas tiesības, kas tiek izsolītas mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli. Objekta nomas līguma termiņš – 1 (viens) gads 
ar tiesībām pagarināt. Objekta izmantošanas mērķis – kafijas-karsto 
dzērienu tirdzniecības automāta izvietošana.
Izsole notiks 2020. gada 18. decembrī plkst. 10.00 Saulkrastu 
novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Izsolāmo objektu iegūst izsoles dalībnieks, kurš nosola visaugstāko 
nomas maksu mēnesī. Solīšana sākas no 50,00 euro.
Izsoles komisijas kontaktpersona –Artis Blankenbergs (tālrunis 
26140880). Objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un 
vienojoties par konkrēto apskates laiku ar kontaktpersonu – Arti 
Blankenbergu (mob. tel. 26140880 vai e-pasts artis.blankenbergs@
saulkrasti.lv).

Izsoles dalībnieku pieteikumu pieņemšana notiek līdz 18.12.2020., 
plkst. 09.45 Saulkrastu novada domes 1. stāvā, Klientu apkalpošanas 
centrā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„Pašvaldība”: „Pašvaldības sludinājumi” – „Izsoles” – „Jaunākās 
izsoles”.

Apbalvoti 2020. gada populārākie 
Saulkrastu uzņēmumi!
Artūrs Ancāns,  
Saulkrastu uzņēmēju biedrības 
sekretārs

„Saulkrastu Domes Ziņu” no-
vembra numurā informējām jūs 
par Saulkrastu uzņēmēju bied-
rības rīkoto ikgadējo iedzīvotāju 
aptauju, lai uzklausītu 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 iepriekšējiem gadiem. Paldies 
visiem respondentiem, kuri 
piedalījās aptaujā!

Šogad, vīrusa COVID-19 laikā, 
mums nebūs iespējas rīkot apbal-
vošanas ceremoniju klātienē, tādēļ 
vēlamies godināt populārākos uz-
ņēmējus šajā rakstā.

2020. gada laureāti 
Saulkrastos: 

� Visbiežāk apmeklētais uzņē-
mums – pārtikas veikals „Elvi”;

� Nozīmīgākais uzņēmums vai 
pakalpojums  – PSIA „Saulkrastu 
slimnīca”;

� Iedzīvotājiem draudzīgā-
kais lielveikals  – pārtikas veikals 
„top!”;

� Iedzīvotājiem draudzīgākais 
mazveikals  – augļu un dārzeņu 
veikals;

� Iedzīvotājiem draudzīgākais 
ēdināšanas uzņēmums  – maiznīca 
„Bemberi”;

� Iedzīvotājiem draudzīgākais 
izklaides uzņēmums  – peintbola 
parks „Bušas”;

� Uzņēmums, kas visveiksmīgāk 
popularizējis Saulkrastu vārdu – kū-
rorta viesnīca „Villa Gaida”;

� Īpaši vajadzīgs pakalpojums – 
„Baltā veikala” pārtikas piegāde.

Par visnepieciešamāko ievie-
šamo pakalpojumu iedzīvotāji 
aptaujā norādījuši skaidrās nau-
das iemaksas bankomātu, bet kā 
pakalpojumu, kas būtu jāslēdz, 
visbiežāk nosaukuši „Fenikss lai-
mētavu”. 

Ievēlēta Saulkrastu novada 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanu komisija
Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma 
pārejas noteikumu 4. punktā 
noteikts: lai nodrošinātu 
2021. gada pašvaldību 
vēlēšanas novados, kurus 
skar administratīvo teritoriju 
apvienošana, līdz 2020. gada 
1. decembrim pašvaldību 
domēm jāsasauc visu 

apvienojamo pašvaldību 
deputātu kopsapulce, kurā 
tiek ievēlēta novada vēlēšanu 
komisija. 

25.  novembrī notika apvienoja-
mo pašvaldību deputātu kopsapul-
ce, kurā tika vēlēta Saulkrastu nova-
da 2021.  gada pašvaldību vēlēšanu 
komisija. Par Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāju ievēlēta Kristīne Ne-
imane, bet par komisijas locekļiem 
apstiprināti: Agnese Kūliņa-Prie-
de, Jānis Zariņš, Ilze Rupeika, Tija 
Martinsone, Juris Ruša un Sanita 
Krauze.

Detalizēta informācija un ap-
vienojamo pašvaldību deputātu 
kopsapulces protokols ir pieejams 
vietnē www.saulkrasti.lv. 

Pašvaldības policijas paveiktais novembrī
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Novembrī Saulkrastu 
pašvaldības policijā ir saņemti 
63 izsaukumi.

Uzrakstīti 35  administratīvā 
pārkāpuma lēmumi par soda pie-
mērošanu, 32 lēmumi par Ceļu sa-
tiksmes noteikumu neievērošanu, 

1 – par mehānisko transportlīdzek-
ļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvē-
šanas vai apstāšanās noteikumu 
pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča piekrastes krasta kāpu 
aizsargjoslā, 2 lēmumi par gājējiem 
noteikto pienākumu pārkāpšanu.

Uzsākti 8 administratīvā pārkā-
puma procesi: 1 – par smēķēšanas 
ierobežojumu neievērošanu, ko 
veikusi nepilngadīga persona, 2  – 

par sabiedriskās kārtības traucē-
šanu (sīkais huligānisms), 4 – par 
Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 
„Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu” 5.4. punkta neievērošanu, 
1 process par fizisku un emocionā-
lu vardarbību pret bērnu.

Par nekustamo īpašumu uz-
turēšanas Saulkrastu novada 
teritorijā noteikto prasību neie-
vērošanu izsūtīti 2 paziņojumi.

Uzsākts darbs pie Saulkrastu 
novada attīstības programmas
Novada attīstības nodaļa

Saulkrastu novada dome 
sadarbībā ar Sējas un Lim-
bažu novadiem uzsākusi 
jaunās attīstības program-
mas 2021.–2027. gadam un 
ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2021.–2034. gadam 
izstrādi saskaņā ar Saulkrastu 
novada 2020. gada 25. novem-

bra lēmumu Nr. 2030 (prot. 
Nr. 35/2020§12).

Attīstības dokumentu izstrādes 
laikā tiks analizēta novadu pašrei-
zējā situācija un dažādi dati, rīko-
tas tematiskās sanāksmes, iesais-
tot nozaru un pašvaldības iestāžu, 
struktūrvienību speciālistus un ie-
dzīvotājus, lai apspriestu dažādus 
jautājumus par novada attīstību.

Aicinām iedzīvotājus būt aktī-
viem, sniegt viedokli, līdzdarbo-
ties un piedalīties darba grupās, 
sanāksmēs un aptaujās. 

Informācija par sabiedrības 
līdzdalības iespējām tiks ievie-
tota Saulkrastu novada domes 
mājaslapā www.saulkrasti.lv un 
Saulkrastu novada domes infor-
matīvajā izdevumā „Saulkrastu 
Domes Ziņas”. 
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Mārtiņdienā darbinieku izrāde 
un „rūķīšu” sveiciens Latvijai

Aiga Vilde,   
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

Saskaņā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem pirmsskolas 
darbinieki Mārtiņdienā demons-
trēja skatītājiem izrādi „Vecais 
abru taisītājs” un grupu sveicie-
nus Latvijai dzimšanas dienā ar 
pašu sagatavotām dāvanām.

Lai gan novembrī darbs „Rū-
ķītī” valsts noteikto ierobežoju-
mu dēļ nebija viegls, pirmsskolas 
kolektīvs sagādāja pārsteigumus 
„rūķīšiem”.

Pateicoties saimniecības pārzi-
nim Raivim un bērnu asistentēm 
Valdai un Marijai, Dabas klasei tika 
izveidots košs uzraksts – tagad tas 
ir redzams un aicina darboties ak-
tīvos „rūķīšus”.

Mārtiņdiena šogad tika īpaši 
plānota  – to nācās pakārtot atbil-
stoši valstī noteiktajiem ierobežo-
jumiem. Darbinieki bija iestudējuši 
izrādi „Vecais abras taisītājs”, ko 
rādīja bērniem pirmsskolas pagal-
mā. Grupām izrādi bija iespējams 
skatīties no pirmsskolas zāles lo-
giem un daļai, ievērojot vairāk nekā 
divu metru distanci, – ārā. Par mu-
zikālo noformējumu atbildēja mū-
zikas skolotāja Laila. Teicēja lomā 
iejutās mūzikas skolotāja Lita. Abru 
taisītāja lomā bija grupas „Zīļuks” 
skolotāja Ingūna, Kaimiņš – grupas 
„Sprīdītis” skolotāja palīdze Dzin-
tra, Lapsa  – pirmsskolas atbalsta 
skolotāja palīdze Liene, Zaķis – gru-
pas „Spārīte” skolotāja Aiva, Vilks – 
vadītājas vietniece Dina. Lāča 

lomā – „Rūķīša” „mamma”, vadītāja 
Jana. Bērniem izrāde patika – viņu 
emocijas izpaudās, vērojot, kā no 
malu malām saskrien meža zvēri, 
dejojot, dziedot un gādājot ēdam-
lietas, ko celt „galdā” (uz abras).

Valsts svētkiem par godu katra 
grupa pirmsskolas pagalmā dāvi-
nāja Latvijai dāvanu. Pagalmā no 
diodēm bija izveidota Latvijas kon-
tūra: ikviena grupa uz tās nolika 
iepriekš sagatavotu dāvanu. Latvija 
dzimšanas dienā saņēma novēlēju-
mus, dabas materiālu gleznas un 
kompozīcijas.

Atgādinām, ka pirmsskolas ak-
tualitātēm ir iespēja sekot sociālā 
tīkla Facebook izveidotajā pro-
filā, meklētājā ierakstot vārdus 
„Saulkrastu PII „Rūķītis””.

„Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2020” 
rit pilnā sparā

Kristīne Saukuma,  
Saulkrastu novada bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste

Saulkrastu novada bibliotēkā 
lasītāji šogad aktīvi iesaistās 
Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas (LNB) rīkotajā ikgadējā 
lasīšanas veicināšanas prog-
rammā „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”.

Grāmatu lasīšana ir aizraujošs 
piedzīvojums, kurā vari doties 
viens pats vai pat ar visu ģimeni. 
Gan bērni un jaunieši, gan arī vecā-
ki jau vasaras sākumā tika aicināti 
piedalīties LNB rīkotajā ikgadējā 
lasīšanas veicināšanas programmā 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Katrs dalībnieks var izvēlēties, 
lasīt un vērtēt grāmatas kādā no 
vecuma kategorijām. Piedaloties 
programmā, ir iespēja ne tikai iz-
lasīt daudzas lieliskas grāmatas, 
bet arī, vērtējot un aktīvi iesais-
toties, iegūt dažādas balvas un 
darboties tikai žūrijas dalībnie-
kiem paredzētās aktivitātēs. 

Mums ir liels prieks par aktī-
vajiem lasītājiem  – PII „Rūķītis” 

grupiņām „Cielaviņa”, „Mārī-
te” un „Taurenītis”; pavisam no 
bērnudārza piedalījās 50  bērni. 
Pirmsskolas vecuma bērniem 
šogad žūrijā bija sešas grāma-
tas: Sabīnes Košeļevas „Gurķis 
Elmārs, kas dikti kreņķējās”, 
Annas Ļenasas „Krāsu mošķis”, 
Ulfa Starka, Lindas Bundestamas 
„Zvēri, kurus neviens nav redzē-
jis, tikai mēs”, Lotes Vilmas Vīti-
ņas „Dzejnieks un smarža”, Marju 
Marcinkeviča, Linas Dūdaites 
„Svizis” un Jura Zvirgzdiņa, Lina 
Dūdaites „Rasas vasara”. Ar grā-
matām bērni darbojās katru die-
nu, un audzinātājas tās viņiem 
lasīja priekšā ne tikai pirms dien-
dusas, bet arī rotaļu laikā. Pēc 
tam visi kopīgi pārrunāja dzir-
dētos piedzīvojumus. Vislielāko 
sajūsmu bērniem izraisīja „Krāsu 
mošķis”, kas tika pat iemūžināts 
zīmējumos. 

Tuvojoties anketu iesniegša-
nas beigu termiņam, ar audzinā-
tāju gādību  – paldies viņām par 
to!  – katrs bērns cītīgi aizpilda 
anketas. Protams, LNB rīkotajā 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rijā  2020” no Saulkrastu novada 
piedalās bērni arī citās vecuma 
grupās, pavisam 80  dalībnieki. 
Katram LNB balvā ir sagādājusi 
zīmuli un grāmatzīmi-lineālu, no 
mūsu puses par lielo atsaucību 
šī dāvana papildināta ar nelielu 
kārumu patīkamākai grāmatu la-
sīšanai. 

Katru gadu programmas dalīb-
nieku skaits pieaug, un mēs ce-
ram uz tikpat lielu atsaucību arī 
nākamgad.

Valstī noteikto ierobežojumu laikā bērnudārzā tapusi īpaša Dabas klase, kurā 
bērniem ir iespēja mācīties svaigā gaisā. Foto: no PII arhīva

Vai zināji, ka 
Saulkrastu pilsēta 
arī rudenī un ziemā 
ir īsta miera osta? 
Linda Liepiņa

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrs sadarbībā ar rek-
lāmas aģentūru „CityMedia” 
izveidojis pirmo pilsētas video 
rullīti Latvijā, kas tapis gada 
vēsākajos mēnešos!

„Zināms, ka Latvijā vasara ilgst 
vien trīs mēnešus, tāpēc mēs vēlē-
jāmies parādīt, ka Saulkrastu pilsēta 
arī gada vēsākajos mēnešos, kas to-
mēr ir krietni ilgāks laika posms sa-
līdzinājumā ar vasaru, ir interesan-
ta atpūtas vieta gan tūristiem, gan 
tiem, kuri vēlas apmesties šeit uz 
dzīvi. Saulkrasti ir īsta miera osta – 
ārpus galvaspilsētas burzmas un 
steigas,” stāsta Saulkrastu novada 
domes Komunikācijas un tūrisma 
nodaļas vadītāja Baiba Stjade. 

„Pilsētas video veidošana aiz-
sākās jau jūlijā, kad notika pirmās 
tikšanās ar reklāmas aģentūras 
pārstāvjiem, un sākām prātot, kāda 
ir mūsu pilsēta pēc pludmales sezo-

nas beigām. Vislielākais prieks, ka 
Saulkrastu pilsētas video rullītī ir 
redzami kadri ar vietām, kas izvei-
dotas tieši šogad, piemēram, pastai-
gu vieta pie Aģes promenādes un 
apartamentu viesnīca „Villa Gaida”. 
Es domāju, daudzi nemaz nezina, ka 
Saulkrastos ir kuģu būvētava un pie 
mums  – garākā nūdistu pludmale 
Eiropā!” 

Video ierunājis aktieris Intars 
Rešetins, un tas dublēts arī angļu 
valodā. 

Reklāmas aģentūras „CityMe-
dia” radošais direktors Jorens 
Gorkšs stāsta: „Jau no pirmās tik-
šanās reizes bija skaidrs, ka pilsē-
tas vadībai ir skaidrs redzējums 
par Saulkrastu nozīmi Latvijas 
kartē. Tādēļ jau pēc tikšanās un 
mazas ekspresekskursijas radās 
ideja par miera ostu, kas ne tikai 
lieliski parāda Saulkrastu pilsētu, 
bet arī ir tieši tas, kas cilvēkiem 
nepieciešams šajā trakajā lai-
kā, kad apkārt notiekošais liek 
mums saspringt arvien vairāk un 

jāmeklē alternatīvas atpūtai res-
torānos, kafejnīcās, kinoteātros 
un iepirkšanās centros. Arī mēs, 
radošā komanda, pēc divu dienu 
filmēšanas atgriezāmies Rīgā, da-
bas un jūras gaisa atjaunoti. 

Vēlamies pateikties Saulkrastu 
novada pašvaldībai par sadarbību 
un uzticēšanos mūsu idejām un ra-
došajam rokrakstam. Mēs ceram, ka 
drīz vien situācija pasaulē normali-
zēsies un Saulkrastu ielas būs smai-

dīgu cilvēku piepildītas visu gadu.”
Liels paldies visiem iesaistīta-

jiem: Skultes jahtklubam un, per-
sonīgi, Ērikam Lielmanim un viņa 
ģimenei, labākajam vistiņu bodī-
tes īpašniekam Rolandam Rozen-
tālam, korim ANIMA, Saulkrastu 
velosipēdu muzejam, kuģubūvē-
tavai SIA „ASK Enterprise”, apar-
tamentu viesnīcai „Villa Gaida” 
un Saulkrastu kultūras centram! 
Pateicamies arī visai filmēšanas 

komandai: radošajam direktoram 
Jorenam Gorkšam, producentei So-
fijai Reinbergai un galvenās lomas 
aktierim Armandam Ikalim.

Uzziņai
Video iespējams noskatīties 
vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Video”, kā arī 
sociālo tīklu Instagram un 
Facebook lapā Visitsaulkrasti.

Filmēšanas dienā vējš lika sevi manīt tik ļoti, ka katamarāna komandai (aktierim, operatoram un stūrmanim) nācās 
mainīt maršrutu un pietuvoties krastam pēc iespējām, nevis paredzētā plāna. Foto: Pēteris Gertners
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VJMMS audzēkņiem konkursos labi rezultāti!
Ieva Lazdovska,  
VJMMS direktore

Arī šajā diezgan saspringtajā 
laikā Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolas (VJMMS) 
audzēkņi savu pedagogu vadī-
bā piedalās dažādos konkursos. 

No 13. līdz 15. novembrim attā-
lināti tika rīkots V Starptautiskais 
festivāls – konkurss „Kokle un tai 
līdzīgie instrumenti apkārt Balti-
jas jūrai”. Šī konkursa dibinātāja 
un organizatore ir VJMMS kokles 
spēles skolotāja, pedagoģijas dok-
tore Anita Viziņa-Nīlsena. 

Šogad koncertā uzstājās gan 
jau pazīstami, gan jauni dalīb-
nieki  – mūziķi no Holandes, 
Norvēģijas, Lietuvas, Krievijas 
un Ukrainas. Tāpēc klausītājiem 
bija iespēja redzēt un dzirdēt 
koklei līdzīgos instrumentus, kas 
iepriekš nebija skanējuši: dažāda 
veida arfas un langelaikas, ban-
dūras (bandūra – ukraiņu tautas 
stīgu instruments), nikelharpu 
(nyckelharp  – vijolei līdzīgs tra-
dicionālais zviedru stīgu instru-
ments ar taustiņiem), psalteriju 
(psaltery – koklei līdzīgs instru-
ments). Koncertu bija iespējams 
vērot mājaslapā www.limbazi.lv, 
kā arī internetā, kanālā Youtube. 

Izskanot pēdējiem akordiem, sā-
kās starptautiskās žūrijas darbs. 
Saskaņā ar konkursa nolikumu, 
ja žūrijas komisijas locekļa au-
dzēknis piedalās konkursā, tad 
konkrētās vecuma grupas dalīb-
nieku vērtēšanā šis speciālists 
nepiedalās, tādēļ papildus tika 
pieaicināti arī Somijas, Norvēģi-
jas un Igaunijas pārstāvji. Kon-
kursā vēlējās iesaistīties vairāk 

dalībnieku, taču pusfinālā un 
finālā piedalījās tikai 21  dalīb-
nieks. VJMMS audzēkne Moni-
ka Mihailova savā grupā ieguva 
1. vietu, Alma Ģērmane un Kris-
tians Karlsons – 2. vietu, bet Dā-
vim Babukam 3. vieta. 

Video priekšnesumus 8  ve-
cuma grupās vērtēja 10  žūrijas 
komisijas locekļi, starptautiski 
zināmi savu instrumentu spēles 

virtuozi, mūzikas augstskolu lek-
tori, zinātņu doktori un maģistri, 
pedagogi-eksperti: R. Maroziene, 
R.  Vaišnoriene, L.  Tumanoviene, 
A.  Tumanovas (Lietuva), L.  Ba-
surmanova, I.  Krašeņiņņikovs 
(Krievija), G.  Parnaku (Igauni-
ja), A.  Viziņa-Nīlsena, Z.  Lapa, 
I. Krauce (Latvija).

Saulkrastu Mākslas noda-
ļas audzēkne Kristiāna Pūce 

(skolotāja Rasa Grāmatiņa) par 
iesniegto darbu „Rudens” sa-
ņēmusi speciālbalvu un atzinī-
bu IV  Starptautiskajā vizuālās 
mākslas konkursā „Vilnis Lie-
lupē”, kas noslēdzās 27. novem-
brī. 

Paldies par izcilajiem sasnie-
gumiem pedagogiem A.  Viziņai-
Nīlsenai un R.  Grāmatiņai, au-
dzēkņiem un viņu vecākiem!

No 13. līdz 15. novembrim attālināti tika rīkots V Starptautiskais festivāls – konkurss „Kokle un tai līdzīgie instrumenti apkārt Baltijas jūrai”. 
Foto (no kreisās) VJMMS: Kristiāns Karlsons, Monika Mihailova, Alma Ģērmane, Dāvis Babuks. Foto: Anita Viziņa-Nīlsena

Lietošanai derīgu tekstilu un apavus nodot 
Saulkrastu ZAAO EKO laukumā Rīgas ielā 96a
Zane Leimane, 
SIA „ZAAO” sabiedrisko  
attiecību speciāliste

Visu gadu Saulkrastos pieejams 
apavu nodošanas pakal-
pojums EKO laukumā, no 
septembra – arī tekstila no-
došana. 2020. gadā Saulkras-
tu iedzīvotāji kopā nodevuši 
16 m3 apavu un apģērbu jeb 
aptuveni 15 konteinerus. Tas 
nozīmē, ka mēnesī saulkras-
tieši ar tekstilu un apaviem 
aizpilda gandrīz pusotru kon-
teineru. Visos 20 EKO lauku-
mos gadā nodotais materiālu 
apjoms ir 156 m3, – tātad 
saulkrastieši nodevuši desmito 
daļu no visa ZAAO darbības 
reģionā nodotā apjoma. 

Tekstila šķirošanas kontei-
neros iedzīvotāji aicināti ievie-
tot lietošanai derīgos apģērbus, 
apavus un mājas tekstilu.

Lai veicinātu atkārtotu teksti-
la apriti, šķirošanas konteineros 
nedrīkst izmest ar sadzīves ķī-
miju vai motoreļļām sasmērētu, 
kā arī mitru, sapelējušu apģērbu, 
jo tas var sabojāt pārstrādei de-
rīgo materiālu. Tekstila šķiro-
šanas tvertnēs nedrīkst ievietot 
arī saplēstu apģērbu jeb audumu 
atliekas.

Lai EKO laukumu pārziņiem 
būtu iespējams vizuāli novēr-
tēt materiāla atbilstību, uz EKO 
laukumiem apģērbi, apavi un 
mājas tekstils jānogādā maksi-

māli caurredzamos maisos (līdz 
50 litriem).

Šķirošanai drīkst nodot: krek-
lus, bikses, jakas, mēteļus, šal-
les, cimdus, cepures, dvieļus, 
aizkarus, jostas, somas, gultas 
veļu, pārklājus, spilvenus, se-
gas, kā arī valkāšanai derīgus 
apavus (izņemot gumijas un 
speciālos ziemas sporta apa-
vus – slidas, slēpju zābakus).

ZAAO Šķirošanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma: 

„Paldies iedzīvotājiem, kuri 
atbildīgi šķiro tekstila materiā-
lus, samazinot poligonā nogla-
bājamo atkritumu daudzumu! 
Atgādinu, šobrīd iespējams no-
dot tikai lietošanai vēl derīgu 
materiālu atbilstoši mūsu no-
slēgtajam līgumam ar sadarbī-
bas partneri. Vēršu uzmanību, 
ka lielāks apjoms tekstila un 

apavu jāved uz EKO laukumiem, 
kuros ir novietoti vairāki kon-
teineri. Publiskajos konteineros 
ieteicams ievietot atsevišķas 
lietas. 

Nekādā gadījumā nedrīkst 
novietot maisus pie konteine-
riem, jo laika apstākļu dēļ tek-
stils kļūst netīrs un valkāšanai 
nederīgs un šajā gadījumā tam 
var piekļūt klaiņojoši mājdzīv-
nieki!”

Tekstila šķirošanas konteineri 
ir pieejami 20 ZAAO EKO 
laukumos: 

Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Cēsīs, 
Valmierā, Jaunpiebalgā, Krimul-
dā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, 
Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, 
Smiltenē, Strenčos, Valkā, Tau-
renē, Daibē, kā arī pie 5 tirdznie-
cības vietām Cēsīs un Valmierā.

Visi tekstila šķirošanas kon-
teineros sašķirotie materiāli tiek 
nogādāti SIA „Eco Baltia vide” 
tekstila šķirošanas centrā Tuku-
mā, kurā tos šķiro vairāk nekā 
30  dažādās kategorijās  – atbil-
stoši materiālu turpmākām iz-
mantošanas iespējām – atkārto-
tai lietošanai vai pārstrādei.

Uzmanību! 
Tikai atsevišķi nodotais tekstils 
ir derīgs turpmākajai lietošanai 
un pārstrādei. Tekstila 
izstrādājumus nedrīkst ievietot 
papīra, polimēriem, metālam 
un stikla iepakojumam 
paredzētajos konteineros. 
Pārstrādei netiks šķirots arī 
tekstils, kas izmests nešķirotu 
sadzīves atkritumu konteineros, 
jo tajos tekstils kļūst netīrs, 
bojāts un nederīgs lietošanai 
turpmāk! Ja tirdzniecības 
vietās materiāls regulāri tiks 
novietots blakus konteineriem, 
tiks izskatīts jautājums par to 
noņemšanu un pakalpojums 
būs pieejams tikai EKO 
laukumos!
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Noslēgumam tuvojas izaicinājumiem pilnais 
2020. gads
Ivonna Ungure,  
Saulkrastu vidusskolas pedagogs

Šis bijis izaicinājumu gads visiem 
izglītības jomā strādājošajiem 
un skolas dzīvē iesaistītajiem – 
gan izglītības sistēmai un peda-
gogiem, gan skolēniem un viņu 
vecākiem. 

Ja gadu sākām ar daudzām 
neskaidrībām un jautājumiem 
par kompetencēs balstīta mācī-
bu satura ieviešanu, tad to tūlīt 
beigsim ar sajūtām, ka šajā laikā 
būtiski mainījies izglītības ie-
gūšanas process: esam pielāgo-
jušies attālinātajām mācībām, 
olimpiādēm, sporta nodarbībām, 
tradīciju uzturēšanai un svētku 
svinēšanai, ar dažādām izjūtām 
esam spiesti pieņemt nepiecieša-
mību sociāli distancēties un no-
robežoties ģimenes lokā. Tomēr 
skolas dzīve turpinās – joprojām 
ir skolēni un skolotāji, jaunas zi-
nāšanas un sasniegumi, kā arī iz-
aicinājumi!

Šogad vislielākais jauninājums 
skolas ikdienā ir attālinātās mācī-
bas. Ja pavasarī šo procesu pirmo 
reizi tikai iepazinām, pakāpeniski 
apgūstot tā piedāvātās iespējas 

un vienlaikus grūtības, cenšo-
ties pielāgoties, tad tagad 7. līdz 
11.  klašu skolēniem tā ir kļuvusi 
ikdiena, 5. līdz 6.  klašu audzēk-
ņiem  – mainīgs piespiedu pasā-
kums, bet 1. līdz 4. klašu skolēnu 
ģimenēm un sākumskolas peda-
gogiem  – Damokla zobens. Mēs 
apgūstam un cenšamies pieņemt, 
ka daudz ko tagad nākas darīt at-
tālināti – bez tieša kontakta. 

Īsi pirms valsts svētkiem tika su-
mināti Saulkrastu novadnieki, kuri 
ar savu darbu un mūža veikumu 
veicinājuši novada attīstību. Mēs 
priecājamies par Saulkrastu vidus-
skolas kolēģēm – Rutu Grabčiku un 
Alisu Vedjaševu  –, kuras saņēma 
Atzinības rakstus par ieguldīju-
mu izglītībā. Novembrī attālināti 
svinējām 18. novembra svētkus ar 
videoretrospekciju, kurā bija ie-
spēja vērot spilgtus kopā būšanas 
un izaugsmes brīžus no Saulkras-
tu vidusskolas audzēkņu ikdienas 
dzīves. Novembrī sākās arī mācī-
bu olimpiādes. Bioloģijas, angļu 
valodas un vēstures olimpiādēs, 
protams, attālināti piedalās arī 
Saulkrastu vidusskola. Turpinām 
arī virtuāli tikties ar interesan-
tiem un profesionālus panākumus 
sasniegušiem cilvēkiem. Projektā 

„Atpakaļ uz skolu!” 9. līdz 11. kla-
ses tikās ar juristi, starptautisko 
tiesību eksperti Baibu Jugani-
Linteri, kura stāstīja par savas 
karjeras līkločiem. 9.  klasēm bija 
iespēja virtuāli piedalīties Rīgas 
Stradiņa universitātes nodarbībās 

par reproduktīvo sistēmu un tās 
veselību. 

Kamēr pašreizējā situācijā ve-
cāko klašu skolēnu dzīve lielāko-
ties norit ierobežoti un virtuāli 
dažādu ierīču ekrānos, jaunāko 
klašu audzēkņi turpina novērtēt 

iespēju doties uz skolu, satikt un 
komunicēt ar saviem klasesbied-
riem un pedagogiem, izbaudīt 
„savus kvadrātmetrus” plašajās 
skolas telpās. Gaidot un gatavo-
joties jauniem izaicinājumiem, arī 
par to var mazliet apskaust!

Pārdomu laiks Zvejniekciema vidusskolā
Valda Tinkusa,    
Zvejniekciema vidusskolas 
direktora vietniece 

Šogad bija rudenīgs novem-
bris, kas ne tikai Latvijas valsts 
svētku dienās, bet visu patrio-
tisko mēnesi vedināja pārdo-
māt: kas mūs vieno – vēsture, 
valoda, zeme? Bet varbūt kopīgi 
paveiktais? Mēs Zvejniekciema 
vidusskolā šogad īpaši izjutām, 
ka dzimtenes mīlestība sākas 
ģimenē ar vecāku un vecvecāku 
stāstiem par sasniegto, ar rūpīgi 
glabātām fotogrāfijām par savu 
ģimeni, dzimto novadu un valsti. 

Iespējams, tieši šogad, kad 
Lāčplēša dienā pie Zvejniekciema 
vidusskolas, izgaismojot Latvijas 
valsts kontūru, iededzām sve-
cītes brīvības cīnītāju piemiņai, 
aizdomājāmies nevis par to, kā 
pietrūkst, bet novērtējām iespē-
ju godprātīgi veikt savu darbu 
un ar sapratni izturēties cits pret 
citu gan skolā, gan ģimenē. Tas, 
ka ģimenēs svinīgi tika atzīmēta 
Lāčplēša diena, bija redzams sko-
lēnu atsūtītajās fotogrāfijās, kas 
tika ievietotas Zvejniekciema vi-
dusskolas Facebook lapā, veidojot 
galeriju „Par Latviju!”.

Sagaidot Latvijas 102.  gada-
dienu, Zvejniekciema vidusskola 
iesaistījās starppriekšmetu pro-
jektā „Esmu lepns par Latviju”, 
kurā vairākos mācību priekšme-
tos visas klases pētīja un izzināja 
Latvijas vēsturi, kultūru, valsts 
simbolus. Projekta noslēgumā 
17. novembrī patriotiskajā klases 
stundā skolēni gūtās zināšanas 

un savu erudīciju demonstrēja 
viktorīnā, kurā atbildēja uz da-
žādiem jautājumiem par Latviju. 
Skolēni, kuri viktorīnā ieguva 
visvairāk punktu, saņēma atzi-
nības. 

Klases stundas turpinājumā 
tika demonstrēts Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņu sagata-
votais videosveiciens „102  vārdi 
Latvijai”, kurā gan mazie, gan lie-
lie aizdomājās, ko mums nozīmē 
tēvzeme, brīvības izjūta, kas iegū-
ta, cīnoties un sasniedzot mērķi. 
Tam sekoja audzinātāju svinīgā 
uzruna klasei un kopīgi dziedātā 
Latvijas valsts himna, kas raisīja 
patriotisku noskaņu.

Patiess prieks bija, kad Lat-
vijas dibināšanas atceres laikā 
Zvejniekciema vidusskola tika 
izgaismota un iekļauta akcijas 
„Saulkrasti mirdz” pastaigu mar-
šrutā ar metaforisku nosaukumu 
„Gaismas rotaļas zinību kuģī”. 
Paldies SIA „Varita” kolektīvam! 

Lepnumu un gandarījumu par 
Zvejniekciema vidusskolas pagā-
jušā mācību gada absolventu vei-
kumu pēc valsts svētkiem izjutām, 
kad 20.  novembrī tiešsaistē notika 
trešā Eiropas Parlamenta deputā-
tes, profesores Ineses Vaideres rīko-
tā vidusskolēnu konkursa „100 vēs-
tures mirkļi novadā  – vietas un 
cilvēki” noslēguma pasākums, kurā 
piedalījās Katrīna Mārtiņa, Beāte 
Adelīna Odīte, Markus Vilcāns 
un skolotāja Valda Tinkusa. Jau-
nieši, akcentējot piederību savai 
skolai un novadam, izveidoja vi-
deostāstu „Veltījums Zvejniekcie-
ma vidusskolai”. Veltījums sko-
las 55  gadu jubilejai ir pieejams 
vietnē https://www.youtube.com/
watch?v=7wdohmVcx48. Darbs tika 
atzinīgi novērtēts, un laureāti  – 
jaunieši un skolotāja  – saņēma 
vērtīgas balvas, kā arī uzaicinā-
jumu doties divu dienu izzinošā 
ekskursijā uz Briseli, kolīdz mazi-
nāsies pandēmija. 

Valsts svētku mēnesī uzzinā-
jām, ka „Draudzīgā Aicinājuma 
(DA) balvas  2020” reitingā, lauku 
skolu grupā no 64 skolām, kas ie-
guvušas punktus par augstiem sa-
sniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs un skolēnu zinātniskās 
pētniecības lasījumos valstī, Zvej-
niekciema vidusskola ir 12. vietā. 

Toties „DA fonda Skolu reitin-
gā 2020” Zvejniekciema vidussko-
la ir iekļauta apbalvošanai starp 
nominētajām 12  labākajām lauku 
skolām, kas ir ļoti augsts skolēnu 
zināšanu novērtējums centrali-
zētajos eksāmenos. Šie sasnie-
gumi ir apstiprinājums izcilam 
un iniciatīvas bagātam pedagogu 
darbam, kuri mērķtiecīgi strādā 
ar audzēkņiem, izmantojot aka-
dēmiskajās datu bāzēs pieejamo 
informāciju un skolas materiāl-
tehniskos resursus. 

Arī šogad skolotāji dažādo 
COVID-19 ierobežojumu laikā 
mācībās izmanto tradicionālās un 

pārbaudītās darba metodes, ie-
kļaujot arī modernās informācijas 
un komunikāciju tehnoloģijas. Lai 
ārkārtas situācijā 1. līdz 6.  klašu 
skolēni varētu mācīties klātie-
nē, Zvejniekciema vidusskolā 2. 
un 3.  klase tika sadalīta grupās, 
jo tehnoloģiskais nodrošinājums 
ļauj skolotājam vienlaikus strādāt 
ar divām grupām dažādās telpās, 
izmantojot interaktīvo ekrānu sa-
vienojumu un savstarpējo saikni 
ar skolēnu planšetdatoriem. Šādas 
mācības patīk arī 2. un 3. klases au-
dzēkņiem, un tas noteikti ir efek-
tīvāks par attālinātajām mācībām. 

Paldies visiem, pedagogiem, 
skolēniem, vecākiem, skolas dar-
biniekiem par kopīgi paveikto: 
ieguldīto darbu valsts svētku rī-
košanā un veiksmīgu, uz augstiem 
rezultātiem vērstu mācību pro-
cesa plānošauā un organizēšanu! 
Lai stipra veselība un možs noska-
ņojums apcerīgajā Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā!

Lai audzēkņiem nodrošinātu valdības noteikto distancēšanos, Saulkrastu vidusskolas sporta zāle pielāgota 
atbilstoši jaunajām prasībām. Foto: Ivonna Ungure

Zvejniekciema vidusskolas 3. klases audzēkņi. Foto: no skolas arhīva
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Baiba Stjade

Saulkrastiem ir paveicies – ne 
visi novadi var lepoties ar tik 
sportisku, enerģisku un uz re-
zultātu vērstu Saulkrastu spor-
ta un ģimenes centra vadītāju, 
kāda ir mūsu Aiva Aparjode! 
Viņas aktīvā darbošanās 
sportā ir iedvesmojusi ne vienu 
vien saulkrastieti aktīvam 
dzīvesveidam un dalībai jaun-
izveidotajos sporta pasākumos 
novadā. Aiva ir bijusī olimpiete, 
divu bērnu mamma, vadītāja 
un sieviete, kuru var apbrīnot 
par viņas spēju pielāgoties tik 
dažādām dzīves lomām.

– Pastāstiet, lūdzu, kā 
nonācāt līdz tam, ka jums 
uzticēja atbildību par 
sporta aktivitāšu rīkošanu 
Saulkrastu pilsētā? 

– Gandrīz pirms diviem gadiem 
es sāku strādāt toreizējā Saulkras-
tu kultūras un sporta aģentūrā par 
vadītājas vietnieci sporta jomā. 
Aģentūras pārziņā bija kultūras 
un sporta aktivitāšu organizēšana 
novadā. Domāju, ka divas vien-
līdz svarīgas jomas  – kultūra un 
sports – nav labākais apvienojums, 
jo nepieciešams liels ieguldījums 
un rūpīgs darbs, lai spētu uzturēt 
lielākoties visu saimniecību, inven-
tāru un vienlaikus labi prast  sadalīt 
budžetu, lai pietiktu visam. Es ļoti 
priecājos, ka 2018. gada beigās paš-
valdība pieņēma lēmumu aģentūru 
likvidēt un izveidoja jaunu pašval-
dības iestādi  – Saulkrastu sporta 
centru. Sporta centra galvenais uz-
devums bija attīstīt sporta aktivitā-
šu daudzveidību novadā, kā arī spēt 
ieinteresēt arvien vairāk iedzīvotāju 
pievērsties aktīvam dzīvesveidam. 
Mans mērķis bija kvalitatīvāk ap-
saimniekot sporta halli, kurā vai-
rākus gadus diemžēl nebija atbils-
tošas saimnieciskas pieejas. Laiks 
nestāv uz vietas: ja gribam panākt, 
ka novadā cilvēki ir aktīvi, jāpiedāvā 
atbilstošs inventārs, telpas, aprīko-
jums un saturs. 

Vispirms izveidojām sportisko 
aktivitāšu pasākuma plānu, kam 
sekoja inventāra iegāde. Pēc tās 
sapratām, cik ļoti nepieciešams re-
monts trenažieru zālē, jo iedzīvo-
tāju apmeklētība turpināja pieaugt. 
Ar pašvaldības atbalstu mums izde-
vās sakārtot ģērbtuves, dušas telpas 
un īstenot ideju par modernu un 
paplašinātu trenažieru zāli. 

– Vai jums, jaunajai iestādes 
vadītājai, nebija sajūtas, 
ka darāmo darbu saraksts 
nepārtraukti papildinās – 
kā visas ieceres īstenot? 
Iedzīvotājiem ir svarīgs 
tūlītējs rezultāts.

– Protams, man šāda sajūta bija! 
Reiz izlasīju šādus vārdus: „Labāk 
sākt ar vienu, otru darbu, un tad 
jau kopums veidojas lielāks un lie-
lāks.” Turpināju īstenot izvirzītos 
mērķus. Kopā ar komandu nebija 
stresa, ka mums kaut kas nebūtu 
iespējams, turklāt motivāciju snie-

dza apmeklētāju atzinīgie vārdi par 
iespēju beidzot sportot un nejusties 
kā siltumnīcā, jo halles logiem uzlī-
mētas tonējošās plēves, gaiteņi pēc 
krāsošanas kļuvuši gaišāki un uz 
jaunuzklātā linoleja saules stari  – 
vēl spožāki! 

Es uzskatu, ka būt par vadītāju 
ir izaicinājums jebkuram, it īpaši, 
ja jāveic lielas pārmaiņas. Vienmēr 
būs cilvēki, kuri kritizēs jaunās ide-
jas vai ieceres. Kritiķi arī mani nav 
saudzējuši, tomēr es viņiem esmu 
pateicīga, jo kritika mani ir darījusi 

spēcīgāku un likusi iesāktos darbus 
paveikt vēl labāk.

– Mūsu novada bērniem 
ir unikāla iespēja trenēties 
kamaniņu sportā. Jūs pati esat 
bijusī olimpiete šajā sporta 
veidā – labāku apvienojumu 
grūti iedomāties.

– Kamaniņas ir mana sirdslieta: 
pēc profesionālā sporta karjeras bei-
gām es kļuvu par treneri, bet šobrīd 
novadā brīvprātīgi veidoju kamani-
ņu grupu bērniem, veicinot iespēju 

mazajiem gūt prasmes un panāku-
mus šajā sporta veidā. Cik Latvijas 
novados bērniem ir šādas iespējas? 
Maz. Mani bērni jau izauguši, tagad 
man ir citi audzēkņi, kuriem nodot 
savas zināšanas. Tā kā Saulkrastos 
piedāvājam dažādas sporta nodar-
bības, audzēkņiem ir iespēja sek-
mīgi trenēties arī šajā sporta veidā. 
Lai gan trase ir Siguldā, apmeklēt 
vieglatlētiku, vingrošanu un citas 
sporta nodarbības vispārējai sporta 
sagatavotībai var tepat, uz vietas. 
Jaunietis nevar aiziet uz Murjāņu 

Sporta ģimnāziju un teikt: „Te es 
esmu,  – gribu trenēties kamaniņu 
sportā.” Šim sporta veidam nepie-
ciešama liela fiziskā sagatavotība – 
ja tas nav darīts no mazotnes, gūt 
panākumus un trenēties ir gandrīz 
neiespējami. Mani audzēkņi, kuri 
sākuši trenēties Saulkrastos, turp-
māk veiksmīgi iestājušies Murjāņu 
Sporta ģimnāzijā un ar labiem pa-
nākumiem piedalās jauniešu olim-
piādēs. Ir pēctecība, kas man ir ļoti 
svarīga un ko es gribu attīstīt šeit, 
Saulkrastos. Ja bērnam ir talants, 

Aiva savu ikdienu nevar iedomāties bez sportiskām aktivitātēm – sportošana ne vien palīdz sevi uzturēt labā formā, bet arī sniedz enerģiju darboties. 
Foto uzņemts pie jaunatklātās velo trases Saulkrastos, ko apsaimnieko Saulkrastu sporta un ģimenes centrs. Foto: Pēteris Gertners

Aiva Aparjode: Ar pilnu     sparu uz priekšu!
Kritiķi arī mani 
nav saudzējuši, 
tomēr es viņiem 

esmu pateicīga, jo 
kritika mani darījusi 
spēcīgāku un likusi 

iesāktos darbus 
paveikt vēl labāk.
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mēs sniedzam iespēju trenēties uz 
vietas ne tikai kamaniņu sportā, 
bet arī citos sporta veidos. Šobrīd 
ļoti labs piemērs ir jaunizveidotā 
Saulkrastu basketbola skola, kurā 
var sākt trenēties jau no mazotnes. 
Tikpat svarīgi ir atrast īsto treneri, 
kurš spēj aizraut, nevis tikai vien-
kārši vadīt nodarbību. Tas ir inten-
sīvs darbs gan ar audzēkņiem, gan 
vecākiem. Šobrīd mēs piedāvājam 
sporta pulciņus, kurus apmeklējot, 
nav pienākuma piedalīties sacen-
sībās. Man ir sen lolots sapnis par 
Saulkrastu sporta skolas izveidi 
novadā. Esmu uzsākusi sarunas ar 
konkrētās jomas speciālistiem par 
iespējām īstenot noteikto mērķi. 
Pēc novadu apvienošanas Murjāņu 
Sporta ģimnāzija būtu mūsu nova-
dā, bet Saulkrastu sporta skolā mēs 
varētu sākt audzēkņu sagatavošanu 
no mazotnes sporta veidos, ko pie-
dāvā Murjāņi.

Lai gan mana sirdslieta ir ka-
maniņu sports, Saulkrastu sporta 
un ģimeņu centra prioritārie spor-
ta veidi ir vieglatlētika, basket-
bols, florbols un volejbols.

– No šī gada 1. oktobra 
pašvaldība pieņēma lēmumu 
apvienot Saulkrastu sporta 
centru ar novada „Jauniešu 
māju”. Tagad jūsu vadītā 
iestāde ieguvusi jaunu 
nosaukumu „Saulkrastu 
sporta un ģimeņu centrs”. 
Kāpēc šāds lēmums?

–  Vēlētos uzsvērt: tā nav jauna 
struktūra, bet gan divu līdzšinē-
jo iestāžu apvienošana. Galvenais 
mērķis bija uzlabot saulkrastiešiem 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, ap-
vienot administratīvos pakalpo-
jumus, ko līdz šim sniedza divas 
iestādes, padarīt kvalitatīvāku dar-
bu ar jauniešiem, kā arī lietderīgi 
izmantot pieejamos resursus. Es 
esmu pret birokrātiju, un bieži vien 
kolēģi, kuri ilgus gadus strādā paš-
valdības sistēmā, aizraujas ar do-
kumentiem, bet aizmirst galveno – 
cilvēku labsajūtu. 

– Pašvaldībai piederošā 
ēka Noliktavas ielā 10 (bijusī 
viesnīca „Baltic Inn”) ir nodota 
lietošanā un apsaimniekošanā 
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centram. Vai varam cerēt uz 
peldbaseinu Saulkrastos?

– Bez šaubām, iedzīvotāju intere-
se par peldbaseina izveidi Saulkras-
tos ir saprotama un pamatota, jo 
pirms Saulkrastu sporta centra iz-
veides bija plānots „Baltic Inn” ēkas 
toreizējo baseina daļu nodot Spor-
ta centra pārraudzībā un atlikušo 
ēku  – Mūzikas un mākslas skolai. 
Tiesa, pašvaldība ēku iepriekšējos 
sešus gadus ir apsaimniekojusi maz, 
lai neteiktu vairāk. Protams, Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolai ir nepieciešamas kvalitatīvas 
telpas, taču toreiz neviens pietieka-
mi skaļi nepauda viedokli, ka „Bal-
tic Inn” plānotajā telpu pārbūvē 
atbilstoši projektam būtu jāiegulda 
vairāk nekā viens miljons eiro, ko 
nebija iespējams izdarīt. Turklāt 
Mūzikas un mākslas skolai ir daudz 
augstākas tehniskās prasības – ēku 
nāktos pārbūvēt. Sporta un ģimenes 
centra darbībai šāda pārbūve nav 
nepieciešama  – telpām vajadzīgs 
tikai kosmētiskais remonts, kas no-
zīmē daudz mazākus ieguldījumus 
un ļauj projektu realizēt.

Būtiski, ka šī ēka jau sākumā 
tika būvēta par sporta un atpūtas 
centru – tas ir tikai apsveicami, ka 
šogad pašvaldība pieņēma drosmī-
gu lēmumu un nodeva ēku apsaim-
niekošanā mums. Jā, mēs plānojam 
nelielu peldbaseinu, pirti, dažādu 
cīņu ringa izveidi un fitnesa zāli, ko 

būtu iespējams izīrēt privātajiem 
treneriem, atpūtas istabu bērniem, 
ģimenēm un viesnīcu, kurā varē-
sim uzņemt nometnes dalībniekus. 
Saulkrastos ir ļoti liels pieprasī-
jums pēc treniņnometnēm, – tagad 
mēs spēsim nodrošināt telpas. 

– Kur jūs rodat spēku 
darboties, jo apvienot 
vairākas – vadītājas, 
mammas, sievietes – 
lomas nav viegli?

–  Jo vairāk dara, jo vairāk var 
izdarīt! Es domāju, ka neesmu uni-
kāla, jo pazīstu daudzas sievietes, 
kuras ir stipras un spēj veikt apbrī-
nojamas lietas. Mani bērni (Kendija 
Aparjode un Kristers Aparjods) jau 
ir pieauguši, ikdienā nesatiekamies 
tik bieži, kā vēlētos, jo viņu treniņu 
un sacensību grafiks aizņem daudz 
laika (Kendija un Kristers Aparjodi 
ir Latvijas izlases kamaniņu brau-
cēji – Red.). Šobrīd viņi ir devušies 
sacensību tūrē kopā ar Latvijas 
kamaniņu izlasi, bet mums ir ļoti 
sirsnīga tradīcija pirms sacensībām 
fotografēties. Tas sākās pavisam 
nejauši, jo vienmēr visās sacensībās 
ir fotogrāfi un, tā kā esam vienīgā 
kamaniņu braucēju dzimta Latvi-

jā, likumsakarīgi, ka visi vēlas mūs 
bildēt. Tādēļ man mājās ir daudzas 
skaistas bildes rāmīšos un mīļas at-
miņas. 

Nenoliedzami, ģimenes atbalsts 
un sapratne ir svarīga. Liels paldies 
manam bijušajam dzīvesbiedram, 
bez kura atbalsta un stingrā pleca 
man nebūtu izdevies sasniegt to, 
ko esmu izcīnījusi! Pēdējie divi gadi 
manā privātajā un darba dzīvē ir 
daudz ko izmainījuši, tāpēc esmu 
ļoti pateicīga par ikvienu – gan po-
zitīvu, gan negatīvu – notikumu, jo 
tas ļāvis paskatīties uz sevi no cita 
skatpunkta un pilnveidoties manai 
personībai. 

Obligāta manas dzīves sastāv-
daļa bijusi ceļošana kopā ar savu 
meitu, lai atjaunotu enerģiju un 
paplašinātu savu pasaules redzē-
jumu. Šobrīd, kad pasaulē neviens 
nezina, kā būs turpmāk, ceļošana 
jāatliek, bet bez kustības dzīvē es 
sevi nevaru iedomāties! Vingroju, 
braucu ar riteni, eju garās pastai-
gās gar jūru. Vismaz stundu dienā 
veltu fiziskām aktivitātēm. Ja kādu 
dienu gadās izlaist, šķiet, viss jūk 
un brūk. Organisms pieradis pie 
tāda ritma. Ķermenis visu atceras, 
atliek tikai atgādināt: mazliet ar 
sevi jāpastrādā, – un viss ir labi! Un 
sportiskās aktivitātes ikdienā es ie-
saku ikvienam!

– Šis gads bijis darbīgs: 
atjaunots skeitparks 
Zvejniekciemā, paplašināta 
trenažieru zāle, apsaimniekoti 
abi pilsētas stadioni un 
jaunatklātā velo trase. 
Ar ko jūs šogad visvairāk 
lepojaties?

–  Svarīgs ir komandas darbs, 
jo šis veikums nav tikai mans no-
pelns. Es priecājos par uzstādī-
tajiem basketbola groziem Zvej-
niekciema vidusskolā, pateicoties 
Ingas Geistardes-Zaporožecas ak-
tivitātei. Viens pats tu vari sisties 
kā pliks pa nātrēm, cik gribi, – sva-
rīga ir sadarbība. Man prieks par 
bērnu nometnēm, kas tiek rīkotas 
jau otro gadu pēc kārtas. Atsaucī-
ba ir tik liela, ka pirmajā izsludi-
nāšanas dienā visas grupas aizpil-
dītas. Izstāstīšu par kādu redzētu 
ierakstu sociālajos tīklos: Siguldā 
ik gadu notiek pasaules sacensī-
bas bobslejā, kur sabrauc sportisti 
no daudzām valstīm; brīvo lai-
ku viņi velta ceļošanai. Pasaules 
kausa laikā kamaniņu sportisti no 
Vācijas bija aizbraukuši uz jūru 
un pludmalē ieraudzījuši mūsu 
ģimenes soliņu, kura foto pēc 
tam ievietoja sociālajos tīklos. 
Uz soliņa ir uzraksts „Aparjodu 
ģimene”, bet attēlā redzama ka-
maniņa, olimpiskie apļi un spār-
notais teiciens: „Tici sapņiem, jo 
tie mēdz piepildīties!” Man tas 
šķita tik neticami: mēs, mazie 
Saulkrasti, tik maziņš punktiņš 
lielajā pasaules kartē, bet tikpat 
labi spējam izcelties arī tajā! 

Es arī izsapņoju lietas, lai tās 
piepildītos! Un  – ticiet vai ne  –, 
lietas sakārtojas! Es patiesi prie-
cājos par ikvienu saulkrastieti, 
kurš uzvelk kedas un piedalās 
mūsu rīkotajos sporta pasākumos, 
par ikvienu jaunieti, kas izvēlas 
kvalitatīvu brīvā laika pavadīša-
nas veidu. Viss sākas no darbības, 
ko arī gribētu novēlēt jaunajā gadā 
visiem mūsu novadniekiem!
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Pēdējie divi gadi manā privātajā 
un darba dzīvē ir daudz ko izmainījuši, 
tāpēc esmu ļoti pateicīga par ikvienu – 
gan pozitīvu, gan negatīvu – notikumu, 

jo tas ļāvis paskatīties uz sevi 
no cita skatpunkta un pilnveidoties 

manai personībai. 

Kopā ar visu ģimeni un mazajiem kamaniņu sporta audzēkņiem no Saulkrastu grupas Pasaules kausa sacensībās 
Siguldā 2019. gada janvārī. Foto: no privātā arhīva

Aiva Aparjode kopā saviem bērniem – Kendiju un Kristeru Aparjodiem –, 
kuri uzvarējuši Latvijas kausā 2019. gada decembrī Siguldā.

Aiva Aparjode: Ar pilnu     sparu uz priekšu!
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2020. gada decembris

2019. gada 25. septembra IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 37/2019 Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2019. gada 25. septembra 
lēmumu (prot. Nr. 26/2019§43) 

Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 
pirmās daļas 2. punktu. 

Grozījumi ar:  SND 30.10.2019. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 42/2019 (prot. Nr. 28/2019§44); 
SND 14.11.2019. iekšējie noteikumiem Nr. IeN 45/2019 
(prot. Nr. 29/2019§3); SND 28.10.2020. iekšējiem 
noteikumiem Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi par finansējuma piešķiršanu 

biedrībām un nodibinājumiem (turpmāk – 
noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība budžetā paredzēto 
līdzekļu ietvaros Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā reģistrētām biedrībām 
un nodibinājumiem (turpmāk – NVO) var 
piešķirt finansējumu. 

2. Saulkrastu novada dome (turpmāk – dome) 
kārtējam gadam savā budžetā nosaka NVO 
paredzēto kopējo finanšu līdzekļu summu.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības 
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu 
racionālu, efektīvu un uz konkrētu mērķi 
vērstu izlietošanu.

31. Pašvaldība nodrošina lēmuma pieņemšanas 
procedūras atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un 
taisnīgu attieksmi iesniegumu izskatīšanas un 
vērtēšanas procesā.
Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).

II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
4. Uz pašvaldības finansējuma saņemšanu var 

pretendēt NVO, kurаs juridiskā adrese ir 
reģistrēta Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek 
realizēta Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā. 

5. Pašvaldības finansējums tiek piešķirts NVO, 
kuras:
5.1.  Paredz sabiedriski nozīmīgu pasākumu 

organizēšanu Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā, tādā veidā 
popularizējot Saulkrastu novadu;

5.2.  Piesaista vietējos resursus un 
brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos 
pasākumos;

5.3.  Īsteno neformālas izglītības programmas 
dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;

5.4.  Piedāvā aktīvas brīvā laika pavadīšanas 
jaunas iespējas un (vai) uzlabo esošo 
iespēju kvalitāti;

5.5.  Savā darbībā iesaista personas ar 
invaliditāti, radot pieejamu informatīvo 
un fizisko vidi;

5.6.  Veicina iedzīvotāju integrācijas procesus 
Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā;

5.7.  Ilgtspējīgi uzlabo Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā esošo 
iedzīvotāju veselības un fizisko stāvokli;

5.8.  Organizē un attīsta sportu.
6. Finansējuma piešķiršanas mērķi:

6.1.  Veicināt jauniešu iniciatīvas un 
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē; 

6.2.  Veicināt sabiedrības vai to grupu 
izglītošanu par veselības jautājumiem; 

6.3.  Veicināt brīvprātīgā darba attīstību, tajā 
skaitā piesaistīt un apmācīt brīvprātīgā 
darba veicējus;

6.4.  Sociālo pakalpojumu piedāvāšana 
noteiktām iedzīvotāju grupām;

6.5.  Nodrošināt formālo un neformālo 
izglītību visos vecuma posmos, tajā 
skaitā mūžizglītību;

6.6.  Veicināt sabiedrības līdzdalību vides un 
dabas aizsardzībā;

6.7.  Nodrošināt vēstures un kultūras 
mantojuma aizsardzību, vēsturisku 
notikumu pieminēšanu;

6.8.  Īstenot intereses noteiktā sporta veidā 
un veicināt tā attīstību, organizēt 
sporta sacensības un veicināt aktīvu 
dzīvesveidu visām sabiedrības vecuma 
grupām;

6.9.  Nodrošināt iedzīvotāju veselīgu un 
fiziski aktīvu dzīvesveidu;

6.10. Veicināt ar ārpusģimenes aprūpi 
saistītas aktivitātes;

6.11. Veicināt sabiedriskā labuma biedrību 
vai nodibinājumu, kas darbojas 
Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā sabiedrības sociālo jautājumu 
risināšanā, ikdienas darbības atbalstu;

6.12. Īstenot intereses mākslas un mūzikas 
jomā, veicināt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 
attīstību, organizēt atbilstošus pasākumus 
un veicināt sabiedrības kultūrizglītību;

6.13. Atbalstīt procesus un pasākumus, kas 
veicina sociāli ekonomisko aktivitāti un 
sekmē saimniecisko darbību novadā. 

Grozīts ar: SND 14.11.2019. iekšējiem 
noteikumiem Nr. IeN 45/2019 
(prot. Nr. 29/2019§3).

7. Finansējuma saņēmēja aktivitātēm jānotiek 
Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā, un tā ieguvējiem jābūt Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem.

8. Pašvaldības finansējums netiek piešķirts:
8.1.  Pamatlīdzekļu iegādei;
8.2.  Nekustamā īpašuma iegādei;
8.3.  Būvdarbiem, remontdarbiem 

privātīpašumā;
8.4.  Pabalstiem vai citiem līdzīgiem 

maksājumiem privātpersonām;
8.5.  Aktivitātēm, kuru mērķis ir gūt peļņu;
8.6.  Politiskiem, reliģiskiem vai militāriem 

pasākumiem;
8.7.  Projektu konkursiem;
8.8.  Jau notikušu projektu vai pasākumu 

apmaksai;
8.9.  NVO, kura nav iesniegusi līgumā 

noteiktajā termiņā: 1 (vienu) mēnesi 
pēc aktivitāšu īstenošanas vai nav 
iesniegusi atskaiti vispār par iepriekš 
saņemtā finansējuma izlietojumu;

Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem 
noteikumiem Nr. IeN 22/2020 
(prot. Nr. 32/2020§22).
8.10. NVO, kura sniegusi nepatiesas ziņas;
8.11. NVO, kurai ir nodokļu vai citu 

maksājumu parādi pret valsti vai 
pašvaldību;

8.12. NVO, kura Valsts ieņēmumu dienestā 
nav iesniegusi gada pārskatu par 
iepriekšējo gadu;

8.13. NVO administrācijas un darbinieku 
atlīdzībai.

Grozīts ar: SND 30.10.2019. iekšējiem 
noteikumiem Nr. IeN 42/2019 
(prot. Nr. 28/2019§44).

9. NVO ar sabiedriskā labuma organizācijas 
statusu var piešķirt pašvaldības finansējumu 
īpašuma uzturēšanas izdevumiem (tajā 
skaitā komunālo pakalpojumu segšanai) 
par telpām, kurās tiek veikta NVO ikdienas 
darbība un ar pašvaldību noslēgts līgums par 
telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

10. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, 
pašvaldība var piešķirt NVO dotācijas 
noteikto pašvaldības funkciju veikšanai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Pašvaldība NVO atbalstam noteikto 
mērķu realizēšanai var iznomāt vai nodot 
bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošās 
telpas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Finansējuma piešķiršanas kārtība
12. Pieteikumu (1. pielikums) NVO pašvaldības 

finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz 
personiski Klientu apkalpošanas centrā Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā vai 
pa pastu ierakstītā vēstulē pašvaldībai, vai 
nosūtot to parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu uz e-pastu pasts@saulkrasti.lv.

Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).
13. NVO atbild par sniegto ziņu patiesumu, tajā 

skaitā par komercdarbības atbalsta piešķiršanu 
14. Iesniegtos pieteikumus iesniedz Budžeta 

komisijai, kas tos izvērtē, ņemot vērā 
finansējuma pieprasījumā minēto informāciju 
un piemērojot finansējuma pieprasījuma 
izvērtēšanas kritērijus. Pēc izvērtēšanas 

Budžeta komisija iesniedz apkopojumu 
pašvaldības domes izveidotās komitejās 
atzinuma sniegšanai par atbalsta piešķiršanu. 
Par komitejas atbalstītajiem pieteikumiem 
galīgo lēmumu pieņem pašvaldības dome.

Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).
15. Pēc domes lēmuma spēkā stāšanās dome 

rakstiski informē NVO par pieņemto lēmumu.
Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).
16. Finansējuma pieprasījuma vērtēšanas kritēriji:

16.1. Aktualitāte un atbilstība Noteikumu 5. 
un 8. punktu nosacījumiem;

16.2. Iespējamie finansējuma piešķiršanas 
rezultāti un ieguvumi Saulkrastu 
novadam;

16.3. Izdevumu pamatotība, pašu NVO 
ieguldījuma apjoms un pieprasītā 
finansējuma apjoms.

17. Dome ir tiesīga atteikt vai samazināt 
finansējuma piešķiršanu (attiecībā uz pieprasīto 
apjomu) no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.

18. Dome 1 (viena) mēneša laikā pēc pašvaldības 
domes lēmuma slēdz līgumu ar finansējuma 
saņēmēju par finansējuma piešķiršanu un 
izlietojumu noteiktajam mērķim.

Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).
19. Svītrots.
Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).
20. No piešķirtā finansējuma 70% apmērā 

Saulkrastu novada dome izmaksā pēc līguma 
noslēgšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā, 
pārskaitot finansējumu saņēmēja norādītajā 
kontā, savukārt otru daļu 30% apmērā no 
piešķirtā finansējuma Saulkrastu novada 
dome izmaksā 15 (dienu) laikā pēc noteikumu 
22. punktā noteiktajā termiņā iesniedzamās 
atskaites saņemšanas.

Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).
21. Izmaksāto naudu dome saskaņā ar 

uzkrāšanas principu atzīst nākamo periodu 
izdevumos – kontu grupā 2400 „Nākamo 
periodu izdevumi” un uzskaita izdevumu 
ekonomiskās klasifikācijas kodu grupā 3200 
„Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 
biedrībām un nodibinājumiem, izņemot 
lauksaimniecības ražošanu”.

22. Par saņemtā finansējuma izlietojumu NVO 
līgumā noteiktajā termiņā 1 (vienu) mēnesi 
pēc aktivitāšu realizēšanas iesniedz atskaiti 
pašvaldībai par finanšu līdzekļu izlietojumu 
(2. pielikums), pievienojot grāmatvedības 
attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, 
aktu u.c.) kopijas un aprakstu par finanšu 
atbalsta saturisko piepildījumu, sasniegtajiem 
mērķiem (ne vairāk kā viena A4 lapa).

Grozīts ar: SND 28.10.2020. iekšējiem noteikumiem 
Nr. IeN 22/2020 (prot. Nr. 32/2020§22).
23. Pašvaldības pienākums ir pārraudzīt 

finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim. 
Finansists pārbauda iesniegtās atskaites 
atbilstību finansējuma līgumam un 
saņemtajiem attaisnojuma dokumentiem. 
Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus 
informāciju no NVO par saņemtā finansējuma 
izlietošanas gaitu, kā arī kontrolēt šī 
finansējuma izlietojuma atbilstību.

24. Dome pēc finansējuma saņēmēja atskaites 
apstiprināšanas piešķirto finansējumu atzīst 
pamatdarbības izdevumos, grāmatojot: 
 D 7000 Pamatdarbības izdevumi

K 2400 Nākamo periodu izdevumi
25. Ja NVO piešķirto finansējumu neizlieto 

pilnā apjomā, tad tai ir pienākums septiņu 
dienu laikā atmaksāt pašvaldībai neizlietotā 
finansējuma daļu.

26. Ja NVO piešķirto finansējumu izlietojusi 
neatbilstoši finansējuma pieteikumā 
norādītajam mērķim, tad tai ir pienākums 
septiņu dienu laikā atmaksāt pašvaldībai 
mērķim neatbilstoši izlietotā finansējuma daļu.

                  N. Līcis,
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Pielikumi ir pieejami Saulkrastu novada mājaslapā www.saulkrasti.lv
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Iespēja privātajiem uzņēmējiem 
publicēt vakances pašvaldības 

mājaslapā
Informējam, ka vietnē www.saulkrasti.lv 

papildus pašvaldības iestāžu vakancēm ir iespēja publicēt 
arī privāto uzņēmēju darba piedāvājumus – 

sadaļā „Saulkrastu uzņēmumu vakances”.

Lai publicētu savu darba piedāvājumu vietnes
 www.saulkrasti.lv sadaļā „Saulkrastu uzņēmumu vakances”,

 lūgums sūtīt informāciju uz e-pastu baiba.stjade@saulkrasti.lv.

Atgādinām, ka ir iespēja publicēt arī citus privātos sludinājumus 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, publiskajā sludinājumu sadaļā 

„Sludinājumi”.

Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada decembris

2020. gada 28. oktobrī IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 22/2020 
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2020. gada 28. oktobra lēmumu 
Nr. 1992 (prot. Nr. 32/2020§22) 

Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2019. gada 25. septembra 
iekšējos noteikumos Nr. IeN37/2019 
„Noteikumi par finansējuma 
piešķiršanu biedrībām un 
nodibinājumiem” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 
2. punktu. 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2019. gada 25. septembra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 37/2019 
„Noteikumi par finansējuma 
piešķiršanu biedrībām un 
nodibinājumiem” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumu I. nodaļu 
ar 31. punktu: 
„31. Pašvaldība nodrošina 
lēmuma pieņemšanas procedūras 
atklātumu, kā arī vienlīdzīgu un 
taisnīgu attieksmi iesniegumu 
izskatīšanas un vērtēšanas 
procesā.”.

2. II. nodaļas 8. punkta 
8.9. apakšpunktu izteikt šādā 
redakcijā:
„8.9. NVO, kura nav iesniegusi 
līgumā noteiktajā termiņā – 
1 (vienu) mēnesi pēc aktivitāšu 
īstenošanas vai nav iesniegusi 
atskaiti vispār par iepriekš 
saņemtā finansējuma 
izlietojumu;”.

3. III. nodaļas 12. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„12.  Pieteikumu (1. pielikums) 
NVO pašvaldības finansiālā 
atbalsta saņemšanai iesniedz 
personiski Klientu apkalpošanas 
centrā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā vai pa pastu 
ierakstītā vēstulē pašvaldībai 
vai nosūtot parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu uz e-pastu 
pasts@saulkrasti.lv.”.

4. III. nodaļas 14. punktu izteikt 
šādā redakcijā:
„14. Iesniegtos pieteikumus 
iesniedz Budžeta komisijai, 
kas tos izvērtē, ņemot vērā 
finansējuma pieprasījumā 
minēto informāciju un 
piemērojot finansējuma 
pieprasījuma izvērtēšanas 
kritērijus. Pēc izvērtēšanas 
Budžeta komisija iesniedz 
apkopojumu pašvaldības 

domes izveidotās komitejās 
atzinuma sniegšanai par atbalsta 
piešķiršanu. Par komitejas 
atbalstītajiem pieteikumiem 
galīgo lēmumu pieņem 
pašvaldības dome.”.

5. III. nodaļas 15. punktu izteikt 
šādā redakcijā: 
„15. Pēc domes lēmuma spēkā 
stāšanās dome rakstiski informē 
NVO par pieņemto lēmumu.”.

6. III. nodaļas 18. punktu izteikt 
šādā redakcijā: „Dome 1 (viena) 
mēneša laikā pēc pašvaldības 
domes lēmuma slēdz līgumu 
ar finansējuma saņēmēju 
par finansējuma piešķiršanu 
un izlietojumu noteiktajam 
mērķim.”.

7. Svītrot III. nodaļas 19. punktu: 
„19. Pēc līguma parakstīšanas 
NVO iesniedz rēķinu Saulkrastu 
novada domei.”.

8. III. nodaļas 20. punktu izteikt 
šādā redakcijā: 
„20.  No piešķirtā finansējuma 
70% apmērā Saulkrastu novada 
dome izmaksā pēc līguma 
noslēgšanas 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā, pārskaitot 
finansējumu saņēmēja 
norādītajā kontā, savukārt otru 
daļu 30% apmērā no piešķirtā 
finansējuma Saulkrastu novada 
dome izmaksā 15 (dienu) laikā 
pēc noteikumu 22. punktā 
noteiktajā termiņā iesniedzamās 
atskaites saņemšanas.”.

9. Papildināt III. nodaļas 
22. punktu aiz vārdiem 
„līgumā noteiktajā termiņā” ar 
„1 (vienu) mēnesi pēc aktivitāšu 
realizēšanas”.

10. Noteikumu 2. pielikumā 
informāciju par atskaites 
iesniegšanas termiņu izteikt 
šādā redakcijā: „Atskaiti iesniegt 
Saulkrastu novada pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrā 
1 (vienu) mēnesi pēc aktivitāšu 
realizēšanas, tālrunis uzziņām 
67142530.”.

  N. Līcis,
domes priekšsēdētājs

2020. gada 28. oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 26/2020 Apstiprināti 
Saulkrastu novada domes 2020. gada 28. oktobra sēdē (prot. Nr.32/2020§15) 

Grozījums 2011. gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma 8. panta pirmās daļas 
3. punktu. 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 26. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 12 „Par atkritumu apsaimnie-
košanu Saulkrastu novadā” (turpmāk – 
Noteikumi) šādu grozījumu:

Papildināt Noteikumus ar 22.1 punktu 
šādā redakcijā: 
„22.1 Laika posmā no 1. oktobra līdz 
30. aprīlim fiziskām personām uz savā 
īpašumā vai lietošanā esošas zemes ir 
pieļaujama mājsaimniecības ietvaros 
lūzušo zaru un koku, krūmu un dzīvžogu 
kopšanas rezultātā nozāģēto zaru dedzi-
nāšana, ja tas apkārtējiem iedzīvotājiem 
nerada traucējošas smakas.” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums. 2020. gada 12. oktobrī saņemts 
domes deputāta iesniegums, kurā lūgts 
grozīt 2011. gada 26. oktobra saistošos 
noteikumus Nr. 12 „Par atkritumu ap-
saimniekošanu Saulkrastu novadā”, pa-
redzot iespēju atkritumu radītājam savā 
īpašumā dedzināt lūzušus zarus un pēc 
krūmu, koku un dzīvžogu kopšanas nozā-
ģētus zarus. 
Grozījumos atbilstoši Atkritumu apsaim-
niekošanas likuma 4. panta otrās daļas 

2. punkta nosacījumiem ietverta prasība, 
ka atkritumu apsaimniekošana nedrīkst 
radīt traucējošas smakas.
2. Īss projekta satura izklāsts. Sais-
tošie noteikumi izdoti, lai nodrošinātu 
(iedzīvotājiem) atkritumu radītājiem 
iespēju pašu spēkiem utilizēt lūzušus 
zarus un pēc krūmu, koku un dzīvžogu 
kopšanas nozāģētus zarus. Konkrētā 
norma izstrādāta, lai šādu iespēju no-
drošinātu līdz brīdim, kad tiks radīta 
infrastruktūra, lai iedzīvotāji sausos, 
lūzušos un pēc kopšanas radušos zarus 
varētu utilizēt.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Sais-
tošie noteikumi neparedz ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām. Administratīvā pārkāpu-
ma procesu veic Saulkrastu pašvaldības 
policijas amatpersonas, ar Saulkrastu 
novada domes lēmumu pilnvarotas 
pašvaldības iestāžu amatpersonas vai 
Valsts vides dienesta amatpersonas. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Saulkrastu novada Administratīvā ko-
misija. 
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav attiecināma.
  N. Līcis, 

domes priekšsēdētājs

2020. gada 28. oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 25/2020 

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 28. oktobra sēdē 
(prot. Nr.32/2020§13)

Grozījums Saulkrastu novada 
domes 2015. gada 29. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 
„Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
2. punktu un trešo daļu.

Izdarīt šādu grozījumu Saulkrastu 
novada domes 2015. gada 29. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 
„Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu” 
(turpmāk – Noteikumi):

 
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Administratīvā pārkāpuma procesu 
veic Saulkrastu pašvaldības policijas 
amatpersonas. Amatpersonas pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt augstākai 
amatpersonai.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums. Lai sasniegtu Administratīvās 
atbildības likuma izvirzīto mērķi – ātru, 
tiesisku procesu iestādē – un nodrošinātu 
atbilstību Saulkrastu pašvaldības polici-
jas nolikumā noteiktajam, ka lēmumu ir 
iespējams pārsūdzēt augstākai amatper-
sonai, veikti grozījumi Saulkrastu novada 

domes 2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6/2015 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības pludmales un peld-
vietu lietošanu”.
2. Īss projekta satura izklāsts. Notei-
kumi nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts 
lēmums (veikts administratīvā pārkāpu-
ma process) par noteikumos minētajiem 
pārkāpumiem un lēmuma pārsūdzības 
kārtība.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām. Administratīvā pārkā-
puma procesu veic un lēmumu pieņem 
Saulkrastu pašvaldības policijas amatper-
sonas. Lēmumu ir iespējams pārsūdzēt 
augstākai amatpersonai – Saulkrastu paš-
valdības policijas priekšniekam.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav attiecināma.
 N. Līcis,

domes priekšsēdētājs
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2020. gada 28. oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 27/2020 Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 28. oktobra sēdē (prot. Nr. 32/2020§27) 
Precizēti Saulkrastu novada domes 2020. gada 25. novembra sēdē (prot. Nr. 35/2020§30) 

„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālo 
pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis 
ir uzlabot personas, ģimenes, personu 
grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un 
uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un 
iekļauties sabiedrībā.

3. Sociālo pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt 
personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi 
sev ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu 
atbilstoši personas funkcionēšanas spēju 
līmenim un veicināt personas atbildību par 
savu dzīvi.

4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus 
ir personām, kuras savu dzīvesvietu 
deklarējušas Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (turpmāk – 
Saulkrastu novadā), kā arī citām personām 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Sociālo pakalpojumu veidi
5. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus 

sociālos pakalpojumus:
5.1.  Aprūpe mājās;
5.2.  Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija institūcijā;
5.3.  Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija institūcijā;
5.4.  Specializētā autotransporta pakalpojumi;
5.5.  Ģimenes asistenta pakalpojumi;
5.6.  Podologa pakalpojumi.
5.7.  Mobilais higiēnas pakalpojums
5.8.  Mobilais higiēnas dušas pakalpojums.

III. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība
6. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona 

vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā 
iesniedz:
6.1.  Iesniegumu;
6.2.  Ģimenes ārsta izziņu par personas 

veselības stāvokli, par normatīvajos 
aktos noteikto medicīnisko 
kontrindikāciju neesamību, kā arī 
vēlamās rekomendācijas personas 
aprūpei un psihiatra atzinumu personām 
ar garīgiem traucējumiem (izņemot 
ģimenes asistenta pakalpojumu);

6.3. Ienākumus apliecinošus dokumentus, ja 
personai jāveic līdzmaksājums par sociālo 
pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama 
šāda informācija;

6.4.  Citus dokumentus pēc sociālā darbinieka 
pieprasījuma atbilstoši attiecīgā 
pakalpojuma veidam.

7. Sociālais dienests pēc iesnieguma un 
dokumentu saņemšanas:
7.1. Reģistrē personas iesniegumu;
7.2. Apmeklē personu dzīvesvietā, ja tas 

nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
7.3. Novērtē personas vajadzības, aizpildot 

personas vajadzību pēc sociālajiem 
pakalpojumiem novērtēšanas karti;

7.4. Pieprasa nepieciešamo informāciju no 
citiem speciālistiem;

7.5. Lemj par personai piemērotāko sociālā 
pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu; 

7.6. Nosaka samaksu par sociālo 
pakalpojumu, vērtējot tikai personas 
ienākumus (nevērtējot likumīgo 
apgādnieku ienākumus); 

7.7. Viena mēneša laikā pieņem lēmumu 
par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai 
atteikumu un rakstiski par to informē 
sociālā pakalpojuma pieprasītāju.

8. Pēc lēmuma pieņemšanas par sociālā 
pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests 
izsniedz nosūtījumu sociālā pakalpojuma 
saņemšanai vai noslēdz sadarbības līgumu 
ar sociālā pakalpojuma sniedzēju par sociālā 
pakalpojuma sniegšanu personai (ģimenei) 
(turpmāk – klients).

9. Sociālo pakalpojumu saturs un apjoms tiek 

noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 
līgumiem ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

IV. Klienta tiesības un pienākumi
10. Klientam ir tiesības:

10.1. Bez maksas saņemt informāciju 
par sociāliem pakalpojumiem, to 
saņemšanas kārtību un nosacījumiem;

10.2. Iesniegt priekšlikumus un sūdzības par 
pakalpojuma kvalitāti.

11. Klientam ir pienākums:
11.1. Sniegt patiesas ziņas par sevi un savu 

sociālo situāciju;
11.2. Ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja 

noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas 
kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;

11.3. Maksāt par sociālo pakalpojumu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11.4. Sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā 
nebūt alkohola, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē.

V. Aprūpe mājās
12. Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes 

pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot 
personas pamatvajadzību apmierināšanu, 
dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību 
mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē 
personai, kura vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt.

13. Aprūpes mājā pakalpojuma ietvaros personas 
saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu 
personas individuālo vajadzību un resursu 
novērtējumu papildus var tikt nodrošinātas ar:
13.1. Drošības pogas pakalpojumu 

(nepārtrauktas saziņas iespējas, 
informatīvs atbalsts un palīdzība 
24 stundas diennaktī); 

13.2. Mobilās higiēnas pakalpojumu (aprūpes 
mājā pakalpojums ar specializētu 
un aprīkotu transportu higiēnas 
nodrošināšanai – reizi mēnesī);

13.3. Specializētā transporta pakalpojumu 
(divas reizes gadā Pašvaldības teritorijā).

14. Tiesības saņemt aprūpes mājās 
pakalpojumus ir:
14.1. Pilngadīgai personai, kura vecuma vai 

funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt 
ikdienas mājas darbus vai savu personisko 
aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku 
vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj 
nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

14.2. Pilngadīgai personai, kurai slimības laikā 
vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt 
ikdienas mājas darbus un personisko 
aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku 
vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj 
nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.

15. Aprūpes mājās pakalpojums personai tiek 
piešķirts uz noteiktu laiku atbilstoši klienta 
vajadzībām, situācijai un izvērtējot klienta 
apstākļus. Klientu izvērtēšana un aprūpes 
līmeņa noteikšana notiek Ministru kabineta 
2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 
„Noteikumi par sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktajā 
kārtībā. 

16. Pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem var 
saņemt: 
16.1. Persona, kurai piešķirts trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statuss;

16.2. Pilngadīga persona, kuras ienākumi 
mēnesī nepārsniedz minimālo darba algu 
valstī 

17. Ja personas ienākumi pārsniedz minimālo 
darba algu mēnesī, tad persona veic 
maksājumu par summu, kas pārsniedz 
minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot 
faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, 
kad klienta maksājums nenosedz pakalpojuma 
faktiskās izmaksas, starpību starp klienta 
maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz 
pašvaldība.

VI. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām

18. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā ir sociālais 
pakalpojums institūcijā pensijas vecuma 
personām un personām ar invaliditāti no 

18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības 
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un personai 
nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz 
aprūpes mājās pakalpojumu.

19. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā nodrošina personu 
ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo 
rehabilitāciju.

20. Pakalpojuma finansēšanas kārtība:
20.1. Persona sedz izdevumus par institūcijas 

sniegtajiem pakalpojumiem no valsts 
pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas 
vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

20.2. Ja persona ar saviem ienākumiem nevar 
segt pilnu pakalpojuma maksu, tad 
atlikušo maksu līdz pilnai pakalpojuma 
apmaksai sedz pašvaldība.

21. Uzturēšanās izdevumus par ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumiem par konkrēto mēnesi 
no personas ievietošanas brīža apmaksā 
pašvaldība. 

VII. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā 

22. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā ir terminēts (uz 
laiku līdz trīs mēnešiem) sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
institūcijā pilngadīgām personām, kurām 
vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības 
stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt 
savas pamatvajadzības un uzlabot vai 
atjaunot sociālo funkcionēšanu.

23. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir 
personai:
23.1. Kurai vecuma, funkcionālo traucējumu 

vai veselības stāvokļa dēļ ir 
objektīvas grūtības nodrošināt savas 
pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot 
sociālo funkcionēšanu;

23.2. Kurai nepieciešamais pakalpojuma 
apjoms pārsniedz aprūpes mājās 
noteikto pakalpojuma apjomu;

23.3. Pēcoperācijas periodā, atveseļošanās 
periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

24. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu un 
sociālo rehabilitāciju institūcijā par pašvaldības 
līdzekļiem var saņemt pilngadīga persona, 
kuras ienākumi nepārsniedz valstī noteikto 
minimālo darba algu mēnesī.

25. Ja personas ienākumi pārsniedz valstī noteikto 
minimālās darba algas apmēru, tad persona 
veic maksājumu par summu, kas pārsniedz 
minimālās darba algas apmēru, nepārsniedzot 
faktiskās pakalpojuma izmaksas. Gadījumos, 
kad klienta maksājums nenosedz pakalpojuma 
faktiskās izmaksas, starpību starp klienta 
maksājumu un pilnu pakalpojuma maksu sedz 
pašvaldība.

VIII. Specializētā autotransporta pakalpojumi
26. Specializētā autotransporta pakalpojums 

ir sociālais pakalpojums personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuras nespēj 
pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

27. Specializētā autotransporta pakalpojums 
netiek piešķirts personām, kuras atrodas 
pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

28. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir 
personai, kurai ir funkcionāli traucējumi 
un kura nespēj pārvietoties ar sabiedrisko 
transportu, lai nokļūtu uz un no ārstniecības 
vai rehabilitācijas iestādes vai no stacionāra 
pēc ārstniecības kursa beigšanās. 

29. Specializētā autotransporta pakalpojumu par 
pašvaldības līdzekļiem var saņemt pilngadīga 
persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 
minimālo darba algu valstī.

30. Ja personas ienākumi pārsniedz minimālo 
darba algu mēnesī, tad persona veic 
maksājumu par summu, kas pārsniedz 
minimālās darba algas apmēru, 
nepārsniedzot faktiskās pakalpojuma 
izmaksas. Gadījumos, kad klienta maksājums 
nenosedz pakalpojuma faktiskās izmaksas, 
starpību starp klienta maksājumu un pilnu 
pakalpojuma maksu sedz pašvaldība.

31. Specializētā autotransporta pakalpojumu 
finansē no pašvaldības budžeta, ja persona 
pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 
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Saulkrastu novada domes 25. novembrī sēdes Nr. 35 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: 
L. Vaidere, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa, N. Līcis, A. Dulpiņš, 
E. Grāvītis, I. Veide, B. Veide, 
S. Ancāne, G. Lāčauniece, 
S. Osīte, A. Deniškāne, A. Horsts, 
A. Aparjode.

Par detālplānojuma Rīgas 
iela 2 un Rīgas iela 2A 
projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai
1. Nodot publiskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai detālplānojuma 
Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A 
projektu. 2. Detālplānojuma 
publiskās apspriešanas 
laiku noteikt no 2020. gada 
21. decembra līdz 2021. gada 
25. janvārim. 3. Paziņojumu 
par detālplānojuma publisko 
apspriešanu publicēt portālā 
www.geolatvija.lv, informatīvajā 
izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas” un pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv.

Par jaunizveidojamā Saulkrastu 
novada teritorijas plānošanas 
dokumentu izstrādes uzsākšanu
1. Sadarbībā ar Sējas novada 
pašvaldību un Limbažu novada 
pašvaldību uzsākt Saulkrastu 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2034. gadam 

izstrādi (turpmāk – Stratēģija), 
kurā tiek noteikts ilgtermiņa at-
tīstības redzējums, stratēģiskie 
mērķi, attīstības prioritātes un 
telpiskās attīstības perspektīva. 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.–2034. gadam darba uzde-
vumu (pielikums Nr. 1), kā arī ak-
tualizēt darba uzdevumu procesa 
izpildes termiņus pēc Stratēģijas 
1. redakcijas izstrādes. 3. Sadarbī-
bā ar Sējas novada pašvaldību un 
Limbažu novada pašvaldību uz-
sākt Saulkrastu novada Attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam 
(turpmāk – Attīstības programma) 
izstrādi. 4. Apstiprināt Attīstības 
programmas izstrādes darba uz-
devumu (2. pielikums), kā arī ak-
tualizēt darba uzdevuma procesa 
izpildes termiņus pēc Programmas 
1. redakcijas izstrādes. 5. Par 
atbildīgo darbinieku Stratēģijas 
un Programmas izstrādei noteikt 
Saulkrastu novada domes Novada 
attīstības nodaļas projektu vadī-
tāju Kristīni Zaķi. 6. Izveidot Stra-
tēģijas un Programmas izstrādes 
Vadības grupu no Saulkrastu, Sējas 
un Limbažu novada pašvaldību 
pārstāvjiem. 7. Deleģēt no Vadības 
grupas sastāvā šādus Saulkrastu 
novada pašvaldības pārstāvjus: 
7.1. Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs; 7.2. Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietniece; 7.3. Saulkrastu no-
vada domes izpilddirektors; 
7.4. Saulkrastu novada domes 
Novada attīstības nodaļas vadītā-
ja; 7.5. Saulkrastu novada domes 
Administratīvās nodaļas vadītāja. 
8. Par Vadības grupas vadītāju 
apstiprināt Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāju. 9. Izveidot 
šādas tematiskās darba grupas 
Stratēģijas un Programmas izstrā-
dei: 9.1. Ekonomiskās attīstības 
darba grupa; 9.2. Izglītības, sporta 
un kultūras darba grupa; 9.3. Ve-
selības aprūpes un sociālo jautā-
jumu darba grupa; 9.4. Teritorijas 
plānošanas darba grupa; 9.5. Vides 
darba grupa. 10. Paziņojumu par 
Attīstības programmas izstrādes 
uzsākšanu publicēt pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv 
un Saulkrastu novada domes in-
formatīvajā izdevumā „Saulkrastu 
Domes Ziņas”. 11. Lēmumu nosū-
tīt Sējas novada domei, Limbažu 
novada domei, Rīgas plānošanas 
reģionam, Vidzemes plānošanas 
reģionam, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 
12. Uzdot Saulkrastu Novada at-
tīstības nodaļai piecu darba dienu 
laikā pēc lēmuma stāšanas spēkā 
lēmumu ievietot Teritorijas at-

tīstības plānošanas informācijas 
sistēmā. 13. Lēmuma izpildes kon-
troli veikt Saulkrastu pašvaldības 
izpilddirektoram.

Par projekta „Ieviest un 
demonstrēt viedās pilsētvides 
tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, 
nomainot ielu apgaismojumu 
uz LED apgaismojumu ar viedo 
vadību” realizāciju1

1. Atteikties no projekta „Ieviest 
un demonstrēt viedās pilsētvides 
tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, 
nomainot ielu apgaismojumu uz 
LED apgaismojumu ar viedo vadī-
bu” realizēšanas. 2. Noslēgt vie-
nošanos ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju un 
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
„Vides investīciju fonds” par lī-
guma pārtraukšanu. 3. Atbildīgais 
par lēmuma izpildi – pašvaldības 
izpilddirektors.

Par finansējuma paredzēšanu 
2021. gada budžeta plānā 
„Pludmales „Centrs” 
labiekārtošana Raiņa ielā, 
Saulkrastos” būvprojekta 
izstrādei un autoruzraudzībai

1. Paredzēt 2021. gada budžeta 
izdevumos „Administrācija – Val-
dības funkcija tautsaimniecība” 

(struktūrvienība 0111, M613, V.F. 
06.600) EKK 5240 (pamatlīdzekļu 
un ieguldījuma īpašumu izveido-
šana un nepabeigtā būvniecība) 
24 018,50 euro (divdesmit četri tūk-
stoši astoņpadsmit eiro, 50 centi). 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
pašvaldības izpilddirektors. 

1 „PAR” – 13 (S. Ozola-Ozoliņa, 
N. Līcis, I. Veide, S. Ancāne, 
A. Horsts, A. Aparjode, L. Vaidere, 
E. Grāvītis, O. Vanaga, S. Osīte, 
B. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškā-
ne), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
1 (G. Lāčauniece), „NEPIEDA-
LĀS” – nav.

Pārējos lēmumos balsojums 
vienbalsīgs. Viss domes sēdes 
protokola teksts (ievērojot 
Vispārīgā datu aizsardzības 
regulā noteikto) un sēdes 
audioieraksts ir pieejams 
Saulkrastu novada pašvaldības 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”. Sēdes 
videoierakstu ir iespējams 
noskatīties pašvaldības Facebook 
kontā „Saulkrastu dome”. 

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks otrdien, 29. decembrī, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

   
IX. Ģimenes asistenta pakalpojumi 

32. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina 
personai atbalstu un apmācību sociālo 
prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un 
audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

33. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina 
personai atbalstu un apmācību sociālo 
prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un 
audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā 
saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās 
rehabilitācijas plānu.

34. Tiesības saņemt ģimenes asistenta 
pakalpojumu ir: 
34.1. Jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, 

kuriem nav pietiekamu prasmju un 
iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 
līdz 4 stundām nedēļā;

34.2. Ģimenēm, kurām ir nepieciešams 
atbalsts un apmācība sociālo prasmju 
apgūšanā, bērnu audzināšanā un 
aprūpē – līdz 14 stundām nedēļā. 

35. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par 
ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu 
personām, kuras nespēj pārvarēt īpašas dzīves 
grūtības sociālo funkcionēšanas prasmju 
atjaunošanai.

36. Tiesības sniegt ģimenes asistenta 
pakalpojumus ir personām, kuras ieguvušas 
augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālās 
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, 
augstāko izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā, 
vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai 
veselības aprūpes jomā.

37. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 
12 (divpadsmit) mēnešiem.

38. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek finansēts 
no pašvaldības budžeta.

X. Podologa pakalpojumi
39. Podologa pakalpojums ir sociālās aprūpes 

pakalpojums personas dzīvesvietā 
ārstnieciskai pēdu aprūpei cukura diabēta 
pacientiem ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem.

40. Tiesības saņemt podologa pakalpojumu par 
Pašvaldības līdzekļiem (trīs reizes gadā) ir 
personai: 
40.1. Kura ir cukura diabēta slimnieks 

ar III un IV pakāpes funkcionāliem 
traucējumiem;

40.2. Kuras ienākumi nepārsniedz vienas valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas 
apmērus.

XI. Mobilais higiēnas pakalpojums
41. Mobilais higiēnas pakalpojums ir sociālās 

aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā 
personiskās higiēnas nodrošināšanai.

42. Tiesības saņemt mobilo higiēnas 
pakalpojumu ir ģimenēm (personām), kurām 
nav nepieciešamās infrastruktūras, lai 
nomazgātos mājas apstākļos un kuras atbilst 
vienam no šādiem kritērijiem:
42.1. Personas pensijas vecumā;
42.2. Persona ar I vai II grupas invaliditāti;
42.3. Ģimenes (personas) krīzes situācijā.

43. Mobilais higiēnas pakalpojums ietver: 
mazgāšanos dušā (siltā, aukstā ūdens 
padeve), veļas mazgāšanu veļas mašīnā 
vai pēc vajadzības – ārpus dzīvesvietas ar 
piegādi mājās, roku un kāju nagu apkopi, 
pēdu apkopi (aparātpedikīrs), matu griešanu 
un ikdienas frizūras veidošanu, speciālistu 
palīdzību personiskās higiēnas veikšanai 
(palīdzība nomazgāties).

44. Mobilais higiēnas pakalpojums tiek piešķirts 
līdz divām reizēm mēnesī.

45. Mobilais higiēnas pakalpojums tiek finansēts 
no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

XII. Mobilais higiēnas dušas pakalpojums
46. Mobilais higiēnas dušas pakalpojums ir 

sociālais pakalpojums personiskās higiēnas 
nodrošināšanai.

47. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenēm 
(personām), kurām nav nepieciešamās 
infrastruktūras, lai nomazgātos mājas 
apstākļos un kuras atbilst vienam no šādiem 
kritērijiem:
47.1. Personas pensijas vecumā;
47.2. Personas ar I vai II grupas invaliditāti;
47.3. Personas ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem;
47.4. Ģimenes (personas) krīzes situācijā.

48. Mobilais higiēnas dušas pakalpojums ietver: 
mazgāšanos dušā (siltā, aukstā ūdens 
padeve), veļas mazgāšanu veļas mašīnā 
vai pēc vajadzības – ārpus dzīvesvietas 
ar piegādi mājās, speciālistu palīdzību 
personiskās higiēnas veikšanai (palīdzība 
nomazgāties).

49. Pakalpojums tiek piešķirts līdz divām reizēm 
mēnesī.

50. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

XIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība

51. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par 
sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai 
atteikumu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē.

52. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu 
par apstrīdēto administratīvo aktu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā.

XIV. Noslēguma jautājumi
53. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku 

zaudē Saulkrastu novada domes 2014. gada 
30. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 9 „Par 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību Saulkrastu novadā”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts. Saulkrastu novada do-
mes saistošajos noteikumos „Par sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” ir 
iekļauti un aprakstīti visu Saulkrastu novada iedzīvo-
tājiem pieejamo sociālo pakalpojumu veidi, to piepra-
sīšanas, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtība.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie 
noteikumi papildināti ar jauniem pakalpojumiem – 
mobilo higiēnas pakalpoju un mobilo higiēnas dušas 
pakalpojumu, kā arī tos izstrādājot, nodrošināta atbil-
stība Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteiku-
miem Nr. 138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības saņemšanu”.
Saistošie noteikumi izteikti jaunā redakcijā, jo, veicot 
grozījumus un precizējot saistošo noteikumu normas, 
grozāmo un precizējamo normu apjoms pārsnieg-
tu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. 
2009. gada 3. februāra Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas notei-
kumi” 140. punktā noteikts, ka grozījumu noteikumu 
projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu 
pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā 
gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Saskaņā 
ar minēto noteikumi ir apstiprināmi jaunā redakcijā.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošana 
nozīmē finansiālu ietekmi uz pašvaldības budžetu, 
jo katram pakalpojuma veidam ir noteikts konkrēts 
finansiālais apmērs. Saistošajos noteikumos noteikto 
finansējumu katru gadu apstiprina Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav 
ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, personai jāvēršas 
Saulkrastu sociālajā dienestā. Sociālā dienesta pie-
ņemto lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu 
vai atteikumu ir iespējams apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu par 
apstrīdēto administratīvo aktu ir iespējams pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
      

N. Līcis,
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs
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Kas jādara: 
� Izpildi izaicinājumu.
� Publicē sociālajos 
 tīklos sava skrējiena 

karti ar noskrietajiem 
kilometriem un ātrumu,

 kā arī savu bildi 
aktivitātes laikā.

� Pievieno mirkļbirkas 
#IzaiciniSaulkrastus, 
#all4o un konkrētās 
aktivitātes mirkļbirku: 
#noskriennoej, 
#aktīvaģimene, 
#5kmjaunieši vai 
#aktīvisaulkrastos.

„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 decembrī
ir nozīmīga dzīves jubileja!

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem 
2020. gada novembrī

Reģistrēti 2 bērni:
2 meitenes – Grēta un Anna.

LĪDZJŪTĪBA 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Mirdzai Dzirniecei 

ar ģimeni, 
vīru, tēvu, vectētiņu Juri 

aizsaulē izvadot. 
Saulkrastu vidusskolas 

1975. gada izlaiduma klase

LĪDZJŪTĪBA 

Savu pēdējo dzīves apli 
noskrējis un no mums 

uz mūžu atvadījies mūsu 
bijušais kolēģis, 

ilggadējais Saulkrastu 
vidusskolas sporta 

skolotājs Juris 
Dzirnieks. 

Skolotājs ilgus gadus strādāja 
mūsu skolā, audzinot 
mīlestību pret fiziskām 
aktivitātēm. Viņš kopā 

ar sievu Mirdzu regulāri 
rīkoja rudens un pavasara 

krosus, ziemā – slēpošanas 
stafetes ar tējas dzeršanu 

finišā, kā arī pievērsa 
uzmanību skolēnu 

peldētprasmei. Kad tika 
uzcelts Krimuldas peldbaseins, 

J. Dzirnieks veda bērnus uz 
peldēšanas nodarbībām, 

organizēja ūdens svētkus. Mīļā 
atmiņā ir arī pedagoga rīkotie 

tūrisma pasākumi ar teltīm 
un ugunskuriem. Skolotājs 

mīlēja bērnus – gan savējos, 
gan arī savus audzināmos 

un mācāmos. Tādu –
 aktīvu un rosīgu – viņu 
atcerēsies bijušie kolēģi.  

Līdzjūtība mūsu bijušajai 
kolēģītei Mirdzai, 

bērniem un pārējiem 
ģimenes locekļiem. 

Saulkrastu vidusskolas 
kolektīvs

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 2021. gada 14. janvārī no 
plkst. 10.00 līdz 15.00

(Saulkrastu novada domes zālē).

Ja pastkastītē nesaņemat 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, 

lūgums par to informēt 
pa tālruni 67142514 

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

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē

aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:

Īvija Einika
(13.08.1948.–03.11.2020.);
Voldemārs Jirgensons
(11.07.1944.–03.11.2020.);

Zoja Lurina
(24.08.1930.–03.11.2020.);

Sergejs Tokaļčiks
(07.02.1958.–05.11.2020.);

Arkādijs Auniņš
(21.08.1934.–08.11.2020.);

Mārīte Ovsjanovska
(07.08.1974.–08.11.2020.);

Zigmunds Dzintars
(23.05.1959.–15.11.2020.);

Osvalds Siljānis
(16.08.1939.–18.11.2020.);

Juris Dzirnieks
(15.05.1940.–24.11.2020.);

Astra Juškāne
(16.03.2020.–25.11.2020.).

Vēlam gaišu un mierīgu Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku ikvienam novadniekam! 
Šos svētkus pavadīsim klusi 
un rāmi pašu tuvāko lokā, ra-
dīsim svētku sajūtu mājās un 
veltīsim gaišas domas viens 
otram.

Pirmssvētku laikā, no 19. līdz 
23. decembrim, Saulkrastu Meža 
parkā, pastaigājoties kopā ar 
ģimeni, varēsi noķert pozitīvas 
emocijas. 

Dodies brīvā dabā, notici brī-
numam un uzbur Ziemassvētku 
sajūtu!

Atceries ievērot valstī no-
teiktos piesardzības pasāku-

mus  – savstarpējo distanci, 
roku higiēnu u.c.! 

Atgādinām: ikviens no mums 
pats ir atbildīgs par savu vese-
lību. 

Noskrien vai noej vairāk 
kilometru par visiem pārējiem 
vienā no treniņiem. 

Laiks nav svarīgs. Sieviešu un 
vīriešu rezultāti tiks vērtēti 
atsevišķi. 

Izaicinājums ģimenēm – 
izkustēšanās svaigā gaisā visai 

Decembra 
izaicinājums!
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs decembrī izaicina tieši tevi!

ģimenei, vismaz 1 stundu aktīvi 
kustoties (ejot, skrienot, nūjojot, 
braucot ar riteni utt.).

Izaicinājums jauniešiem 
līdz 18 gadiem – noskrien 
vai noej 5 kilometrus!

Izaicinājums ikvienam, 
kurš vēlas aktīvi pavadīt 
savu laiku: jebkura sportiska 
aktivitāte – skrien, nūjo, 
ej, skrituļo vai pildi citu 
sportisku aktivitāti Saulkrastu 
novadā.

Visām aktivitātēm jānotiek 
Saulkrastu novadā.

Izloze notiks 23. decembrī plkst. 18.00 Saulkrastu sporta 
un ģimeņu centra Facebook lapā „Saulkrastu sporta 

un ģimeņu centrs” Facebook live video.

No 5. līdz 23. decembrim piedalies izaicinājumā 
un laimē vērtīgas balvas!




