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Izgaismota jaunā 
Saulkrastu velotrase  

Saulkrastu korim ANIMA 
jauns singls un mūzikas video 

Labie darbi 
decembrī 2. lpp. 3. lpp. 6. lpp. 

Kvalitatīva, laikmetīga 
un konkurētspējīga izglītība 
Saulkrastu novadā
Ramona Urtāne,  
izglītības darba speciāliste

Mūsdienās, apzinoties nepiecie-
šamību pēc spēcīgas un konku-
rētspējīgas izglītības un skolēnu 
skaita radītos izaicinājumus, 
kas abām novada vidusskolām 
jau ir aktuāli vairākus gadus, 
Saulkrastu novada dome kopā 
ar nozares ekspertiem vairāk 
nekā pusgadu ir dinamiski strā-
dājusi pie vienotas vidusskolas 
izveides, lai radītu kvalitatīvu, 
laikmetīgu un konkurētspējī-
gu izglītību, kas spētu iesaistīt 
arvien jaunas ģimenes. 

Saulkrastu novada dome 22. de-
cembra domes sēdē pieņēma lēmu-
mu apvienot Saulkrastu un Zvej-
niekciema vidusskolas, izveidojot 
Vidzemes jūrmalas vidusskolu. 
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un 
mēs savā novadā varētu lepoties ar 
izciliem un zinošiem jauniešiem, 
Saulkrastu novada pašvaldībai ir 
jāseko laikam, iespējams, pat jābūt 
tam soli priekšā.

Kāpēc nepieciešama izglītības 
iestāžu apvienošana?

Saulkrastu novadā 2021.  gada 
1.  septembrī pēc Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu apvie-
nošanas darbu uzsāks Vidzemes 
jūrmalas vidusskola, kas sniegs 
vienlīdzīgas iespējas visiem bēr-
niem un jauniešiem, piemēram:

� Stiprināt inženierzinātņu, hu-
manitāro un mākslu apguvi, mērķ-
tiecīgi iesaistot jaunus pedagogus 
un pilnveidojot materiāltehniskos 
resursus, papildus radot interešu 
izglītības programmas, tajā skaitā 
pamatskolas un vidusskolas pos-
mā, kurā bērniem un jauniešiem 
attīstīt sevī tehniskās jaunrades, 
inženierzinātņu un mākslas poten-
ciālu. Šīs izpausmes nekādi nebūs 
pretrunā un nekonkurēs ar Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas izglītības piedāvājumu. 

� Līdz ar skolēnu skaita pa-
lielinājumu vidusskolas posmā 
paplašināt iestādes izglītības pie-
dāvājumu, ļaujot tās audzēkņiem 

padziļināti apgūt arī eksakto zi-
nātņu nozares kursus, sadarboties 
ar jaunuzņēmumiem, pētniecības 
institūtiem un citām organizāci-
jām. Tas dos praktisku ieguldīju-
mu apgūto kompetenču izman-
tošanā mūsdienu darba tirgū un 
palīdzēs risināt arī mums aktuālus 
globālos izaicinājumus.

� Iekļaujošo vidi, pieņemot 
katra bērna mācīšanās vajadzības 
un iesaistot atbalsta speciālistus, 
kuri palīdzēs pedagogiem labāk 
izprast bērna dažādos uzvedības 
un attieksmes modeļus. Speciā-
listi radīs instrumentus, kā sekot 
katra bērna izaugsmei un salīdzi-
nāt to tikai ar paša individuālo, 
nevis ar citu audzēkņu sasniegu-
miem, kas ir viens no svarīgāka-
jiem aspektiem, attīstot katrā bēr-
nā viņa izcilību.

� Mērķtiecīgi iesaistīt vecā-
kus mācību procesā ar iespējām 
sniegt regulāru atgriezenisko sai-
ti, viņiem piedaloties skolvadības 
procesos un attīstot neformālas 
vecāku interešu grupas.

Starp abām vidusskolām pastā-
vīgi novērota spēcīga konkurence, 
vienlaikus tām īstenojot līdzvēr-
tīgu izglītības piedāvājumu. Arī 
„Edurio” aptaujas rezultāti rāda 
daļā pedagogu un vecāku vidū sān-
censību, kas nesniedz ieguldījumu 
ilgstspējīgā attīstībā, bet drīzāk 
norāda uz savstarpējo trūkumu 
saskatīšanu. Mēs piedāvājam ap-
vienot spēkus, lai veidotu perso-
nalizētu piedāvājumu dažādām 
interesēm un vajadzībām. Pēc ap-
vienošanās abas izglītības iestādes 
būs nevis sāncenses, bet sadarbī-
bas partneri, un turpmāk konku-
rence vairs nebūs aktuāla. 

Tā kā audzināšanas darba prio-
ritātes ir vienādas, ar tām var lie-
liski attīstīt arī jaunas tradīcijas. 
Vienlaikus mēs apzināmies, ka 
šajā pārmaiņu laikā sastapsimies 
ar izaicinājumiem novadu admi-
nistratīvi teritoriālās reformas 
laikā un jautājumiem, uz kuriem 
atbildes radīsim tikai kopā ar jau-
no direktoru un viņa komandu. 
Jau šobrīd abās skolās ir gan laba 

pieredze, gan pedagoģiskais un 
darba organizācijas potenciāls. 
Tas, nenoliedzami, būs jauns izai-
cinājums, motivācija un iespēja 
paaugstināt izglītības kvalitāti, 
savstarpēji pārņemot labo praksi, 
un attīstīt plašāku izglītības pie-
dāvājumu. 

Kā notiks apvienošana?
Šobrīd esam sākuši strādāt pie 

domes lēmuma saskaņošanas ar 
Izglītības un zinātnes ministriju, 
lai līdz 2021.  gada 1.  septembrim 
darbu uzsāktu viena vispārējās iz-
glītības iestāde – Vidzemes jūrma-
las vidusskola, kam kopā ar jauno 
skolas direktoru un viņa komandu, 
bērniem un vecākiem tiks veidota 
jauna vīzija ar vienotām vērtībām 
un laikmetīgu attīstības plānu, sa-
glabājot un stiprinot abu izglītības 
iestāžu labāko praksi un tradīcijas. 

Tas būs lielisks moments, lai tra-
dīcijas sastaptos ar laikmetīgām 
izpausmēm un radītu unikālu bēr-
nu un vecāku veidotu skolu, kurā 
katram audzēknim būs iespēja rast 
savu izaugsmi un izcilību.

Kā apvienošana ietekmēs bērnu 
un vecāku ikdienu?

Uzklausot vecāku viedokļus 
un izprotot viņu ikdienas gaitas, 
mēs nodrošināsim visiem jau zi-
nāmo pieeju „sākumskola tuvāk 
dzīvesvietai”. Līdztekus, lai vie-
notu skolas kolektīvus, sniegtu 
vienlīdzīgas iespējas un dalītos ar 
svētku sajūtu un citiem priekiem, 
rūpēsimies par dažādām aktivitā-
tēm dienas laikā arī citās skolas 
pasākumu vietās. Šādā gadījumā 
iestāde nodrošinās transportu gan 
uz pasākuma norises vietu, gan 
atpakaļ.

Kā apvienošana ietekmēs 
pedagogu un administrācijas 
ikdienu? 

Pedagogi un direktoru 
vietnieki turpinās līdzšinējo 
darbu un vienosies ar jauno 
skolas direktoru par darba 
tiesisko attiecību saistību 
pāreju uz Vidzemes jūrmalas 
vidusskolu.  

Jau drīzumā dome izsludi-
nās atklātu konkursu direktora 
amata vakancei, kurā katram 
kandidātam tiks dota iespēja 
prezentēt savu redzējumu par 
bērnu un vecāku veidotu sko-
lu, kā arī pedagogu mācīšanās 
atbalsta sistēmu. Lai izvēlē-
tos piemērotāko pretendentu 
jaunajam direktora amatam, 
aicināsim arī vecāku padomes 
pārstāvjus līdzdarboties lēmu-
mu pieņemšanā. 

Fakti:
� Septembrī tika rīkota vecāku 

un pedagogu aptauja par 
apmierinātību ar piedāvāto 
izglītību Saulkrastos un iespēju 
izteikties par plānoto skolu 
apvienošanu.

 Oktobrī un novembrī 
notika aptaujas rezultātu 
apkopošana un gatavošanās 
diskusijai. Diskusijas ar 
pedagogiem, vecākiem un 
skolēniem attālināti notika 
platformā ZOOM. 

� Tiešsaistes diskusijās 
platformā ZOOM piedalījās 
63 vecāki.

� Apspriestās tēmas: 
jaunu pedagogu iesaiste, 
attālināta mācību procesa 
kvalitāte, iekļaujošā izglītība, 
vidusskolas piedāvājums.

� Tiešsaistes diskusijā platformā 
ZOOM piedalījās 29 pedagogi.

 Apspriestās tēmas: skolu 
reorganizācija, citu ekspertu 
iesaiste procesos, divu skolu 
kolektīva saliedēšana.

� Decembrī: diskusiju rezultātu 
apkopošana, analīze, 
publiskās apspriešanas 
kopsavilkuma publiskošana. 
Domes lēmuma pieņemšana 
par reorganizāciju.

Ramona Urtāne, 
Saulkrastu novada domes izglītības darba speciāliste

Iespējamā misija
� Amats: profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes 

„Iespējamā misija” vadītāja.

� Izglītības kvalitātes valsts dienests
 Akreditācijas eksperte.

 Saziņai: e-pasts ramona.urtane@saulkrasti.lv, 
 tālrunis 29877772.
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Paziņojums 
Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Mēness iela 17, 
Zvejniekciems, projekta publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2020. gada 
29. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 2062 
„Par lokālplānojuma Mēness iela 17, 
Zvejniekciems, projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai”. 

Publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojuma 
projekts, kas ietver zemesgabalu Mēness ielā 17, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011477. 
Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, mainot 
plānojumā noteikto atļauto izmantošanu „Mežu 
teritorija” (M) uz „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS).

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 
20. janvāra līdz 2021. gada 1. martam lokālplānojuma 
projekts būs izvietots Saulkrastu novada domes 
1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, kā arī būs 
pieejams Saulkrastu pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv un publiskajā portālā 
ĢEOLatvija.lv, https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_16951.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
par detālplānojuma projektu lūgums iesniegt 
Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā 
vai e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021. gada 
1. martam.

Aicinām parakstīties portālā 
manabalss.lv par iniciatīvu 
„Nē Skultes LNG Terminal”

Aktīvistu grupa
PAR VIDZEMES JŪRMALAS SAGLABĀŠANU; PRET SAŠĶIDRINĀTĀS 
DABASGĀZES (LNG) TERMINĀLI SKULTĒ! Iniciatīva tiks iesniegta 
Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Iniciatīvas mērķi:
1. Nepieļaut potenciālu kaitējumu īpaši aizsargājamajai teritorijai 

NATURA 2000 jūrā, pie Skultes (skat. Ministru kabineta rīkojumu 
Nr. 232 no 2019. gada 21. maija). 

2. Nepieļaut bīstamā ķīmiskā objekta izvietošanu Saulkrastu 
vēsturiskās kūrortpilsētas tiešā tuvumā, pilnīgi izmainot Saulkrastu 
novada vēsturisko ainavu. 

3. Nepieļaut Saulkrastu kūrortpilsētas un Saulkrastu novada iedzīvotāju 
dzīves līmeņa pasliktināšanos, ietekmējot iedzīvotāju veselību un dzīvību. 

4. Nepieļaut kaitējumu īpaši aizsargājamām sugām. 
5. Nepieļaut ietekmēt tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. 
6. Nepieļaut sabiedrības viedokļa ignorēšanu. 
7. Nepieļaut Saulkrastu novada un Skultes ostas attīstības plānu 

neievērošanu (skat. Saulkrastu novada attīstības programmu 
2014.–2020. gadam un Saulkrastu novada attīstības stratēģiju 2014.–
2026. gadam).

Parakstīties ir iespējams portālā www.manabalss.lv.

Paziņojums 
Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas 
iela 2A projekta publisko apspriešanu
Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ detālplānojuma Rīgas iela 2 un 
Rīgas iela 2A projekta publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz 2021. gada 
1. martam. 

Paziņojums 
Par lokālplānojuma nekustamajam 
īpašumam Rīgas iela 82B, Rīgas iela 86B 
un Jūras iela 9 Saulkrastos izstrādes 
uzsākšanu
Saulkrastu novada dome 2020. gada 29. decembrī 
pieņēma lēmumu Nr. 2063 „Par lokālplānojuma teritorijas 
plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas 
iela 82B, Rīgas iela 86B un Jūras iela 9, Saulkrastos 
izstrādes uzsākšanu”. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt zemes vienības Rīgas iela 82B 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu 
no „Publiskās apbūves teritorija” (P) uz „Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija”(DzM); blakus esošajās zemes vienībās Rīgas iela 86B un 
Jūras iela 9 precizēt plānotās izmantošanas iespējas, paredzot apbūvei 
nepieciešamās infrastruktūras izveidi.
Lokālplānojuma teritorija ietver zemes vienību Rīgas iela 82B Saulkrastos, 
kadastra apzīmējums 80130030332, zemes vienību Rīgas iela 86B 
Saulkrastos, kadastra apzīmējums 80130033065, un zemes vienību Jūras 
iela 9 Saulkrastos, kadastra apzīmējums 80130030339, kopējā platība – 
9,33 hektāri.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes 
darba laikā vai e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv no 2021. gada 1. februāra 
līdz 2021. gada 10. martam. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu 
novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Lokālplānojuma teritorija

Foto: Pēteris Gertners

Pašvaldības policijas paveiktais decembrī
Helēna Gleglu,   
Saulkrastu pašvaldības policija

Ziemassvētkos un gadu 
mijā Saulkrastu pašvaldī-
bas policija strādāja vairāk, 
nekā ierasts. Sadarbībā ar 
Valsts policijas kolēģiem 
visu diennakti pastiprināti 
tika uzraudzīta sabiedriskā 
kārtība Saulkrastu nova-
dā – tika kontrolēta valstī 
noteikto aizliegumu ārkārtas 
situācijā un noteiktās ko-
mandantstundas ievērošana 
nakts stundās.

Par komandantstundas neievē-
rošanu policija ir izteikusi pavisam 

24 brīdinājumus, bet 3 gadījumos 
Valsts policijā uzsākts administra-
tīvā pārkāpuma process. Decembrī 
Saulkrastu pašvaldības policijā 
reģistrēti 66 izsaukumi: 7 gadīju-
mos policijas klātbūtne bija ne-
pieciešama savstarpējā konflikta 
risināšanā, 5 tika ziņots par pul-
cēšanās ierobežojumu neievē-
rošanu, 11  gadījumos līdzcilvēki 
ziņoja par personām bezpalīdzīgā 
stāvoklī, kuras policijas darbinie-
ki nogādāja drošībā – dzīvesvietā 
vai biedrības „Latvijas Sarkanais 
Krusts” telpās.

Pašvaldības policijā decem-
brī pieņemti 27  lēmumi par ad-
ministratīvā soda piemērošanu: 
21  gadījumā par transportlīdzekļa 

novietošanu stāvēšanai, pārkāpjot 
ceļu satiksmes organizācijas iero-
bežojumus, 4 – par pulcēšanās aiz-
lieguma neievērošanu un 2  gadī-
jumos par atrašanos alkoholiskajā 
reibumā.

Uzsākti 3 administratīvā pārkā-
puma procesi: 2 – par nekustamā 
īpašuma uzturēšanu un kopšanu 
Saulkrastu novadā, 1 – par fizisku 
un emocionālu vecāka vardarbību 
pret bērnu.

Lai pārbaudītu pašizolācijas 
noteikumu ievērošanu Saulkrastu 
novadā, tika pārbaudītas un uzrau-
dzītas personas 49 adresēs. 

Policija izsaka pateicību visām 
personām par godprātīgu pašizolā-
cijas ievērošanu.

Izgaismota jaunā Saulkrastu velotrase
Īsi pirms Jaunā gada visi 
velotrases apmeklētāji varēja 
priecāties, jo tika pabeigta 
asfaltētās velotrases un aktīvās 
atpūtas parka āra apgaismoju-
ma izbūve.  

Tas nozīmē, ka diennakts tum-
šajā laikā braucēji trasē droši varēs 
aktīvi sportot, jo apgaismojums ir 
pietiekams, lai neapdraudētu ne 
sevi, ne pārējos trases dalībniekus. 

Atgādinām, ka teritorijā ap-
meklētāju drošībai ir uzstādītas 
novērošanas kameras. Blakus ve-
lotrasei ir iekārtotas labierīcības, 
bet tās teritorijā izvietotas papil-
du atkritumu tvertnes. 
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Decembris – 
latviskā garā 
Aiga Vilde,   
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

Decembrī ģimenes piedalī-
jās makulatūras akcijā. Bet 
pirmsskola (PII) „Rūķītis” 
tika izdekorēta ar latvis-
kiem rotājumiem, kā arī Zie-
massvētku gaidīšanas laikā 
tajā tika iepazītas latviešu 
tradīcijas.

Decembra sākumā PII noslē-
dzās makulatūras akcija: tika ap-
balvoti visi 49 pirmsskolēni, kuri 
piedalījās šajā pasākumā. Pavi-
sam tika savākti 1662  kilogrami 
makulatūras. Mēs lepojamies ar 
1.  vietas ieguvēju  – „rūķīti” no 
grupas „Zīļuks” ar savākto 121 ki-
logramu makulatūras, 2.  vietas 
„rūķīti” no grupas „Zīlīte”  – sa-
vākti 115 kilogrami makulatūras, 
kā arī ar 3. vietas „rūķīti” no gru-
pas „Zīlīte” ar nodotajiem 110 ki-
logramiem makulatūras.

Šomēnes PII pievērsās lat-
viskajām tradīcijām un rotā-
jumiem. Logi tika izgreznoti 
ar latvju zīmēm. Eglītes tika 
rotātas ar koka ripās veidotām 
latvju zīmēm, čiekuriem, salmu 
rotājumiem un dzijas dzīparu 
saulītēm. 

Ziemassvētkus PII sagaidī-
ja, iepazīstot latviešu tradīcijas 
un kultūras mantojumu, mēģi-
not izprast, kā latvieši svinēja 
Ziemassvētkus sensenos laikos. 
Bērniem bija iespēja uzzināt, 

kādēļ agrāk tika vilkts bluķis, un 
pašiem to vilkt. Tika dziedātas 
dziesmas, iets rotaļās un skan-
dētas tautasdziesmas. Bērni at-
klāja vilku dzīšanu, un paši varē-
ja piedalīties šajā pasākumā. Ar 
azartu bērni piedalījās trijkāja 
gāšanā. Lai aizdzītu visu tumšo 
un drūmo, pēcpusdienā tika de-
dzināts bluķis. 

Mīļu pārsteigumu sagādāja 
PII vadītāja Jana Bukovska, kat-
ram bērnam dāvinot pašas ra-
dītos rūķīšus. Šogad 250  rūķīši 
devās uz pirmsskolēnu mājām. 
Ar krāsainajiem rūķiem tika ie-
priecināti arī darbinieku bērni.

PII darbojās arī svētku pasts, 
kas tika novietots pie iestādes 
vārtiem. Svētku pastā tika sa-
ņemti 83  apsveikumi. Paldies 
visiem, kuri iesaistījās akcijā, lai 
iepriecinātu iestādes darbinie-
kus un grupiņu bērnus!

Apvienojot Saulkrastu slimnīcas 
un Sociālās aprūpes mājas funkcijas, 
tiks izveidots Saulkrastu novada 
veselības un sociālās aprūpes centrs
Linda Liepiņa

Lēmums apvienot abu iestāžu 
darbību pieņemts pēc slimnī-
cas vadītājas Santas Ancānes 
un Sociālās aprūpes mājas 
vadītājas Jogitas Skujiņas 
kopīga ierosinājuma.

Santa Ancāne: „Saulkrastu 
slimnīca un Sociālās aprūpes 
māja atrodas vienā ēkā, un to 
sniegtie pakalpojumi daļēji dub-
lējas. Šobrīd iestādes nevajadzīgi 
savstarpēji norēķinās par telpu 
nomu, komunālajiem pakalpoju-
miem, ēdināšanu, dala personā-
lu. Īpaši COVID-19 ārkārtas si-
tuācija ir parādījusi, ka šādu divu 
iestāžu darbībai jābūt vienotai 
un koordinētai, tādēļ to apvieno-
šana ir pareiza un lietderīga.”

Jogita Skujiņa: „Kompetento 
iestāžu, piemēram, Veselības in-
spekcijas, prasības arvien pieaug, 
un šobrīd Sociālās aprūpes mājai 
jāveic ne tikai sociālā, bet arī me-
dicīniska aprūpe. Esmu priecīga, 
ka apvienojoties, mēs kopīgi va-
rēsim sniegt saviem klientiem 
kvalitatīvākus gan pašreizējos, 
gan arī jaunus pakalpojumus.”

2020.  gada 22.  decembra 
Saulkrastu novada domes sēdē, 
7 deputātiem balsojot „par” un 5 

„atturoties”, dome nolēma veikt 
reorganizāciju, lai izveidotu paš-
valdības aģentūru „Saulkrastu 
novada veselības un sociālās ap-
rūpes centrs”. Reorganizācijas 
laikā tiks uzskaitītas apvienojamo 
iestāžu ilgtermiņa saistības, veik-

ta materiālo un finanšu līdzekļu 
inventarizācija, kā arī bilancē 
esošā manta, saistības, arhīvi un 
lietvedība tiks nodota jaunizvei-
dojamai pašvaldības aģentūrai 
„Saulkrastu novada veselības un 
sociālās aprūpes centrs”.

Saulkrastu korim ANIMA singls un mūzikas video 
„Viļņi” no kormūzikas cikla „Krastā saviļņots”

Laura Leontjeva,   
kora ANIMA diriģente

Acīgākie saulkrastieši jau 
manīja, ka augusta beigās 
Krasta ielas kāpu zona bija 
pārtapusi radošā „puķu 
bērnu” ciematā, kurā starp 
priedēm tika uzsliets vig-
vams, neskaitāmi šūpuļtīkli, 
klavieres, lampiņu virtenes 
un vēl daudz kas cits… Tur 
Saulkrastu koris ANIMA 
filmēja videoklipu dzies-
mai „Viļņi” no īpaši ANIMAI 
radītā kormūzikas oriģināl-
cikla „Krastā saviļņots”, kura 
autori ir mūziķi Kārlis Kazāks 
un Kristaps Krievkalns (video 
veidots atbilstoši 2020. gada 
augusta epidemioloģiskajiem 
ierobežojumiem).

Video ir iespēja noskatīties 
Saulkrastu kora ANIMA YouTube 
kontā. 

„Skaņdarbs „Viļņi” ir visa cik-
la kodols. Dziesma un video pauž 
stāstu par iekšējās brīvības meklē-
jumiem, par mirkli, kurā mēs katrs 
izdarām savas izvēles  – izrāpties 
vai ieslīgt dziļāk savā iekšējo šau-
bu, baiļu un apātijas purvā. Video 
veidošanai mēs radījām paši savu 
hipiju ciematiņu Saulkrastu jūr-
malas kāpās  – vidi, kurā virmo 

mīlestība, kurā katrs ir ar sevi, bet 
tomēr kopā. Vietu, kurā ir iespē-
jams radoši lidot un piedzīvot radī-
šanas brīnumu,” atklāj šī notikuma 
mākslinieciskā vadītāja Laura Le-
ontjeva.

„Tieši šis laiks, kad viss apkārt 
notiekošais ļoti aktualizē tēmas, par 
ko mēs runājam ciklā „Krastā saviļ-
ņots”. Jau sen bija sajūta, ka man ir 
savs redzējums, kā es vēlos dzirdēt 
kormūziku, un ka man ir ko teikt. 

Saulkrastu koris ANIMA ir izcils 
instruments radošiem jaunināju-
miem. Jā, ciklā ir pietiekami daudz 
populārās un pasaules mūzikas 
intonācijas, tomēr svarīgākais, ka 
galvenajā lomā nemainīgi ir koris,” 
stāsta komponists K. Krievkalns.

Cikla pirmatskaņojums notiks 
12.  jūnijā jūras krastā, pie Skul-
tes ostas mola, Zvejniekciemā, 
Saulkrastos. Biļetes ir iespējams 
iegādāties vietnē www.aula.lv.

Kormūzikas oriģinālcikla „Krastā saviļņots” autori Kristaps Krievkalns un Kārlis 
Kazāks, vidū kora ANIMA diriģente Laura Leontjeva. Foto: Edijs Andersons

Koris ANIMA videoklipa filmēšanas laikā.  Foto: Edijs Andersons

Bildē PII „Rūķītis” vadītāja 
Jana Bukovska ar 250 pašas 
veidotām dāvaniņām bērnudārza 
apmeklētājiem. Foto: no PII arhīva

Foto: Mārtiņš Lāčplēsis

„Teikšu 
Raiņa vārdiem: 

„Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies.” 
Mēs mainīsimies 
tā, lai veselības 

un sociālās 
aprūpes 

pakalpojumi 
Saulkrastos 

tiktu saglabāti
 un arī 

turpmāk būtu 
konkurētspējīgi.”
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Svētku 
mirdzumā
Valda Tinkusa,  
Zvejniekciema vidusskolas 
direktora vietniece

Šogad Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks Zvejniekciema vidusskolā 
aizsākās decembra pirmajā ne-
dēļā ar skolas vestibilā izvietoto 
mirdzošo vainagu, kas bija izvei-
dots no lielākām un mazākām 
dāvaniņām. 

Ziemassvētku laikā dāvanas 
Bērnu klīniskās universitātes 
Onkoloģijas nodaļas mazajiem 
pacientiem sagādāja un nosūtīja 
5.b klases skolēni, vecāki un kla-
ses audzinātāja Aina Strupiša, vē-
lot bērniem drīzu izveseļošanos! 

Aizvadītais gads bija diezgan 
sarežģīts, jo visiem nācās ievērot 
dažādus ierobežojumus saslim-
stības ar vīrusu COVID-19 mazi-
nāšanai. Tādēļ 1. semestra noslē-
gumu 18. decembrī skolā sagaidīja 
pirmsskolas un 1. līdz 4. klašu au-
dzēkņi. Taču Ziemassvētku klases 
stundas attālināti notika arī 5. līdz 
12. klasēm, kas kopā ar audzinātā-
jām tiešsaistē izvērtēja paveikto, 
kā arī padomāja, kas ikvienam ir 
vissvarīgākais. 

1. līdz 4. klašu skolēni Ziemas-
svētku klases stundā programmā 
„Latvijas Skolas soma” noskatījās 
mūziklu „Ziemassvētki apkārt 
pasaulei”, kurā tika stāstīts par 
interesantākajām Ziemassvēt-
ku tradīcijām dažādās valstīs un 
kontinentos, bet populārākās 
dziesmas bērniem bija iespēja 
dziedāt kopā ar māksliniekiem. 

Skolas vestibilā, pie izrotātas 
eglītes pirmsskolas un sākum-
skolas audzēkņus atbilstoši valstī 
noteiktajiem epidemioloģiska-
jiem ierobežojumiem sagaidīja 
Ziemassvētku vecītis ar dāvanu 
maisu. Mazākie bērni ar sajūsmu 
stāstīja vecītim, cik centīgi lasī-
juši, rakstījuši, dziedājuši, spor-

tojuši, un izteiksmīgi deklamēja 
tautasdziesmas un dzejoļus, ko 
bija iemācījušies. 

Ziemassvētki ir laiks, kad viens 
otram sakām sirsnīgus un mīļus 
vārdus, tādēļ klases izveidoja un 
savstarpēji apmainījās ar video 
sveicieniem, bet pedagogi saga-
tavoja video apsveikumu skolē-
niem un viņu ģimenēm, novēlot 
„gaišus Ziemassvētkus un vese-
līgu Jauno gadu!”. Šie sveicieni 
darīja klases stundas jautrākas un 
interesantākas.

Taču gada noslēgumā analizē-
jām, cik centīgi esam mācījušies 
1. semestrī. 2. līdz 12. klašu sko-
lēnu mācību sasniegumu vidē-
jais vērtējums ir 7,4 balles, kas ir 
labs rezultāts, bet visaugstākais 
vidējais vērtējums ir 5.b klasei – 
8,46  balles. Labas un teicamas 
(7 balles un augstāk) sekmes mā-

cībās ir 83  audzēkņiem. Skolēni 
izvērtēja arī katrs savu indivi-
duālo izaugsmi un izsecināja, kā 
pilnveidot sasniegumus, piemē-
ram, rūpīgāk plānot savu laiku, 
apmeklēt konsultācijas, ievērot 
dienas režīmu, rūpēties par savu 
veselību un tamlīdzīgi.

9. un 12. klases jaunieši piedalī-
jās mācību priekšmetu olimpiādēs 
un ieguva godalgotas vietas Pie-
rīgā: 9.  klases skolniecei Sibillai 
Ērkšķei bioloģijas olimpiādē 1. vie-
ta, un viņa piedalīsies šīs olim-
piādes valsts kārtā, bet vēstures 
olimpiādē meitene ieguva 2. vietu. 
Vēstures olimpiādē 12. klases sko-
lēniem Artūram Baltgalvim un Un-
dīnei Strupišai 3. vieta un atzinība. 
Paldies pedagogiem Ilonai Trezū-
nei un Diānai Glaudānei! 

Decembrī noslēdzās arī Pie-
rīgas pedagogu profesionālās 

meistarības konkurss „Iedvesmo-
jies! Uzdrīksties! Dari!”. Šajā kon-
kursā iepriekšējā mācību gadā 
varēja piedalīties Pierīgas nova-
du apvienības skolu pedagogu 
komandas, atbilstoši kompetenču 
pieejai komisijai demonstrējot 
trīs mācību stundas. No Zvej-
niekciema vidusskolas piedalījās 
2  skolotāju komandas: 5.  klasei 
latviešu valodas, sociālo zinību 
un mūzikas stundu „Es novadā, 
novads manī” vadīja Vija Skudra, 
Anda Alsberga, Antra Deniškāne, 
bet 12.  klasei latviešu valodas, 
matemātikas un angļu valodas 
stundu „Ko es gribu, varu un ko 
man vajag?”  – Valda Tinkusa, 
Aleksandra Ivanova un Rūta Vosa. 

Skolotāju komanda, kura va-
dīja 3  stundas 12.  klasei, ieguva 
2. vietu, bet kolēģes, kuras stun-
das pasniedza 5. klasei, – 4. vietu. 

Balvas un diplomus bija ieradu-
šies pasniegt Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes va-
dītājs Oļģerts Lejnieks un galve-
nā speciāliste izglītības jautāju-
mos Erita Rutkovska. O. Lejnieks 
savā apsveikuma runā uzvēra, ka 
ir gandarīts par Zvejniekciema 
vidusskolas pedagogu profesio-
nālo meistarību, uzdrīkstēšanos, 
inovatīvām idejām un spēju uzti-
cēties saviem audzēkņiem. 

Priecājamies, ka šajā diezgan 
sarežģītajā laikā Zvejniekciema 
vidusskola mirdz svētku rotā, 
un ir gandarījums par kopīgi pa-
veikto. Paldies skolēniem un ve-
cākiem par sadarbību, ierosinā-
jumiem, spēku un izturību! Jūsu 
atsaucība mums ļoti palīdz! Mēs 
vēlamies, lai svētku mirdzumā 
dzimst ticība, cerība un mīlestība 
jauniem darbiem un sapņiem! 

Kurā filmā mēs dzīvojām 2020. gadā?
Saulkrastu vidusskolas 
9. klašu skolēni un pedagogs 
Ivonna Ungure

Jaunā gada sākumā mēs parasti 
atskatāmies uz aizvadīto, lai 
atcerētos spilgtākos mirkļus, 
emocijas, zaudējumus un iegu-
vumus, kas varētu padarīt labā-
ku katru nākamo gadu. Šoreiz 
savas skolas gaitas 2020. gadā 
izvērtēja 9. klašu skolēni, un 
skolas dzīvi mēs vērojām no viņu 
skatpunkta.

2020. gadu sagaidījām ar prie-
ku, sajūsmu un patīkamu laimes 
sajūtu, jo katru reizi ceram, ka 
nākamais gads būs labāks par ie-
priekšējo. Tas ir piemērots laiks 
jaunam sākumam. Daļai bija ap-
ņemšanās kaut ko mainīt savā 
dzīvē: pamēģināt jaunus hobijus, 
satikt jaunus cilvēkus, svinēt sa-
vas 15  gadu dzimšanas dienas, 
vairāk strādāt ar sevi un savām 

jūtām. Daļai nekādu dižo apņem-
šanos nebija, jo nav jāgaida viena 
diena, no kā sākt kaut ko apņem-
ties. Ja vēlies kaut ko apņemties, 
tad dari to TAGAD! 

Līdz 12.  martam skolas ik-
diena bija kā katru gadu – diez-
gan ierasta un paredzama. Vēl 
11. martā notika jautra Saulkras-
tu un Zvejniekciema debatētāju 
tikšanās un viedokļu kaujas, vai 
koronavīrusa dēļ vajadzētu slēgt 
skolas. Uzvarēja viedoklis NĒ, jo 
tas pārāk mainītu ierasto dzīves 
ritmu un kā tad tas varētu notikt. 
NOPIETNI? 

13.  marta ziņu par „mācību 
procesa norises klātienē pār-
traukšanu un pāreju uz attāli-
nātajām mācībām” katrs uztvēra 
citādāk, bet ar spilgtu emociju 
gammu: neizpratni, šoku un pa-
niku – vai šī ir īstenība? Tas tie-
šām notiek? Kurā filmā mēs esam 
nonākuši? Kā tagad viss notiks? 
Kā tiksim galā?

Interese  – beidzot ir iespēja 
pamēģināt kaut ko jaunu!

Atvieglojums – yesss, nebūs jā-
iet uz skolu, varēs sēdēt mājās un 
neko nedarīt, beidzot varēs izgu-
lēties un nebūs jābaidās nokavēt 
autobusu, varēs ēst ko, kad un kur 
gribas, beidzot būs BRĪVĪBA!

Prieks un patika  – nekad nav 
bijis tā, ka varam paši plānot, or-
ganizēt un kontrolēt savu dienu. 
Var ilgāk vai ātrāk pildīt darbus, 
un neviens netrokšņo, esam savās 
mājās, un varam mācīties kaut 
virtuvē. Tas ir kaut kas jauns un 
patīkami pārsteidzošs!

Gan mācību, gan 2020. gadu tā 
arī pabeidzām – attālināti. Lielākā 
daļa īpaši nepārdzīvoja tradicio-
nālo skolas pasākumu – Pateicības 
dienas, Ziemassvētku pasākumu 
un liecību svinīgās izsniegšanas – 
trūkumu. Vairāk pietrūka ekskur-
siju, klases vakaru, dejošanas un 
komandas treniņu, kā arī iespēju 
satikt draugus, klasesbiedrus un 

vienaudžus. Lielākā daļa jubileju 
un svētku tika nosvinēti klusi un 
ierobežoti, kas nemaz nav rakstu-
rīgi mūsu 15 gadu jaunībai.

Papildus tam, ka daļai šāda 
skolas dzīve apmierina un patīk, 
bet citiem uzdzen izolētības, no-
māktības un depresijas sajūtas, 
daži secinājumi:

� Iespējams, turpmāk spēsim 
vairāk novērtēt to, kas agrāk šķita 
pašsaprotams, – ģimeni un drau-
gus, iespēju brīvi pārvietoties, 
jebkurā laikā darīt mūsu izvēlētās 
lietas.

� Tagad mēs saprotam, ka ap-
meklēt skolu nav nemaz tik gar-
laicīgi. Svarīga un nepieciešama ir 
satikšanās ar vienaudžiem, sarunas 
un kopā būšana. Vienlaikus esam 
iemācījušies būt vienatnē, kļuvuši 
patstāvīgāki un pašpietiekamāki. 
Bet – vai apmierinātāki ar pašreizējo 
stāvokli? Nav jau citu variantu.

� Šis viss ļoti ietekmēs mūsu 
zināšanas, jo mums ir iespēja 

špikot, norakstīt no citiem, mek-
lēt atbildes internetā. Mēs vien-
mēr meklējam vieglāko ceļu, kā 
darbus pabeigt labi un ātri. Mēs 
paliekam slinki un negribam ie-
dziļināties. Kaut arī atzīmes ir 
uzlabojušās, māc šaubas, vai ir 
audzis kopējais zināšanu līmenis.

� Straujā vīrusa izplatība lika 
saprast, cik mēs visi plašajā pa-
saulē viens no otra esam atkarīgi 
un saistīti. Nekad negribētu pie-
dzīvot to, ka, izdarot vienkāršu 
kļūdu,  – neuzvelkot masku, ne-
dezinficējot rokas, kādam varam 
atņemt dzīvību. 

� Lielākais gada ieguvums  – 
bieži jācīnās ar sevi un jāuzvar, kā 
arī jāievēro noteikumi, lai mums 
pašiem pēc tam būtu labāk . 

Ceram, ka mēs visi ar prieku 
un atvieglojumu atskatīsimies 
uz 2020.  gadu brīdī, kad mas-
kas varēsim nēsāt tikai masku 
ballēs .

4.a klase pie Ziemassvētku vecīša. Foto: Valda Tinkusa
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Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu TIC piedāvā četrus 
pastaigu maršrutus novadā
Elza Antonova,  
Komunikācijas un tūrisma nodaļas 
vecākā konsultante

Tūrisma un informācijas centra 
piedāvātie pastaigu maršruti 
ir piemēroti gan lieliem, gan 
maziem apmeklētājiem. Tie ir 
apļveida, vidējais pastaigas 
ilgums – trīs stundas. 

Informācija par maršrutiem 
ir pieejama mājaslapā www.visit-
saulkrasti.lv, sadaļā „Ceļveži”.

Atceries, ka, pat dodoties pa-
staigā, jāievēro valstī noteiktie 
piesardzības pasākumi – savstar-
pēja distancēšanās! 

Kā arī atgādinām: dodoties 
dabā, – ko atnesi, to aiznes!

Neibādes parka teritorija 
uz būvniecības laiku 
apmeklētājiem ir slēgta
Novada attīstības nodaļa

Šobrīd uzsākta plaša estrādes 
renovācija, kas nozīmē gan 
estrādes ēkas vienkāršotu 
atjaunošanu, gan arī Neibādes 
parka labiekārtošanu. Būvdar-
bu laikā parka teritorija ir nožo-
gota un apmeklētājiem slēgta. 
Plānots, ka estrādes pārbūve 
tiks pabeigta vasaras sākumā. 

Estrādes atjaunošana un Neibā-
des parka labiekārtošana tiek īste-
nota projektā „Vidzemes piekrastes 
kultūras un dabas mantojuma ie-
kļaušana tūrisma pakalpojumu izvei-
dē un attīstībā – „Saviļņojošā Vidze-
me””, projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/006.

Piesakies nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidei!
Saulkrastu novada domes 
saistošie noteikumi nosaka, ka 
2021. gadā par 1 mājokli tiek 
piemērots nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) atvieglojums – 
70%. Atgādinām, ka pieteikties 
70% NĪN atvieglojumiem ir 
iespējams jebkurā laikā, visu 
gadu, vēršoties Saulkrastu 
novada domē ar iesniegumu. 
Atvieglojums tiek piemērots no 

nākamā mēneša pēc iesniegu-
ma saņemšanas.

Tiesības saņemt šo atviegloju-
mu ir ikvienam nodokļu maksātā-
jam, kurš: 

1) ir deklarējis dzīvesvietu 
Saulkrastu novadā, savā nekusta-
majā īpašumā – mājā vai dzīvoklī, un 
kam

2)  nav NĪN parādu par iepriek-
šējiem nodokļa taksācijas periodiem.

Elektroniski iesniegums ir pie-
ejams vietnē www.saulkrasti.lv. 

Iesniegumu, parakstītu un ie-
skenētu, lūgums nosūtīt uz e-pastu 
pasts@saulkrasti.lv. Iesnieguma 
veidlapas iedzīvotājiem ir pieeja-
mas domes vestibilā. 

IEVĒRĪBAI! Iesniegumu par 
atvieglojumu piešķiršanu nepie-
ciešams iesniegt katru gadu. Tāl-
runis uzziņām – 67142517.

Deinstitucionalizācijas projektā sociālos 
pakalpojumus reģionā saņem jau 
530 personas 
Rīgas plānošanas reģionā, 
kurā ir arī Saulkrastu 
novada pašvaldība, 
tiek īstenots nozīmīgais 
deinstitucionalizācijas 
projekts. Atskatīsimies, kas 
tajā šogad paveikts un kādi 
darbi vēl īstenojami turpmāk.

Reģionā sociālos 
pakalpojumus saņem jau 
530 personas

Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldībās deinstitucionalizā-
cijas projektā sabiedrībā balstī-
tus sociālos pakalpojumus sa-
ņem 530 personas – 347 bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
183 pilngadīgas personas ar garī-
giem traucējumiem.

Mūsu pašvaldībā sabiedrībā 
balstītus sociālos pakalpojumus 
līdz šī gada decembra sākumam 
saņem 7  bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem un 5  to vecāki vai 
likumiskie pārstāvji.

Reģionā personas ar garīgiem 
traucējumiem visvairāk saņem spe-
ciālistu konsultācijas un individu-
ālo atbalstu, kā arī atbalsta grupas 
un grupu nodarbības. Tiek izman-
toti arī specifiskāki pakalpojumi, 
piemēram, aprūpe mājās, dienas 
aprūpes centra, specializētās darb-
nīcas, grupu dzīvokļa pakalpojumi.

Pieprasītākie pakalpojumi bēr-
niem ar funkcionāliem traucēju-
miem ir sociālā rehabilitācija un 
aprūpe. Citi izmantotie pakalpo-
jumi ir „atelpas brīdis” un dienas 
aprūpes centra pakalpojumi. Bēr-
niem ir iespēja saņemt ļoti daudz-
veidīgus sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, arī ergoterapiju, fi-
zioterapiju, kanisterapiju, mākslas 
terapiju, psihologa konsultācijas, 
logopēda konsultācijas, hidrote-
rapiju, reitterapiju un citus.

Papildus 124 vecāki (kopumā re-
ģionā), bērnu likumiskie pārstāvji 
vai audžuģimenes saņēmušas so-
ciālās rehabilitācijas  – psihologa, 
rehabilitologa, fizioterapeita – pa-
kalpojumus, kā arī var piedalīties 
izglītojošās atbalsta grupās.

2021. gadā notiks nākamais 
bērnu izvērtēšanas posms

Šogad tiks uzsākta aptuveni 
150  reģionā dzīvojošo bērnu ar 
funkcionāliem traucējumiem in-
dividuālu vajadzību izvērtēšana 
un atbalsta plānu izstrāde. Ko 

bērnam sniegs šī izvērtēšana? 
Tā ļaus piedalīties deinstitu-
cionalizācijas projektā, kas dod 
iespēju izvērtētajiem bērniem 
saņemt līdz 100  sociālās reha-
bilitācijas pakalpojuma reizēm 
bērna dzīves kvalitātes uzlaboša-
nai pie vecāku izvēlēta speciālis-
ta. Atbalstu projektā var saņemt 
arī bērna vecāki vai audžuvecāki, 
ja bērns dzīvo audžuģimenē.

Lai pieteiktu bērnu dalībai 
projektā, likumiskajam pārstā-
vim ir jāvēršas savas pašvaldības 
sociālajā dienestā un jāraksta 
iesniegums par dalību projek-
tā. Bērnu individuālo vajadzību 
izvērtēšanas un atbalsta plānu 
izstrādei var pieteikt arī audžu-
vecāks, šo procesu saskaņojot ar 
bāriņtiesu.

Konkrēto pakalpojumu izvei-
de personām ar garīgiem trau-
cējumiem ir ļoti nepieciešama, 
lai cilvēki no Valsts sociālās ap-
rūpes centriem (VSAC) varētu 
pārcelties uz dzīvi sabiedrībā, 
kā arī lai mazinātu risku šobrīd 
sabiedrībā dzīvojošo cilvēku ar 
garīgiem traucējumiem nokļūša-
nai institūcijās, sniedzot iespēju 
viņiem dzīvot ģimeniskā vidē un 
saņemt nepieciešamo atbalstu.

Tā būs otrā šāda veida izvērtē-
šana konkrētajā projektā. Šobrīd 
ir izsludināts iepirkums poten-
ciālajiem pakalpojuma sniedzē-
jiem.

Tiek turpināta infrastruktūras 
projektu īstenošana

Reģiona pašvaldības uzsāku-
šas attīstīt jaunus projektus, lai 

turpmāk cilvēkiem ar garīgiem 
traucējumiem būtu iespēja vai-
rāk saņemt sabiedrībā balstītus 
sociālos pakalpojumus  – grupu 
dzīvokļus, specializētās darbnī-
cas, dienas aprūpes centrus un 
atelpas brīža pakalpojumus, bet 
bērni ar funkcionāliem traucēju-
miem  – sociālās rehabilitācijas, 
„atelpas brīža” un dienas aprūpes 
centra pakalpojumus.

Plānots, ka pirmie pašvaldību 
īstenotie projekti tiks īstenoti jau 
šogad.

Uzsākts speciālistu mācību 
cikls par personu ar garīgiem 
traucējumiem pāreju uz dzīvi 
sabiedrībā

Šobrīd no visām VSAC fili-
ālēm reģionā patstāvīgu dzīvi 
sabiedrībā ir uzsākuši 11 agrākie 
VSAC klienti. Decembra sākumā 
deinstitucionalizācijas projektā 
uzsākts mācību cikls VSAC dar-
biniekiem pilngadīgu personu 
ar garīgiem traucējumiem saga-
tavošanai pārejai no institūcijas 
uz dzīvi sabiedrībā. Mācību cikls 
palīdzēs speciālistiem gūt lielāku 
ieskatu, kāds atbalsts nepiecie-
šams cilvēkiem ar garīgiem trau-
cējumiem, lai uzsāktu patstāvīgu 
dzīvi ārpus institūcijas.

Pavasarī plānots apmācīt paš-
valdību iesaistītus sociālos men-
torus.

Rīgas plānošanas reģions īste-
no Eiropas Sociālā fonda projektu 
Nr.  9.2.2.1./15/I/002 „Deinstitu-
cionalizācija un sociālie pakalpo-
jumi personām ar invaliditāti un 
bērniem”.
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Labie darbi decembrī

Saulkrastu novada bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo dienestu ir sagādājusi 
dāvaniņas bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes 
aprūpē. Bildē Saulkrastu bāriņtiesas vadītāja Rita Brīvkalne. Foto: Kristīne Mozga

Saulkrastu sociālais dienests izsaka sirsnīgu pateicību 
par sadarbību visiem, kuri piedalījās akcijas „Gaišus 
Ziemassvētkus!” veidošanā: seniorēm Dainuvītei Jankelovičai 
un Lolitai Žilinskai par rakstainajiem adījumiem,
SIA „Saulkrastu Aptieka R.B” par ziedojumiem, 
SIA „Superpīrāgs” par saldajiem gardumiem.

Sociālā dienesta darbinieki savā jaunajā ēkā Ainažu ielā 10, ko 
dienesta vajadzībām nesen iegādājās pašvaldība, sagaidīja 
daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātos un personas ar invaliditāti ar 
dāsni sagādātām Ziemassvētku pakām. Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu kultūras centra darbinieki un viņu ģimenes locekļi šajos svētkos izraudzījušies 
kādu līdzās dzīvojošu ģimeni, kurai veltīt labas domas, vēlējumus un nelielu devu prieka. 
Foto: Pēteris Gertners
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Saulkrastu kultūras centrs gada izskaņā novadniekiem bija sagādājis patīkamu pārsteigumu. Saulkrastu Meža parks uz brīdi bija pārvērties par pasakainu pastaigu mežu, kur mazākie 
aktīvisti kā mazi zaķīši lēkāja mirgojošajām gaismiņām līdzi, cenšoties tās notvert! Citi par citu mīlīgāki trusīši un kaziņas bija atceļojušas uz Saulkrastiem no Dikļu mini zoodārza. 
Foto: Pēteris Gertners

Par siltu tēju un uzkodām parka apmeklētājiem bija parūpējušies „Saulkrastu gardumi”, un, ievērojot visus valstī 
noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, iedzīvotājiem bija iespēja doties brīvā dabā, noticēt brīnumiem un 
uzburt Ziemassvētku sajūtu! Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu Meža parks decembrī 
pārvērties par pasaku mežu!
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2020. gada 25. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 32/2020 Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 25. novembra sēdē (prot. Nr. 35/2020§24) 

„Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Saulkrastu novadā 
var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) 

nosaka pabalsta mājokļa vides pielāgošanai 
(turpmāk – pabalsts) apmēru, pieprasīšanas, 
saņemšanas un finansēšanas kārtību vides 
pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību 
traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

2. Noteikumu mērķis ir daļēji palīdzēt aprīkot un 
pielāgot mājokļa vidi personām ar I vai II grupas 
invaliditāti vai personām līdz 18 gadu vecumam, 
kurām ir tādi kustību funkcionālie traucējumi, 
kuru dēļ persona pārvietojas ratiņkrēslā, lai 
uzlabotu iespējas personām ar funkcionēšanas 
ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties mājoklī 
un atvieglotu ikdienas aprūpi.

3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. Persona – persona ar I vai II grupas 

invaliditāti vai personas līdz 18 gadu 
vecumam, kurām ir kustību funkcionālie 
traucējumi (pārvietošanās, izmantojot 
ratiņkrēslu);

3.2. Ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki 
(aizbildņi), brāļi, māsas un bērni, aizgādnis, 
kuri mitinās vienā mājoklī;

3.3. Mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļu 
īpašumā vai lietošanā esoša māja vai tās 
daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;

3.4. Mājokļa iekšējā vide – personas īpašumā, 
lietošanā vai uz īres līguma pamata esošās 
dzīvojamās telpas;

3.5. Mājokļa ārējā vide – personas īpašumā 
vai lietošanā esošās viendzīvokļa 
vai daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas 
koplietošanas telpas, ēkai piekritīgā zeme un 
īpašumam piegulošā teritorija;

3.6. Pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, 
saliekama vai paceļama inženiertehniska 
ierīce, kas paredzēta ratiņkrēslu 
pārvietošanai ar vai bez personas;

3.7. Panduss (uzbrauktuve) – braukšanai 
ratiņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, 
ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu 
savienošanai;

3.8. Mājokļa pielāgošana – mājokļa iekšējās 
vai ārējās vides pārbūve vai atjaunošana, 
kā arī aprīkošana ar nepieciešamajām 
palīgierīcēm (tehniskajiem palīglīdzekļiem) 
un pielāgošana personas vajadzībām, lai 
atvieglotu personai iekļūšanu un izkļūšanu, 
un pārvietošanos mājoklī;

3.9. Tehniskais palīglīdzeklis – iekārta un 
mehānisms, kurš nav neatdalāmi savienots 
ar personas mājokli un kas atvieglotu 
personas ikdienas funkcionēšanu;

3.10. Pabalsts – pašvaldības finanšu līdzekļi 
mājokļa iekšējās un ārējās vides 
pielāgošanai, tehnisko palīglīdzekļu iegādei, 
tajā skaitā dokumentācijas izstrādei, mājokļa 
pielāgošanas darbu realizācijai;

3.11. Reģistrs – pabalsta saņēmēju saraksts, 
kas veidots hronoloģiskā secībā pēc 
iesnieguma saņemšanas datuma un laika.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura:
4.1. Ir persona ar I vai II grupas invaliditāti vai 

personas līdz 18 gadu vecumam, kurām ir 
kustību funkcionālie traucējumi (pārvietojas, 
izmantojot ratiņkrēslu);

4.2. Dzīvo deklarētajā dzīvesvietā Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.3. Dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā 
vai tiesiskā valdījumā esošā mājoklī vai uz 
īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz 
piecus gadus no pabalsta pieprasīšanas 
dienas, izņemot gadījumu, ja Persona dzīvo 
sociālā dzīvoklī vai ir noslēgts īres līgums par 
pašvaldības dzīvokļa lietošanu;

4.4. Nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai 
neatrodas ieslodzījuma vietā.

5. Persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai 
pilnvarotais pārstāvis var saņemt pabalstu, lai 
veiktu:

5.1. Iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;
5.2. Iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem 

palīglīdzekļiem;
5.3. Ārējās vides pielāgošanu – pandusa 

(uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi 
un ierīkošanu.

6. Pašvaldības iestāde „Saulkrastu sociālais 
dienests” (turpmāk – Dienests) veido pabalsta 
saņēmēju reģistru personām, kurām noteikta 
I vai II grupas invaliditāte, un personām līdz 
18 gadu vecumam ar kustību traucējumiem 
(pārvietojas, izmantojot ratiņkrēslu).

7. Pabalstu Dienests nodrošina reģistra rindas 
kārtībā, Dienesta budžeta pieejamo finanšu 
līdzekļu ietvaros, neizvērtējot Personas un tās 
ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli.

8. Pabalstu piešķir pēc faktiskajiem izdevumiem, 
bet nepārsniedzot 5000,00 euro. Dienests 
pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz 
iesniegto ergoterapeita atzinumu un izdevumu 
tāmi.

9. Atkārtoti pabalstu var pieprasīt ne ātrāk kā 
pēc pieciem gadiem no iepriekšējā pabalsta 
izmaksas datuma. 

II. Pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība
10. Lai saņemtu pabalstu, Persona, tās likumiskais 

pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā 
iesniedz:

10.1. Iesniegumu ar lūgumu iekļaut reģistrā, 
norādot vēlamo risinājumu (iesnieguma 
paraugs pielikumā);

10.2. Dokumenta, kas apliecina pārstāvības 
tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja 
Personas vārdā rīkojas tās likumiskais 
pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja 
informācija nav Dienesta rīcībā;

10.3. Ergoterapeita atzinumu par 
nepieciešamajiem mājokļa vides 
pielāgojumiem;

10.4. Sagatavotu izdevumu tāmi par mājokļa vides 
pielāgojumiem;

10.5. Dokumentu, kas apliecina mājokļa 
īpašumtiesības vai lietošanas tiesības 
(uzrādot oriģinālu);

10.6. Mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides 
pielāgošanai, ja Persona dzīvo citai personai 
piederošā mājoklī;

10.7. Dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu par 
atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās 
ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja Personai ir 
nepieciešams veikt ārējās vides pielāgošanu;

10.8. Saulkrastu novada būvvaldes (turpmāk – 
Būvvalde) izdotu dokumentu par telpu 
atbilstību vides pieejamības prasībām 
atbilstoši ergoterapeita atzinumā 
iekļautajiem nepieciešamajiem vides 
pielāgojumiem.

11. Pēc noteikumu 10. punktā minēto dokumentu 
saņemšanas Dienests viena mēneša laikā:

11.1. Izvērtē Personas atbilstību noteikumu 
4. punktā noteiktajām prasībām;

11.2. Pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
11.2.1. par Personas iekļaušanu reģistrā;
11.2.2. par atteikumu iekļaut Personu 

reģistrā.
11.3. reģistrē Personu atbilstoši noteiktās 

mērķgrupas reģistrā.
12. Noteikumu 11.2. apakšpunktā pieņemto 

lēmumu Dienests 10 darba dienu laikā rakstiski 
paziņo Personai, likumiskajam pārstāvim vai 
pilnvarotai personai.

13. Ja Dienests ir pieņēmis lēmumu par Personas 
iekļaušanu reģistrā, tad reģistrā par Personu 
iekļauj šādu informāciju:

13.1. Personas kārtas numurs reģistrā;
13.2. Personas vārds, uzvārds, personas kods, 

deklarētās dzīvesvietas adrese;
13.3. Datums un laiks, kad reģistrēts iesniegums, 

un iesnieguma reģistrācijas numurs.
14. Persona tiek izslēgta no reģistra, ja:

14.1. Zuduši apstākļi, kas bija par pamatu 
iekļaušanai reģistrā;

14.2. Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais 
pārstāvis Dienestā iesniedz iesniegumu, kurā 

atsakās no pabalsta saņemšanas un lūdz 
izslēgt Personu no reģistra;

14.3. Persona ir mirusi;
14.4. Personai tiek pārskaitīts piešķirtais pabalsts 

uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.
15. Dienests pieņemto lēmumu par izslēgšanu no 

reģistra 10 darba dienu laikā rakstiski paziņo 
Personai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam 
pārstāvim.

16. Ja Dienesta budžetā ir pabalsta izmaksai 
paredzētais finansējums pabalsta piešķiršanai, 
Dienests rakstveidā informē Personu, tās 
likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, ka reģistrā 
ir pienākusi rinda. Persona, tās likumiskais 
pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis var uzsākt 
mājokļa vides pielāgošanas darbus atbilstoši 
ergoterapeita atzinumam, nodrošinot normatīvo 
aktu prasību ievērošanu.

17. Pabalsts Personai, tās likumiskajam pārstāvim 
vai pilnvarotai personai jāpieprasa 12 mēnešu 
laikā, pēc rakstveida saņemtās informācijas no 
Dienesta, ka reģistrā ir pienākusi rinda pabalsta 
saņemšanai.

18. Pabalstu Persona, tās likumiskais vai 
pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt pēc mājokļa 
vides pieejamības darbu pabeigšanas, iesniedzot 
Dienestā iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
pabalstu.

19. Dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu 
par pabalsta piešķiršanu, ja Dienestā ir 
iesniegts:

19.1. Iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu, 
kurā ietverts apliecinājums, ka darbi vides 
pielāgošanai ir veikti un pilnībā pabeigti;

19.2. Izdevumus apliecinošs dokuments – 
kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai 
internetbankas izdruka, kurā norādīts 
personas vārds, uzvārds, personas kods, 
maksājuma mērķis, samaksas summa un 
samaksas datums, kas izsniegti pēc Dienesta 
izsūtītās rakstveida informācijas par rindas 
pienākšanu pabalsta saņemšanai;

19.3. Pakalpojuma sniedzēja vai preču piegādātāja 
izsniegts neapmaksāts rēķina oriģināls, kurā 
norādīts personas vārds, uzvārds, personas 
kods, maksājuma mērķis, samaksas summa 
un samaksas datums, kas izsniegts pēc 
Dienesta izsūtītās rakstveida informācijas 
par rindas pienākšanu pabalsta saņemšanai.

20. Ja nepieciešams, lēmuma pieņemšanai Dienests 
ir tiesīgs pieprasīt Būvvaldei nepieciešamos 
dokumentus:

20.1. Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, 
ja vides pielāgošanai ir bijusi nepieciešama 
būvatļauja;

20.2. Apliecinājuma karti vai paskaidrojama rakstu 
ar visu tajā ietverto nosacījumu izpildi, ja 
vides pielāgošanai ir bijusi nepieciešama 
apliecinājuma karte vai paskaidrojuma 
raksts.

21. Dienests piešķirto pabalstu divu kalendāro 
nedēļu laikā pārskaita uz iesniegumā norādīto 
kredītiestādes kontu.

III. Tiesības un pienākumi
22. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa 

pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar 
pienācīgu rūpību.

23. Personai, tās likumiskajam pārstāvim vai 
pilnvarotajam pārstāvim bez Dienesta 
rakstveida piekrišanas nav pieļaujams tehniskos 
palīglīdzekļus, pandusu un pacēlāju pārdot, 
nodot trešajai personai lietošanā.

24. Dienestam ir tiesības, saskaņojot ar Personu, 
likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu, 
apsekot dzīvesvietu, lai konstatētu mājokļa vides 
pielāgojuma esamību un to funkcionalitāti.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība

25. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt 
Saulkrastu novada domē.

26. Saulkrastu novada domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu projekts „Kārtība, kādā personas ar 
kustību traucējumiem Saulkrastu novadā var saņemt pabalstu 
mājokļa vides pielāgošanai” (turpmāk – Noteikumu projekts) 
izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu. Noteikumu 
projektā noteikts pabalsta mājokļa vides pielāgošanai apmērs, 
pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtība vides 
pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, 
kuras pārvietojas ratiņkrēslā.
Noteikumu mērķis ir daļēji palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa 
vidi personām ar I vai II grupas invaliditāti vai personām līdz 
18 gadiem, kurām ir tādi kustību funkcionālie traucējumi, kā dēļ 
persona pārvietojas ratiņkrēslā, lai uzlabotu iespējas personām 
ar funkcionēšanas ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties 
mājoklī un atvieglotu ikdienas aprūpi.
2. Īss projekta satura izklāsts. Noteikumu projektā, Saulkrastu 
novada domes apstiprinātajā budžetā noteikts piešķiramo sociālo 
pabalstu veids un apmērs, pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas 
kārtība personām (ģimenēm), kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. 2021. gada budžetā tiks ieplānota summa – 
10 000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav 
attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Noteikumu izpildi un piemērošanu veic Saulkrastu sociālais 
dienests. Apstiprinot Noteikumu projektu, palielināsies 
administratīvo procedūru apjoms Saulkrastu sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav 
attiecināma.

N. Līcis,
domes priekšsēdētājs

2020. gada 28. oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 29/2020 

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 28. oktobra sēdē (prot. Nr. 32/2020§33) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 
24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 7. punktu,
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto 
un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 13. punktu.

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. gada 
24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:„16. 
Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura 
deklarēta Saulkrastu novadā un dzīvo 
atbilstoši deklarētajai adresei, vai personai, 
kura ir noslēgusi īres līgumu par dzīvojamās 
platības īri Saulkrastu novadā un ir 
deklarējusi dzīvesvietu Saulkrastu novadā un 
(vai) kurām ir piešķirts sociālais dzīvoklis:
16.1. Īres un komunālo maksājumu izdevumu 

samaksai. Personām, kurām piešķirts 
sociālais dzīvoklis, dzīvokļa pabalstu 
piešķir tikai par komunālajiem 
pakalpojumiem;

16.2. Natūrā, piešķirot malku;
16.3. Citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu 

izdevumu samaksai.”.
2. Aizstāt 20. punktā vārdu „trīs” ar vārdu 

„sešu”.
3. Aizstāt 26. punktā vārdus „vienu mēnesi” ar 

vārdiem „trīs mēnešus”.
4. Papildināt 27. punktu ar otro teikumu šādā 

redakcijā: „Viena pārtikas talona vērtība ir 
2 euro.”.

5. Papildināt ar 28.2 punktu šādā redakcijā: 
„28.2 Pabalsts personas sociālās 
funkcionēšanas spēju saglabāšanai ietver 
tehniskā palīglīdzekļa iegādi, ja tehniskais 
palīglīdzeklis nav iekļauts valsts apmaksāto 
tehnisko palīglīdzekļu sarakstā. Pabalstu 
piešķir valstī noteiktās minimālās darba 
algas apmērā, bet nepārsniedzot faktiskos 
izdevumus. Pabalstu izmaksā pārskaitījuma 
veidā pabalsta saņēmējam vai pārskaita 
pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz 
krīzes situāciju apliecinošiem dokumentiem 
(piemēram, izziņas, rēķini u.c.).”.

6. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:  
„31. Pabalstu medicīnas pakalpojumu 
samaksai piešķir kopsummā līdz 200 euro 
gadā vienai personai. Pabalstu piešķir par: 
ārstēšanās izdevumiem, medikamentiem, 
optiskajām brillēm, zobu protezēšanu, 
zobārstniecības pakalpojumiem (tikai 
pilngadību sasniegušām personām).”.

7. Papildināt ar 31.1 un 31.2 punktu šādā 
redakcijā: „31.1 Pabalstu medicīnas 

pakalpojumu samaksai par endoprotezēšanas 
operācijas izdevumiem piešķir ne biežāk 
kā vienu reizi divos gados, nepārsniedzot 
700,00 euro apmēru vienai personai. Šajā 
punktā noteiktais pabalsts netiek summēts ar 
31. un 31.2 punktā noteiktajiem pabalstiem. 
31.2 Pabalstu medicīnas pakalpojumu 
samaksai par ārstēšanos no alkohola, 
narkotisko vielu vai azartspēļu atkarības 
piešķir, nepārsniedzot 250,00 euro gadā 
vienai personai. Šajā punktā noteiktais 
pabalsts netiek summēts ar 31. un 
31.1 punktā noteiktajiem pabalstiem.”.

8. Aizstāt 32.3. un 32.4. apakšpunktā vārdu „trīs” 
ar vārdu „sešu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

Noteikumi izstrādāti, lai:
1. Noteiktu jaunu vienreizēja pabalsta krīzes 

situācijā veidu, t.i., pabalsts personas so-
ciālās funkcionēšanas spēju saglabāšanai, 
kas ietver tehniskā palīglīdzekļa iegādi, ja 
tehniskais palīglīdzeklis nav iekļauts valsts 
apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā.

2. Noteiktu viena pārtikas talona vērtību, 
piešķirot pabalstu krīzes situācijā, ja per-
sona palikusi bez iztikas līdzekļiem. 

3. Nedublētu īres izdevumu apmaksu perso-
nām, kurām piešķirts sociālais dzīvoklis. 

4. Noteiktu, ka dzīvokļa pabalsta un pabalsta 
medicīnas pakalpojumu samaksai izdevu-
mu apliecinošo dokumentu iesniegšanas 
termiņš ir seši mēneši līdzšinējo trīs mē-
nešu vietā.

2.  Īss projekta satura izklāsts. Saistošie no-
teikumi:

1. Papildināti ar jaunu pabalsta krīzes situ-
ācijā veidu, t.i., pabalstu personas sociālās 
funkcionēšanas spēju saglabāšanai, kas 
ietver tehniskā palīglīdzekļa iegādi, ja teh-
niskais palīglīdzeklis nav iekļauts valsts 
apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā.

2. Noteikta viena pārtikas talona vērtība, 
piešķirot pabalstu krīzes situācijā, ja per-
sona palikusi bez iztikas līdzekļiem.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. Saistošo notei-
kumu ietekme uz pašvaldības budžetu nav 
paredzēta, jo pabalstu izmaksa tiks plānota 
2021. gada budžeta projektā.

4.  Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-
torijā. Nav attiecināma.

5.  Informācija par administratīvajām proce-
dūrām. Noteikumu izpildi un piemērošanu 
nodrošina Saulkrastu sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Nav attiecināma. 

 N. Līcis, 
domes priekšsēdētājs

Kā sazināties ar Saulkrastu 
novada domes Klientu 
apkalpošanas centru?

Sazināties ar Saulkrastu 
Klientu apkalpošanas 
centru ir iespējams:
� pa mobilo tālruni 25767651;
� tālruņiem 67142530, 67951250;
� rakstot uz e-pastu 
 pasts@saulkrasti.lv.

Aicinām izmantot 
e-pakalpojumus portālā 
www.latvija.lv.

Valsts ieņēmumu dienesta 
sniegtos pakalpojumus 
aicinām pieteikt EDS 

elektroniskajā sistēmā 
www.eds.gov.lv.

Saulkrastu Klientu 
apkalpošanas centrs 
ārkārtējā situācijā 
apmeklētājiem slēgts.
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2020. gada 28. oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 24/2020 

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 28. oktobra 
sēdē (prot. Nr. 32/2020§12) 

Precizēti Saulkrastu novada domes 2020. gada 29. decembra 
sēdē (prot. Nr. 38/2020§22) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 4. punktu, Pirotehnisko 
izstrādājumu aprites likuma 
17. panta piekto daļu.

Izdarīt šādus grozījumus 
Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Par sabied-
risko kārtību Saulkrastu nova-
dā” (turpmāk – Noteikumi):

1. Svītrot 2. punktu.
2. Izteikt 8. punktu šādā 

redakcijā:
 „8. Administratīvā 

pārkāpuma procesu par 
Noteikumos minētajiem 
pārkāpumiem veic 
Saulkrastu pašvaldības 
policijas amatpersonas.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums. 2020. gada 
4. augustā ir saņemts Vides 
aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas iesniegums 
Nr. 1-18/7022 „Par saistošajiem 
noteikumiem”, kurā cita starpā 
ir norādīts, ka „saistošajos no-
teikumos tiek skaidrots termins 
„sabiedriska vieta” un „publiska 
vieta”. Administratīvo sodu liku-
mā par pārkāpumiem pārvaldes, 
sabiedriskās kārtības un valsts va-
lodas lietošanas jomā nav skaid-
rots termins „sabiedriskā kārtība” 
un termins „sabiedriska vieta”, 
kas izriet no termina „sabiedriskā 
kārtība”. Tādēļ saistošajos notei-
kumos lieto minētos terminus, bet 
neskaidrot to izpratnes robežas”, 
tādēļ no saistošajiem noteiku-
miem tiek svītrots termins „sa-
biedriska vieta”. 

Saistošajos noteikumos at-
bilstoši Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
2020. gada 14. decembra atzi-
numam Nr. 1-18/10856 un Ad-
ministratīvās atbildības likuma 
165. un 166. pantam ir precizēta 
saistošo noteikumu redakcija 
par lēmuma pārsūdzēšanu aug-
stākai amatpersonai.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts. Noteikumos noteikta 
kārtība, kādā tiek pieņemts 
lēmums (veikts administratīvā 
pārkāpuma process) par notei-
kumos minētajiem pārkāpu-
miem. Lēmuma pārsūdzības 
kārtība nosakāma atbilstoši 
Administratīvās atbildības li-
kumam.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu. 
Saistošie noteikumi neparedz 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. Nav attiecināma.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām. 
Administratīvā pārkāpuma 
procesu veic un lēmumu pie-
ņem Saulkrastu pašvaldības 
policijas amatpersonas. Lēmu-
mu var pārsūdzēt augstākai 
amatpersonai – Saulkrastu 
pašvaldības policijas priekš-
niekam.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām. 
Nav attiecināma. 
 N. Līcis, 

domes priekšsēdētājs

2020. gada 25. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 31/2020 

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 25. novembra sēdē (prot. Nr. 35/2020§23)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2021. gada 6. janvāra ārkārtas domes sēdē
(prot. Nr. 1/2021§1)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017. gada 
30. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu. 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2017. gada 
30. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Saulkrastu novadā” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 13.¹ punktu šādā redakcijā:
 „13.1 Laikā, kad saskaņā ar normatīvajiem ak-

tiem valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, 
juridiskām personām, kuru juridiskā adrese 
un saimnieciskās darbības vieta ir Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā, ir tiesības 
saņemt atvieglojumus 50 procentu apmērā 
no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa 
par ēkām vai to daļām (telpu grupām). 

 Ja juridiskās personas juridiskā adrese nesa-
krīt ar saimnieciskās darbības vietu, atvieglo-
jumus piemēro par ēkām vai to daļām (telpu 
grupām), kurās tiek veikta saimnieciskā dar-
bība. Atvieglojumu var piemērot, ja juridiskā 
persona atbilst šādiem kritērijiem:
13.11. juridiskās personas ieņēmumi no saim-

nieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūli-
jā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī 
vai decembrī, salīdzinot ar 2019. gada 
12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to 
mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros 
juridiskā persona faktiski darbojusies 
laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 1. martam, samazinājušies 
vismaz par 30%. Biedrībām un nodibi-
nājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 
samazinājumu;

13.12. juridiskajai personai uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu nav Valsts ieņē-
mumu dienesta administrēto nodokļu 
parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, 
vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts 
samaksas termiņa pagarinājums, vai 
noslēgta vienošanās par labprātīgu 
nodokļu samaksu, vai noslēgts vieno-
šanās līgums;

13.13. juridiskajai personai uz iesnieguma 
iesniegšanas dienu nav uzsākts mak-
sātnespējas process;

13.14. juridiskajai personai nav nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu kavēju-
mu par 2019. gadu; 

13.15. juridiskā persona nav Publisko iepirku-
mu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta 
juridiskā persona vai personu apvienība 
vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā 
persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu 
(akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā 
reģistrēta juridiskā persona vai personu 
apvienība.”.

2. Papildināt ar 13.2 un 13.3 punktu šādā redak-
cijā:
„13.2 Atvieglojumus piemēro par laika perio-

du, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā 
situācija.

13.3 Lai saņemtu 13.1 punktā minēto atvieg-
lojumu, juridiskā persona iesniedz 
pašvaldībā iesniegumu. Iesniegumā 
norāda šādu informāciju:

13.31. nosaukumu un reģistrācijas numuru;
13.32. atbilstību šo noteikumu 13.1 punktā 

noteiktajiem kritērijiem.”.
3. Papildināt ar 25.6. apakšpunktu šādā redak-

cijā:
„25.6. Noteikumu 13.1 punktā noteiktajām ne-

kustamā īpašuma nodokļa maksātāju katego-
rijām.”;

4. Papildināt 27. punktu aiz vārda „apakšpunk-
tā” ar vārdiem „un 13.1 punktā”.

5. Papildināt ar 28.1 punktu šādā redakcijā:
 „28.1 Ja Noteikumu 13.1 punktā minētās ēkas 

vai zeme nepieder vienai personai, tad no-
dokļa atvieglojumu par zemi piemēro, pama-
tojoties uz zemes īpašnieka iesniegumu, bet 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
par ēku piemēro, pamatojoties uz ēkas īpaš-
nieka iesnieguma pamata.”.

6. Papildināt 29.1. apakšpunktu aiz vārda 
„apakšpunktā” ar vārdiem „vai 13.1 punktā”.

7. Papildināt 30.3. apakšpunktu aiz vārda „dar-
bība” ar vārdiem „(izņemot Noteikumu 13.5. 
un 13.6. apakšpunktā un 13.1 punktā noteik-
tās nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja 
kategorijas)”.

8. Papildināt ar 42. un 43. punktu šādā redakcijā:
„42. Noteikumu 13.1 punktu piemēro attiecībā 

uz ārkārtējo situāciju, kas valstī noteikta 
no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 
9. jūnijam, un ārkārtējo situāciju, kas val-
stī noteikta no 2020. gada 9. novembra, kā 
arī turpmāk valstī izsludinātajām ārkārtas 
situācijām.

43.  Ja piemērojot 13.1 punktā noteikto atvieg-
lojumu, izveidojas nekustamā īpašuma 
nodokļa pārmaksa, neiesniedzot piepra-
sījumu atgriezt pārmaksāto nekustamā 
īpašuma nodokļa summu, tā automātiski 
tiek novirzīta, lai segtu nākamā gada ne-
kustamā nodokļa maksājumu.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties 
uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta trešo daļu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti 
atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām, un likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 
kurā noteikts, ka, pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības 
ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, 
lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no 
nodokļu maksāšanas.
Ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta 
rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” visā valstī bija izsludināta ārkārtējā 
situācija no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 
9. jūnijam, kā arī, pamatojoties uz 2020. gada 
6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 
„Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā 
valsts teritorijā”, izsludināta ārkārtas situācija 
no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 
6. decembrim.
Saistošajos noteikumos paredzēti nekustamā 
īpašuma atvieglojumi 50% apmērā juridiskām 
personām, kuru juridiskā adrese un 
saimnieciskās darbības vieta ir Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā. Atvieglojumi 
piemērojami par periodu, kad, pamatojoties 
uz normatīvajiem aktiem, valstī ir izsludināta 
ārkārtējā situācija.
2. Īss projekta satura izklāsts. Ar saistošajiem 
noteikumiem paredzēts piešķirt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 procentu 
apmērā juridiskām personām, kuru juridiskā 
adrese un saimnieciskās darbības vieta ir 
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 
Atvieglojumus paredzēts piemērot par periodu, 
kad, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, valstī 
ir izsludināta ārkārtas situācija. 
Lai saņemtu atvieglojumus, juridiskajām 
personām jāatbilst noteikumos norādītajiem 
kritērijiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu 
īstenošanai nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības 
budžeta ieņēmumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības 
vidi) pašvaldības teritorijā. Saistošie noteikumi 
ir ar labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, 
nosakot atvieglojumus nekustamā īpašuma 
nodoklim, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā 
situācija.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām. Nav attiecināma.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Saistošo noteikumu 
izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar 
privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības 
intereses.
 N. Līcis, 

domes priekšsēdētājs
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Saulkrastu novada domes 29. decembra sēdes Nr. 38 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis, 
S. Ozola-Ozoliņa, A. Deniškāne, 
L. Vaidere, S. Ancāne, A. Horsts, 
E. Grāvītis, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, B. Veide, O. Vanaga, 
A. Aparjode, I. Veide.

Par Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
aktualizētā rīcības un investīciju 
plāna apstiprināšanu
1. Apstiprināt aktualizēto 
Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
rīcības un investīciju plānu 
(pielikumā). 2. Novada attīstības 
nodaļai ievietot aktualizēto 
Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
rīcības un investīciju plānu 
Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS).  
3. Atbildīgais par lēmuma 
izpildi – Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektors.1

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
Zvejniekciema vidusskolai 
pabalstu izmaksai
1. Piešķirt finansējumu no 
līdzekļiem neparedzētajiem 
gadījumiem – 430,00 euro, lai 
izmaksātu pabalstus sakarā 
ar ģimenes locekļa nāvi. 
2. Palielināt Zvejniekciema 
vidusskolas budžeta plānu par 
430,00 euro (struktūrvienība 
0112, ekonomiskās klasifikācijas 
kods 1221 (darba devēja 
sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem 
aprēķina iemaksas), par 
180,00 euro, un ekonomiskās 
klasifikācijas kods 1228 (darba 
devēja sociāla rakstura pabalsti 
un kompensācijas, no kuriem 
neaprēķina iemaksas) par 
250,00 euro. 3. Veikt atbilstošus 
grozījumus 2020. gada 
27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN1/2020 
„Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
2020. gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 2. punktā minētos 
grozījumus.

Par bērnu rotaļu laukuma vienotā 
projektēšanas un būvniecības 
iepirkuma organizēšanu (pie 
Baltās kāpas un Saulkrastu Meža 
parkā)
1. Uzdot Saulkrastu novada 
domes iepirkumu komisijai 
organizēt iepirkuma procedūru 
par bērnu rotaļu laukumu 
vienoto projektēšanu un 
būvniecību. 2. Novada attīstības 
nodaļai pēc iepirkuma 
procedūras realizācijas 
iesniegt Domei izskatīšanai 
attiecīgā iepirkuma rezultātus 
finanšu līdzekļu paredzēšanai 
un iekļaušanai 2021. gada 
pašvaldības budžeta plānā.  
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
pašvaldības izpilddirektors.2

Par izvērtēšanas komisijas izveidi
1. Izveidot pieteikumu 
izvērtēšanas komisiju 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanai dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai šādā sastāvā: 
1.1. Komisijas priekšsēdētāja – 
Novada attīstības nodaļas 
vadītāja Mārīte Petruševica; 
1.2. Komisijas loceklis – Novada 
attīstības nodaļas pašvaldības 
īpašumu būvtehniķis Arnolds 
Ispodkins; 
1.3. Komisijas loceklis – 
Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas finanšu vadītājs Gatis 
Vīgants; 1.4. Komisijas locekle – 
Administratīvās nodaļas juriste 
Vita Spitane. 2. Lēmums stājas 
spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Par pašvaldības mantas – 
bruģēta laukuma 1 m2 platībā pie 
Tūrisma informācijas centra – 
Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, nomas izsoles 
rezultātu apstiprināšanu
1. Apstiprināt rezultātus par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
mantas – bruģēta laukuma 
1 kvadrātmetra platībā pie 
Tūrisma informācijas centra – 
Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 
nomas tiesību izsoli saskaņā ar 
18.12.2020. protokolu (pielikumā). 
2. Noslēgt ar SIA „Kafijas 
pasaule”, reģ. Nr. 40103476661, 
adrese: Zeltrītu iela 20 – 32, 
Mārupe, Mārupes novads, 
LV-2167, nomas līgumu par 
bruģēta laukuma 1 kvadrātmetra 
platībā iznomāšanu pie Tūrisma 
informācijas centra Ainažu 
ielā 13B, Saulkrastos, par summu 
235,00 euro mēnesī (divi simti 
trīsdesmit pieci euro, 00 centi), un 
šai summai papildus piemērojot 
pievienotās vērtības nodokli 
(PVN) atbilstoši Latvijas Republikā 
normatīvajos aktos noteiktajai 
standarta likmei. 3. Nomas līguma 
(lēmuma pielikumā) noslēgšanas 
termiņš – 1 (viens) mēnesis no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Par pašvaldības mantas – 
bruģēta laukuma 1 m2 platībā 
pie publiskās tualetes – Rīgas 
ielā 9A, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, nomas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt izsoles rezultātus 
par Saulkrastu novada 
pašvaldības mantas – bruģēta 
laukuma 1 kvadrātmetra 
platībā pie publiskās tualetes – 
Rīgas ielā 9A, Saulkrastos, 
nomas tiesību izsoli saskaņā 
ar 18.12.2020. Īpašumu 
izsoles komisijas protokolu 
Nr. 2 (pielikumā). 2. Noslēgt 
ar SIA „KAFE SERVISS”, 
reģ. Nr. 40003419037, adrese: 
Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu 
novads, LV-2130, līgumu par 
bruģēta laukuma iznomāšanu 
1 kvadrātmetra platībā pie 
publiskās tualetes Rīgas ielā 9A, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
par summu 215,00 euro mēnesī 
(divi simti piecpadsmit euro, 
00 centi), un šai summai papildus 
piemērojot pievienotās vērtības 
nodokli (PVN) atbilstoši Latvijas 
Republikā normatīvajos aktos 
noteiktajai standarta likmei. 
3. Nomas līguma (lēmuma 
pielikumā) noslēgšanas termiņš – 
1 (viens) mēnesis no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas.

Par bērnu ēdināšanu COVID-19 
infekcijas izplatības apstākļos
1. Pašvaldībā saņemto valsts 
budžeta dotāciju brīvpusdienu 
nodrošināšanai 1., 2., 3. un 
4. klases izglītojamiem izlietot 
izglītojamo ēdināšanai. Ja, 
pamatojoties uz normatīvajiem 
aktiem vai domes lēmumu, vai 
izglītības iestādes rīkojumu, 
izglītības process pirmsskolas 
izglītības programmā 
Zvejniekciema vidusskolā vai 
1.–4. klasē Saulkrastu vidusskolā 
vai Zvejniekciema vidusskolā 
tiek īstenots attālināti, valsts 
budžeta dotāciju brīvpusdienu 
nodrošināšanai izlietot ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai 
pārtikas paku veidā. 2. Pašvaldībā, 
ja izglītības process, pamatojoties 
uz normatīvajiem aktiem, 
domes lēmumu vai izglītības 
iestādes lēmumu, tiek īstenots 
attālināti, un, ja tai ir neizmantoti 
brīvpusdienu nodrošināšanai 
piešķirtie valsts budžeta 
līdzekļi, izlietot tos 6.–9. klašu 

izglītojamo ēdināšanai, kas nāk 
no trūcīgām, maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm. 3. No 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
segt Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas 5. klašu 
un Zvejniekciema vidusskolas 
pirmsskolas izglītības programmas 
izglītojamo ēdināšanas izdevumu 
segšanu pārtikas paku veidā, ja, 
pamatojoties uz normatīvajiem 
aktiem vai domes lēmumu, vai 
izglītības iestādes rīkojumu, 
izglītības process tiek īstenots 
attālināti. 4. No pašvaldības 
budžeta līdzekļiem segt Saulkrastu 
vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas 10.–12. klašu 
izglītojamo, kas nāk no 
trūcīgām, maznodrošinātām vai 
daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanas 
izdevumus pārtikas paku veidā, ja, 
pamatojoties uz normatīvajiem 
aktiem vai domes lēmumu, vai 
izglītības iestādes rīkojumu, 
izglītības process tiek īstenots 
attālināti. 5. Lēmuma 1., 2., 3 
un 4. punktā norādīto atbalstu 
nodrošināt ģimenēm pārtikas 
paku veidā un noteikt pārtikas 
pakas vērtību, par pamatu ņemot 
starp Izpildītāju un ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošinātāja 
noslēgtā līguma par ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu noteikto 
maksu par pusdienām 1,17 euro 
(bez PVN) un reizinot ar attiecīgo 
dienu skaitu.”. 6. Atbalsts tiek 
piešķirts par laika periodu, kurā, 
pamatojoties uz normatīvajiem 
aktiem vai domes lēmumu, vai 
izglītības iestādes rīkojumu, 
izglītības process tiek īstenots 
attālināti. 7. Lēmums stājas spēkā 
ar tā pieņemšanas brīdi. 8. Pēc 
ārkārtējās situācijas beigām, 
gadījumā, ja mācību process, 
pamatojoties uz normatīvajiem 
aktiem vai domes lēmumu, vai 
izglītības iestādes rīkojumu, tiek 
nodrošināts attālināti, ēdināšanas 
pakalpojums pārtikas paku veidā 
tiek īstenots līdz brīdim, kad 
izglītības process tiek nodrošināts 
klātienē. Ēdināšanas pakalpojums 
netiek nodrošināts skolēnu 
brīvlaikā. 9. Ar šī lēmuma spēkā 
stāšanos spēku zaudē 2020. gada 
4. novembra lēmums Nr. 2016 
„Par bērnu ēdināšanu COVID-19 
infekcijas izplatības apstākļos”. 
10. Par lēmuma izpildi atbildīgs 
pašvaldības izpilddirektors.

Par Saulkrastu novada ieņēmumu 
un izdevumu palielināšanu 
pedagogu piemaksām
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu 
novada pašvaldības budžeta 
2020. gada ieņēmumos: 1.1. 
palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2020. gada budžeta 
ieņēmumu plānu šādās pozīcijās: 
1.1.1. ieņēmumu pozīcija 
„Mērķdotācijas pedagogu algām”, 
ekonomiskās klasifikācijas 
kods (EKK) 18.621, – par 
2388,00 euro. 2. Apstiprināt 
izmaiņas Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta 2020. gada 
izdevumos: 2.1. palielināt 
Saulkrastu novada pašvaldības 
2020. gada budžeta izdevumu 
plānu šādā pozīcijā: 2.1.1. 
izdevumu pozīciju „Mērķdotācijas 
pedagogiem – Saulkrastu 
vidusskola” (struktūrvienība 02, 
Fin 121, V.F. 09.219) par 1519,00 
(EKK 1145 (piemaksa par darbu 
īpašos apstākļos, speciālās 
piemaksas), par 1224,00 euro un 
EKK 1210 (darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas) par 295,00 euro); 2.1.2. 
izdevumu pozīciju „Mērķdotācijas 
pedagogiem – Zvejniekciema 
vidusskola” (struktūrvienība 03, 
Fin 121, V.F. 09.219) par 869,00 

(EKK 1145 (piemaksa par darbu 
īpašos apstākļos, speciālās 
piemaksas) par 700,00 euro un 
EKK 1210 (darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas) par 169,00 euro); 3. Veikt 
atbilstošus grozījumus 2020. gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. SN1/2020 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2020. gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. un 2. punktā minētos 
grozījumus.

Par transporta iegādi Sociālās 
aprūpes mājas iestādei
1. Piešķirt finansējumu no 
līdzekļiem neparedzētajiem 
gadījumiem – 7000,00 euro, 
lai iegādātos transportlīdzekli 
iestādei „Sociālās aprūpes 
māja”. 2. Palielināt Saulkrastu 
novada pašvaldības 2020. gada 
budžeta izdevumu pozīcijas 
„Administrācija – Valdības 
funkcija sociālā aizsardzība” 
(struktūrvienība 0111, valdības 
funkcija 10.200) budžeta izdevumu 
plānu ekonomiskās klasifikācijas 
kodā 5231 (transportlīdzekļi) 
par 7000,00 euro, lai iegādātos 
transportlīdzekli. 3. Veikt 
atbilstošus grozījumus 2020. gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. SN1/2020 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2020.gada budžetu”, iekļaujot 
2. punktā minētos grozījumus.3

Par grozījumiem pašvaldības 
iestādes „Saulkrastu sporta un 
ģimeņu centrs” un „Saulkrastu 
kultūras centrs” amatu sarakstā
1. No 2021. gada 15. februāra 
izdarīt grozījumus pašvaldības 
iestādes „Saulkrastu sporta un 
ģimeņu centrs” amatu sarakstā, 
likvidējot 0,5 slodzi „Klientu 
apkalpošanas operators”. 
2. Veikt grozījumus 2020. gada 
30. jūnija Saulkrastu novada 
domes sēdes lēmuma Nr. 1816 
(prot. 20/2020§34) „Par iestādes 
„Jauniešu māja” un iestādes 
„Saulkrastu sporta centrs” 
reorganizāciju”, Saulkrastu 
novada domes iestādes 
„Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs” amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgu apmēra 
sadalījums” (lēmuma 3. punkts) 
7. punktā, izsakot to jaunā 
redakcijā: „Nr. p.k. Amatu saime, 
apakšsaime; Amata līmenis; 
Amata nosaukums; Profesijas 
kods; Algu grupa; Mēnešalgas 
maksimālais apmērs (euro); 
Amatu skaits; Mēnešalga 
konkrētam amatam (euro); 7 23 
Klientu apkalpošana; I Klientu 
apkalpošanas operators 4222 04 
4 705 2 585.”. 3. No 2021. gada 
1. janvāra izdarīt grozījumus 
pašvaldības iestādes „Saulkrastu 
kultūras centrs” amatu sarakstā, 
palielinot pozīciju „Klientu 
apkalpošanas operators” par 
0,5 slodzi. 
4. Veikt grozījumus 2019. gada 
23. decembra Saulkrastu novada 
domes sēdes lēmuma Nr. 1544 
(prot. 33/2019§17) „Par Amatu 
kataloga apstiprināšanu”, kas 
grozīts 2020. gada 27. janvāra 
domes ārkārtas sēdē Nr. 1566 
(prot. Nr. 2/2020/§3), pašvaldības 
iestādes „Saulkrastu kultūras 
centrs” amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgu apmēra 
sadalījums” 5. pielikuma 
6. punktā, izsakot to jaunā 
redakcijā: „Nr. p.k. Amatu saime, 
apakšsaime; Amata līmenis; 
Amata nosaukums; Profesijas 
kods; Algu grupa; Mēnešalgas 
maksimālais apmērs (euro); 
Amatu skaits; Mēnešalga 
konkrēta amata 1 slodzei (euro); 

6 23 Klientu apkalpošana; 
I Klientu apkalpošanas operators 
4222 04 4 705 3 585 5.”. 
Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
pašvaldības izpilddirektors.

Par grozījumu veikšanu 
Saulkrastu sociālo pabalstu 
sadaļā
1. Apstiprināt izmaiņas 
Saulkrastu novada pašvaldības 
budžeta 2020. gada izdevumos: 
1.1. Samazināt Sociālā dienesta – 
sociālie pabalsti (struktūrvienība 
081, M812, V.F.10.700) budžeta 
izdevumu plānu: 1.1.1. 
ekonomiskās klasifikācijas kods 
(EKK) 642311 (braukšanas kartes 
senioriem) par 5352,00 euro, 
jo COVID-19 dēļ pensionāri 
neizmanto braukšanas kartes. 
1.2. palielināt Sociālā dienesta – 
sociālie pabalsti (struktūrvienība 
081, M812, V.F.10.400) – budžeta 
izdevumu plānu: 1.2.1. EKK 6255 
(sociālās garantijas bāreņiem 
un audžuģimenēm naudā) par 
5352,00 euro, lai izmaksātu 
ikmēneša pabalstus bērniem 
bāreņiem un audžuģimenēs 
esošiem bērniem. 2. Veikt 
atbilstošus grozījumus 2020. gada 
27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN1/2020 
„Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
2020. gada budžetu”, iekļaujot 
1. punktā minētos grozījumus.

Par atļauju savienot amatus 
Saulkrastu bāriņtiesas loceklei 
S. Veismanei
1. Atļaut S. Veismanei savienot 
Saulkrastu novada bāriņtiesas 
locekļa amatu ar šādiem 
amatiem: 1.1. Saulkrastu novada 
domes Dzīvokļu un dzīvesvietas 
deklarācijas komisijas locekļa 
amatu; 1.2. Saulkrastu novada 
domes Nekustamā īpašuma 
speciālistes amatu. 2. Lēmums 
stājas spēkā ar tā pieņemšanas 
brīdi. 3. Administratīvās nodaļas 
vecākajai lietvedei nodot lēmuma 
norakstu S. Veismanei.
1 „PAR” – 12 (A. Horsts, N. Līcis, 
I. Veide, L. Vaidere, O. Vanaga, 
A. Dulpiņš, A. Aparjode, 
S. Ancāne, G. Lāčauniece, 
B. Veide, S. Ozola-Ozoliņa, 
A. Deniškāne), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 1 (E. Grāvītis), 
„NEPIEDALĀS” – nav.

2 „PAR” – 11 (L. Vaidere, I. Veide, 
A. Horsts, S. Ancāne, O. Vanaga, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, 
S. Ozola-Ozoliņa, A. Aparjode, 
B. Veide, N. Līcis), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 2 (E. Grāvītis, 
A. Deniškāne), „NEPIEDALĀS” – 
nav.

3 „PAR” – 12 (N. Līcis, A. Horsts, 
O. Vanaga, I. Veide, L. Vaidere, 
A. Dulpiņš, A. Aparjode, B. Veide, 
G. Lāčauniece, A. Deniškāne, 
S. Ozola-Ozoliņa, E. Grāvītis), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
„NEPIEDALĀS” – 1 (S. Ancāne).

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 novada dome”. 

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 27. janvārī, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.
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MĪĻIE 
SAULKRASTU 
PAŠVALDĪBAS 
IEDZĪVOTĀJI!

Sociālās aprūpes māja 
vēlas pateikties visiem, 

kuri 2020. gadā priecējuši 
un atbalstījuši 

mūs ar ziedojumiem, 
gardumiem un vienkārši 

labiem vārdiem. 
Šoreiz nenotika 
tik iecienītie un 

tradicionālie pasākumi, 
koncerti...

Īpašs paldies visiem 
Ziemassvētku rūķiem

 un rūķenēm par 
sagādātajām dāvanām 

un laba vēlējumiem. 
Uz sadarbību 
Jaunajā gadā!

Kamēr Tev sirds ir saule, 
Tu nebūsi dzīvē lieks. 

Kamēr vien Tevī ir saule, 
Mūžs Tevi nesalieks. 

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

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

Komunikācijas un tūrisma nodaļa: 
tālr. 26683164.

Informatīvā izdevuma redaktore: 
Baiba Stjade.

Izdevējs: Saulkrastu novada dome.

Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,

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

Tirāža: 4100 eksemplāru.
„Saulkrastu Domes Ziņas” 

ir Saulkrastu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciālistu 
veidots informatīvs izdevums. 

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 dzīves 
nozīmīgajā jubilejā janvārī sveic 

novadniekus Valentīnu Ļeoņenko 
un Leonardu Lūrinu.

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem 
2020. gada decembrī

Reģistrēts 1 bērns:
1 zēns – Arjans.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 
notiks 2021. gada 11. februārī 

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:

Ingars Veļķers
(08.09.1934.–11.11.2020.);

Milda Koemeca
(24.02.1924.–01.12.2020.);

Vladimir Shnitkov
(11.09.1951.–12.12.2020.);

Lina Garškaite
(21.06.1962.–17.12.2020.);

Jānis Volkolākovs
(28.04.1931.–20.12.2020.);

Ārija Jubele
(23.12.1938.–21.12.2020.);

Andris Bērziņš
(22.03.1980.–22.12. 2020.);

Tatjana Fedoruka
(20.07.1959.–24.12.2020.);

Jevgenijs Baranovs
(28.12.1942.–24.12.2020.);

Leontīna Pētersone
(02.03.1935.–27.12.2020.);

Biruta Amoliņa
(24.12.1948.–28.12.2020.).

Aktīva un izzinoša orientēšanās spēle ģimenēm 
„Izzini Saulkrastus!”

Sāc jauno gadu aktīvi 
un ģimeniski!

Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs kopā ar Saulkrastu tūrisma 
informācijas centru ir izveidojis 
aktīvu un izzinošu orientēšanās 
spēli, kurā ir iespēja Saulkrastus 
iepazīt no cita skatpunkta.

No 1. līdz 18. janvārim dodies 
aktīvā pastaigā kopā ar ģimeni, 
izpildi uzdevumus, uzzini inte-
resantus faktus par Saulkras-
tiem, un pavadiet laiku kopā iz-
glītojoši un jautri!

KĀ SPĒLĒT?
Spēlējiet jums ērtā laikā, ie-

vērojot valstī noteiktos ierobe-
žojumus.

1. Lejupielādē aplikāciju „Ac-
tionbound”.

2. Spied SCAN CODE un no-
skenē QR kodu no afišas.

3. Spied „Start bound”, kad esi 
gatavs sākt.

4. Pievieno komandas nosauku-
mu. Tajā vari būt tu pats vai kopā ar 
kādu ģimenes locekli. Ieteikums – 
katram komandas biedram jābūt 
citam vārdam, kā arī, ja spēlēsi 
viens, tev tik un tā nepieciešams 
ievadīt divus vārdus, piemēram, 
Jānis un Jānis2. Visiem jāpiekrīt 
spēles noteikumiem „We agree”.

5. Pabeidzot spēli, spied „Start 
upload”, lai augšupielādētu sa-
vus uzņemtos foto,  tam būs ne-
pieciešams internets.

Kultūra Saulkrastos
Arta Skudrēna,   
Saulkrastu kultūras centra vadītāja

Aizvadītais gads iezīmējies 
patiesi krāsainos notikumos 
ne tikai pasaulē, bet arī kul-
tūrā. Nav noslēpums, vīrusa 
COVID-19 pandēmija ietek-
mējusi mūs visus. Pēc mūsu 
domām, šis bijis izaugsmes un 
radošām idejām bagāts gads, 
jo esam bijuši spiesti izkāpt no 
komforta zonas, spēt novēr-
tēt to, kas mums apkārt, rast 
jaunas pieejas, prast elastīgi 
domāt un tā vai citādi nodroši-
nāt kultūras un izklaides iespē-
jas novadniekiem un pilsētas 
viesiem. Gads, kad apgūto 
teoriju „domāt ārpus rāmjiem” 
varējām īstenot praksē. 

Arī ierobežojumu laikā šis bijis 
ražīgs gads: īstenoti daudzi pro-
jekti, atklātas jaunas kultūrvietas, 
esam pratuši pielāgoties un rīkot 
kultūras pasākumus un aktivitātes 
jaunās formās. 

2020.  gads iesākās ar krāšņu 
pianista Andreja Osokina un dzie-
dātājas Katrīnas Gupalo koncertu. 
Tradicionāli februārī Saulkrastus 
pieskandināja kokles: festivālā 
„Koklē vēju vanadziņš” notika XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku kokļu koncerta 
koprepertuāra mēģinājums, kas 
noslēdzās ar skanīgu koncertu. 
Ziemas izskaņā jau astoto reizi 
tika rīkots tautas deju festivāls 
„Sasala jūrīna”, kurā vienkopus 
piedalījās aptuveni 500  dejotāji. 
Visu vasaru kultūras nama „Zvej-
niekciems” apmeklētājus priecēja 
divas interesantas izstādes – no-
vadnieka un mākslinieka Mareka 
Gurecka gleznas „Toņkārtas” un 
nedzirdīgā zvejnieka Laimoņa 
Veidemaņa veidotie kuģu modeļi 
„Burinieka sapnis”.

Sagaidot vasaras saulgriežus, 
tapa garākā jāņuzāles pīne, bet 
jau jūlijā, pēc vairāku mēnešu 
klusuma sagaidījām pirmo pa-
sākumu  – mākslinieku Katrīnas 
Gupalo un Vladislava Nastavševa 
brīvdabas koncertu. Vasarā mūs 
priecēja četri literāri muzikāli va-
kari rakstnieka Reiņa Kaudzītes 
muzeja dārzā, koncerts „No Jazz, 
No Saulkrasti”, kamermūzikas 
festivāls „Satikšanās Saulkras-
tos”, pilsētas svētki „Saulkrasti 
iziet ielās”. Īpašs notikums – lai 
atjaunotu Zvejniekciema svētku 
tradīcijas un iepazītu pārmaiņas 
ostas dzīvē, 29.  augustā pirmo 
reizi notika Ostas svētki Zvej-
niekciemā, bet tās pašas dienas 
vakarā  – vasaras noslēguma pa-

sākums „Pa Saulei”. Oktobrī varē-
jām izbaudīt skaistus pasākumus 
ar klasisko mūziku un piepildot 
skatītāju rindas muzikālā izrā-
dē bērniem „Kas dzīvo Mežā” un 
franču mūzikas vakarā „Klodam 
Bolingam – 90”. Lielākais un aiz-
raujošākais izaicinājums kultūras 
centra komandai, kad atkal stājās 
spēkā jauni ierobežojumi valstī, 
bija radīt svētku noskaņu valsts 
svētkos un Ziemassvētku sajū-
tu novadniekiem un Saulkrastu 
iedzīvotājiem. Tas bija iespēja 
atkal no jauna iepazīt pilsētu 
un tās burvību, izstaigājot gais-
mas maršrutu „Saulkrasti mirdz!” 
un Ziemassvētku sajūtu vakarus 
Meža parkā. 

2021.  gads iezīmēsies ar jau-
niem pasākumu veidiem, atjauno-
tu Saulkrastu estrādi, vietējā kora 
ANIMA albuma „Krastā saviļņots” 
iznākšanu un daudziem citiem 
vērienīgiem notikumiem. Paldies 
mākslinieciskajiem kolektīviem 
un to vadītājiem, uzņēmējiem, 
novadniekiem un pilsētas viesiem 
par dalību pasākumos!

Mēs vēlamies savus apmeklē-
tājus satikt klātienē koncertos, 
izstādēs, meistardarbnīcās un ci-
tos sarīkojumos. Novēlam, lai mūs 
visus 2021. gadā pavada ticība, ce-
rība, mīlestība un veselība!


