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Neatliec vakcinēšanos 
pret COVID-19!        

Kultūras aktualitātes 
Saulkrastos

Saulkrastu estrādes 
pirmsākumi3. lpp. 5. lpp. 8. lpp.

Uzsākta projekta „Tūrisma attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras izveide Ainažu ielā” realizācija

Novada attīstības nodaļa

Lai turpinātu darbu pie 
Saulkrastu peldvietas 
„Centrs” apkārtējās teritorijas 
attīstības, nodrošinot 
atbilstošu infrastruktūru, 
2021. gada 7. aprīlī tika 
uzsākta projekta „Tūrisma 
attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras izveide Ainažu 
ielā” īstenošana. 

Pirmajā projekta daļā plānots gar 
Ainažu ielu no autobusu stāvlauku-
ma (pie bijušā restorāna „Vārava”) 
līdz Vidrižu ielai izbūvēt jaunu gā-
jēju ietvi un autostāvvietas. Šī pro-
jekta daļa tiks nodota ekspluatācijā 
četru mēnešu laikā. 

Konkrētā būvprojekta izstrāde 
uzsākta jau 2018. gadā, taču šogad 
Saulkrastu novada dome tam panā-
kusi biedrības „Jūras Zeme” un Lau-
ku atbalsta dienesta atbalstu, tā-
pēc lielākās projekta izmaksas tiks 
segtas par Eiropas Savienības (ES) 
fondu finansējumu. Atklāta konkur-
sa rezultātā līgums noslēgts ar SIA 
„GP Holding” par 298  220,03  eiro 
(bez PVN). Būvuzraudzību veiks SIA 
„Latroad Group”.

Aizvien pieaugošais pilsētas 
iedzīvotāju un viesu skaits būtiski 
ietekmē pilsētvidi un kāpu zonas 
joslu, neatgriezeniski bojājot to, 
tāpēc būtiski ir organizēt apmek-
lētāju plūsmu, lai novērstu erozijas 
procesu attīstību un nodrošinātu 
piekrastes dabas resursu līdzsva-

rotu un ilgstošu izmantošanu. 
Vienlaikus nepieciešams domāt 
arī par satiksmes drošību siltajā 
laikā un organizētos pasākumos. 
Pēc projekta īstenošanas mazinā-
sies antropogēnā slodze piejūras 
teritorijā, jo transportlīdzekļu un 
apmeklētāju plūsma tiks novirzīta 
pa atbilstoši ierīkotu infrastruk-
tūru  – transportlīdzekļiem tā būs 
stāvvieta, gājējiem – izbūvēts pa-
staigu ceļš un ietve. Ņemot vērā 
teritorijas specifiskās īpatnības, 
būvprojekta risinājumi ir saskaņoti 
ar Valsts vides dienestu. 

Projekta laikā no ielas sarkana-
jām līnijām tiks izņemta daļa ko-
kaugu, pārceltas AS „Sadales tīkli” 
0,4  kV iekārtas pie Saules lauku-
ma, pārvietots tagadējais ielas ap-

gaismojums, visā posmā izbūvēta 
jauna gājēju ietve, pretī Neibādes 
ielai ierīkota jauna gājēju pāreja, 
izbūvēts jauns bruģakmens iese-
gums gar Saules laukumu līdz Tū-
risma informācijas centram, kas 
uzlabos gājēju pārvietošanās dro-
šību šajā teritorijā. Projektā tiks 
izveidotas jaunas autostāvvietas, 
tajā skaitā invalīdu, kā arī moto-
ciklu stāvvietas. 

Aicinām iedzīvotājus būvniecī-
bas laikā būt uzmanīgiem un sa-
protošiem. 

Kopējās projekta „Tūrisma attīs-
tībai nepieciešamās infrastruktū-
ras izveide Ainažu ielā” izmaksas 
plānotas 453  569,35  eiro apmērā, 
tajā skaitā publiskais finansē-
jums – 358 942,50 eiro.

CVK uzziņu tālrunis par pašvaldību vēlēšanām
Laura Zaharova,   
Centrālā vēlēšanu komisija

Lai informētu vēlētājus par 
5. jūnija pašvaldību domes 
vēlēšanu kārtību, līdz 6. jūnijam 
darbosies Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) uzziņu 
tālrunis 67049999. 

Tālrunis strādās katru die-
nu no plkst.  9.00 līdz 20.00, bet 
31.  maijā  – no plkst.  9.00 līdz 
21.00, 4. un 5. jūnijā – no plkst. 7.00 
līdz 24.00. Uzziņu tālruņa operato-
ri būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī 
6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00. 

Pa uzziņu tālruni vēlētāji varēs 
noskaidrot savu vēlēšanu apgaba-
lu, vēlēšanu iecirkņu adreses un 
darba laikus, uzzināt, kā pieteikt 
vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā 
vēlēšanu apgabalā pieder nekusta-
mais īpašums. Turklāt būs iespēja 

saņemt informāciju par pieteikša-
nos balsot pa pastu no ārzemēm, 
balsošanas kārtību iecirknī, zīmes 
aizpildīšanu, drošības pasākumiem 
COVID-19 infekcijas izplatības 
mazināšanai un atbildes uz citiem 
jautājumiem par vēlēšanām. 

5. jūnija pašvaldības domes vē-
lēšanas notiks 6 valsts pilsētās un 
35 novados. Rīgas pašvaldībā vē-
lēšanas šogad nenotiks, jo dome 
tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās 
pagājušogad, un tā turpinās strā-
dāt līdz 2025. gada vēlēšanām. 

Tiesības piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem 
no 18  gadiem, kuri bija reģistrēti 
dzīvesvietā konkrētās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (izņe-
mot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) 
vai kuriem noteiktajā pašvaldī-
bā pieder nekustamais īpašums. 

Vēlētājiem, kuri vēlas izmantot 
iespēju balsot vēlēšanu apgabalā, 
kurā viņiem pieder nekustamais 
īpašums, līdz 27.  maijam jāreģis-
trējas balsošanai šajā vēlēšanu ap-
gabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu 
ir iespējams tiešsaistē, Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) e-pakalpojumā, vai klātie-
nē, jebkurā pašvaldības dzīvesvie-
tas deklarēšanas iestādē. 

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlē-
tāji pirmo reizi varēs balsot jebku-
rā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, 
par balsošanas dokumentu izman-
tojot gan pasi, gan personas aplie-
cību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu 
iecirkņos pirmoreiz tiks lietots 
elektronisks tiešsaistes vēlētāju 
reģistrs. Savu vēlēšanu apgabalu 
vēlētāji var noskaidrot arī PMLP 
e-pakalpojumā, internetā.

Vēlēšanu iecirkņi pašvaldību 
vēlēšanu dienā, 5.  jūnijā, būs 

atvērti no plkst.  7.00 līdz 20.00. 
Vēlētāji varēs izmantot arī iespē-
ju nobalsot iepriekš: 
� 31.  maijā no plkst.  16.00 līdz 

20.00;
� 3.  jūnijā no plkst.  9.00 līdz 

16.00;
� 4.  jūnijā no plkst.  13.00 līdz 

20.00.
Šogad pirmo reizi vēlētājiem, 

kam ir balsstiesības pašvaldības 
vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu lai-
kā uzturas ārvalstīs, būs iespēja 
pieteikties balsošanai pa pastu no 
ārvalstīm. Balsošanai pa pastu būs 
jāpiesakās iepriekš – līdz 24. aprī-
lim. Pieteikties varēs PMLP e-pa-
kalpojumā, 36 Latvijas Republikas 
vēstniecībās, CVK vai ar oficiālo 
elektronisko adresi. 

Ja vēlētājs veselības stāvokļa 
dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecir-
knī, būs iespēja pieteikties balso-
šanai savā atrašanās vietā.

Aicinām 
piedalīties 

Lielajā 
talkā!

Lielā talka šogad notiks 
24. aprīlī. Ņemot vērā 
joprojām augsto vīrusa 
COVID-19 izplatību un 
fiziskās distancēšanās 
noteikumus, tāpat kā 
pagājušoreiz, arī šogad 
novadniekiem ir iespēja 
rīkot solo, duo talkas un 
ģimenes talkas. Šogad īpaši 
aicinām sakopt pilsētas 
publiskās dabas teritorijas, 
apmeklētākās dabas takas, 
kā arī jebkuru citu publisku 
vietu, kam nepieciešama 
sakopšana.

Jau šobrīd visiem talkotgribē-
tājiem ir iespēja pieteikt savas 
talkas arī talkošanas kartēs tieš-
saistē, Lielās talkas mājaslapā 
www.talkas.lv, sadaļā „Kartes”. 
Tā kā šogad talkotāji aicinā-
ti piedalīties individuāli, www.
talkas.lv ir pieejama īpašā solo 
talkas karte. 

Lai saņemtu talkai nepiecieša-
mos maisus, aicinām talkotājus jau 
laikus sazināties ar Saulkrastu no-
vada talkas koordinatori Ivetu Jur-
keviču pa tālruni 29218153.

Lai Lielajā talkā savāktie at-
kritumi tiktu izvesti raiti un 
nerastos šaubas par to izcelsmi, 
atgādinām, ka sadzīves atkritu-
mi ir jāievieto tikai izsniegtajos 
talkas maisos!

Mēs priecāsimies par jebkuru 
izrādīto iniciatīvu un vēlmi sakopt 
mūsu pašvaldības teritoriju. Būsim 
piesardzīgi un atbildīgi!

Šogad Lielās talkas 
vadmotīvs ir „Par zaļu 
Latviju – katrs atsevišķi, 
bet visi kopā”, jo ikviens 
var sniegt savu ieguldījumu, 
lai Latvija kļūtu par zaļāko 
un tīrāko valsti pasaulē. 
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Paziņojums
Par detālplānojuma Rīgas 
iela 2 un Rīgas iela 2A 
publiskās apspriešanas 
termiņa pagarināšanu
Saulkrastu novada dome 2021. gada 
27. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 2105 „Par 
detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A 
darba uzdevuma termiņa pagarināšanu 
un publiskās apspriešanas termiņa 
pagarināšanu”. 

Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma 
projekts ir izvietots Saulkrastu novada domes 
1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos un 
pieejams Saulkrastu pašvaldības mājaslapā 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16901.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par 
detālplānojuma projektu iesniegt Saulkrastu novada 
būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās, domes darba laikā vai sūtīt uz  
e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv.

Ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju, 
publiskās apspriešanas pasākumi klātienē tiks 
turpināti divas nedēļas pēc ārkārtas situācijas 
atcelšanas. 

Paziņojums 
Par lokālplānojuma 
Mēness iela 17, Zvejniekciems, 
publisko apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
31.03.2021. lēmumu Nr. 2207 „Par 
lokālplānojuma redakcijas nekustamajam 
īpašumam Mēness iela 17, Zvejniekciems, 
publiskās apspriešanas organizēšanu 
neklātienes formātā” publiskai apspriešanai 
nodota lokālplānojuma redakcija. 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 
19.04.2021. līdz 20.05.2021. Lokālplānojuma publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 29.04.2021. plkst. 17.00 
videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 29.04.2021. 
plkst. 16.30 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu 

buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa 
numuru un e-pasta adresi, uz ko nosūtīt sanāksmes 
ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē, 
platformā Facebook, Saulkrastu novada pašvaldības 
kontā (precīza saite tiks publicēta pašvaldības interneta 
vietnē pirms sapulces sākuma).

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtīt pa 
pastu vai iesniegt Saulkrastu novada pašvaldībai Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV-2160; elektroniski 
parakstītus iesniegumus nosūtīt uz e-pastu buvvalde@
saulkrasti.lv.

Lokālplānojuma materiāli izstādīti Saulkrastu novada 
domes 1. stāva vestibilā. Lokālplānojuma projekts 
papīrā ir pieejams Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67142519, elektroniski – pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv un https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_16951.

Kontaktinformācija konsultācijām: pa tālruni 67142519 
vai e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv. 
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Līga Pilsētniece.

Paziņojums 
Par lokālplānojuma 
„Jaunsaules”, Zvejniekciems, 
publisko apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
31.03.2021. lēmumu Nr. 2208 „Par 
lokālplānojuma redakcijas nekustamajam 
īpašumam „Jaunsaules” publiskās 
apspriešanas organizēšanu neklātienes 
formātā” publiskai apspriešanai nodota 
lokālplānojuma redakcija. 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: 
no 15.03.2021. līdz 31.05.2021. Lokālplānojuma 
publiskās apspriešanas sanāksme notiks 06.05.2021. 
plkst. 17.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 06.05.2021. 
plkst. 16.30 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu 
buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, uzvārdu, 

tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz ko nosūtīt 
sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot 
tiešsaistē, platformā Facebook, Saulkrastu novada 
pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta 
pašvaldības interneta vietnē pirms sapulces 
sākuma).

Rakstiskos priekšlikumus un ierosinājumus 
lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā 
sūtīt pa pastu vai iesniegt Saulkrastu novada 
pašvaldībai Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
nov., LV-2160; elektroniski parakstītus iesniegumus 
nosūtīt uz e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv.
Lokālplānojuma materiāli izstādīti Saulkrastu novada 
domes 1. stāva vestibilā. Lokālplānojuma projekts 
papīrā ir pieejams Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67142519, elektroniski – pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv un https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_16949.

Kontaktinformācija konsultācijām: pa tālruni 
67142519 vai e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv. 
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Līga 
Pilsētniece.

Paziņojums 
Par lokālplānojuma 
„Krasta priedes” un „Loči”, 
Zvejniekciems, publisko 
apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
31.03.2021. lēmumu Nr. 2209 „Par 
lokālplānojuma redakcijas nekustamajiem 
īpašumiem „Krasta priedes” un „Loči” 
publiskās apspriešanas organizēšanu 
neklātienes formātā” publiskai apspriešanai 
nodota lokālplānojuma redakcija. 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: 
no 19.04.2021. līdz 20.05.2021. Lokālplānojuma 
publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10.05.2021. 
plkst. 16.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 10.05.2021. 
plkst. 15.30 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu 
buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, uzvārdu, 

tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz ko nosūtīt 
sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot 
tiešsaistē platformā Facebook, Saulkrastu novada 
pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta 
pašvaldības interneta vietnē pirms sapulces 
sākuma).

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus 
lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā 
sūtīt pa pastu vai iesniegt Saulkrastu novada 
pašvaldībai Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
nov., LV-2160; elektroniski parakstītus iesniegumus 
nosūtīt uz e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv.

Lokālplānojuma materiāli izstādīti Saulkrastu novada 
domes 1. stāva vestibilā. Lokālplānojuma projekts 
papīrā ir pieejams Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67142519, elektroniski – pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv un https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_13624.

Kontaktinformācija konsultācijām: pa tālruni 
67142519 vai e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv. 
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Līga 
Pilsētniece.

Paziņojums 
Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un 
Rīgas iela 2A publisko apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 31.03.2021. lēmumu 
Nr. 2206 „Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A 
publiskās apspriešanas organizēšanu neklātienes formātā” 
detālplānojuma projekts tiek nodots publiskai apspriešanai. 
Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.04.2021. 
līdz 20.05.2021 (ieskaitot). Detālplānojuma publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 17.05.2021. plkst. 17.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 17.05.2021. plkst. 16.30 var 
nosūtīt pieteikumu uz e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, 
uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz ko nosūtīt sanāksmes 
ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē, platformā 
Facebook, Saulkrastu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks 
publicēta pašvaldības interneta vietnē pirms sapulces sākuma).

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma publiskās 
apspriešanas laikā sūtīt pa pastu vai iesniegt Saulkrastu novada 
pašvaldībai Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu nov., LV-2160; elektroniski 
parakstītus iesniegumus nosūtīt uz e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv.

Detālplānojuma materiāli izstādīti Saulkrastu novada domes 1. stāva 
vestibilā. Detālplānojuma projekts papīrā ir pieejams Saulkrastu novada 
būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, iepriekš piesakoties pa tālruni 67142519, 
elektroniski – pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv un https://
geolatvija.lv/geo/tapis#document_16901.

Kontaktinformācija konsultācijām: pa tālruni 67142519 vai e-pastu 
buvvalde@saulkrasti.lv. 
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Līga Pilsētniece.

Par ielas nosaukuma maiņu   
Viļa Lāča ielā, Saulkrastos
Lai sakārtotu ielu adresāciju Viļa Lāča ielā, Saulkrastos, nekustamā 
īpašuma speciālisti rosinājuši ielas nosaukuma maiņu, jo tās 
turpinājumā atrodošās Vītiņu ielas adrešu sistēma neatbilst Ministru 
kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”. 
Mainot nosaukumu „Viļa Lāča iela” uz „Vītiņu iela”, atbilstoši 
normatīvajiem aktiem tiktu sakārtota arī Vītiņu ielas numerācija. 
Nekustamā īpašuma speciālisti sazināsies ar zemes īpašniekiem par 
adrešu maiņu. Vairāk informācijas vietnē www.saulkrasti.lv.
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Paziņojums 
Par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā 
Katrīnbādes ielā 4, Saulkrastos
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2021. gada 31. marta 
lēmumu Nr. 2174 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā 
Katrīnbādes ielā 4, Saulkrastos” uzsākta lokālplānojuma 
izstrāde zemesgabalam Katrīnbādes ielā 4, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80130031815. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu 
„Publiskās apbūves teritorija”(P4), kur apbūves augstums noteikts 
2 stāvi, uz funkcionālo zonējumu „Publiskās apbūves teritorija”, kur 
apbūves augstums noteikts 3 stāvi. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei var 
iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, 
domes darba laikā, no 2021. gada 20. aprīļa līdz 2021. gada 20. maijam. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece, tālrunis 67142519.

Lokālplānojuma izstrādes teritorija
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Bezmaksas vingrošanas nodarbības 
iedzīvotājiem no 54 gadiem
Novada attīstības nodaļa

No 23. aprīļa, piektdienās, 
aicinām iedzīvotājus, iedzīvo-
tājus no 54 gadiem, apmek-
lēt bezmaksas vingrošanu 
Saulkrastos un Zvejniekciemā. 

Vingrošanas nodarbības šobrīd 
tiks rīkotas ārā, izmantojot nūjo-
šanas inventāru. Saulkrastos tikša-
nās sporta laukumā, pie Saulkrastu 
sporta centra, plkst.  14.30. Zvej-
niekciemā tikšanās plkst.  16.00 
Zvejniekciema stadionā. Ja nepie-
ciešams, nūjas dalībniekiem akti-
vitātes laikā tiks nodrošinātas.

Atbilstoši noteiktajiem iero-
bežojumiem nodarbības notiks 
grupās līdz 10  cilvēkiem, tādēļ 
interesentiem nodarbībām vē-
lams pieteikties iepriekš pa tālru-
ni 29234556.

Aktivitātes tiek īstenotas pro-
jektā Nr.  9.2.4.2/16/I/087 „Ve-
selības veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā”. Projekta mēr-
ķis ir veicināt Saulkrastu novada 
iedzīvotāju izpratni par veselīgu 

dzīvesveidu: palielināt fizisko ak-
tivitāšu daudzumu ikdienā, stipri-
nāt imunitāti un veikt profilaktis-
kus pasākumus kaitīgu ieradumu 
novērtēšanā. 

Projekta kopējais paredzētais fi-
nansējums ir 105 542 eiro: no tiem 
85% jeb 89 710,70 eiro veido Eiro-
pas Sociālā fonda finansējums un 
15% jeb 15 831,30 eiro – valsts bu-
džeta līdzekļi. Projekts tiks īstenots 
līdz 2023. gada 20. jūnijam.

Aicinām neatlikt pieteikšanos vakcīnai 
pret vīrusu COVID-19!
Vakcinācijas projekta birojs

Līdz maija sākumam Latvijā 
tiks piegādātas vairāk nekā 
236 000 vakcīnas. Lai plānotu 
operatīvu un ģeogrāfiski vien-
mērīgu vakcināciju visā Latvijā, 
iedzīvotāji jau tagad aicināti 
pieteikties vakcīnai pret 
COVID-19 vietnē manavakcina.lv 
un pa tālruni 8989. 

Joprojām iedzīvotājiem ir ie-
spēja pieteikties arī pie sava ģime-
nes ārsta. „Aicinām pieteikšanos 
vakcīnai vairs neatlikt. Bieži dzir-
dam, ka iedzīvotāji gaida nākamo 
prioritāro grupu vakcinācijas sā-
kumu vai sev adresētu uzaicinā-
jumu saņemšanu, tādēļ nesteidzas 
pieteikties vakcīnai, jo uzskata, 
ka to skaits Latvijā vēl ilgi nebūs 
pietiekams. Taču nākamajos divos 
mēnešos gaidāmas daudz lielākas 
vakcīnu piegādes nekā līdz šim, 
tāpēc aicinām aktīvi pieteikties 
ikvienu, kurš vēlas laikus saņemt 
vakcīnu pret COVID-19,” skaidro 

vakcinācijas projekta vadītāja Eva 
Juhņēviča. 

Tā kā Latvijā nākamajās nedēļās 
līdz pat maija sākumam plānots 
piegādāt vairāk nekā 236 000 vak-
cīnu devas, pieteikties aicinātas ne 
tikai jau atvērtās prioritārās gru-
pas, piemēram, veselības aprūpes 
darbinieki, iedzīvotāji, vecāki par 
70 gadiem, kā arī hronisko slimību 
pacienti, bet arī ikviens Latvijas 
iedzīvotājs. 

Līdz ar lielāku vakcīnu apjomu 
vakcinācijas tempi palielināsies 
ne tikai jau atvērtajās prioritāra-
jās, bet arī citās iedzīvotāju gru-
pās. Tieši pieteikšanās ļaus opera-
tīvi organizēt vakcinācijas darbu 
aprīlī, kad Latvijā plānots saņemt 
lielāku vakcīnu pret COVID-19 
skaitu nekā iepriekš. Jau šobrīd 
nākamo prioritāro grupu iedzīvo-
tāju – personas, kuras dzīvo vienā 
mājsaimniecībā ar bērniem, kam 
ir noteiktas hroniskas un imūnsu-
presējošas slimības, kuras ir mājas 
aprūpē, smagi slimas personas, 
personas no 60 līdz 70 gadiem, kā 

arī pirmsskolas, speciālās izglītī-
bas iestāžu un 1.–6. klašu pedago-
gi un darbinieki, kuri, veicot darba 
pienākumus, ir ciešā saskarē ar 
bērniem,  – gatavība vakcinēties 
ir augsta, tādēļ šobrīd svarīgi pie-
teikties vakcinācijai nākamo prio-
ritāro grupu iedzīvotājiem. Atverot 
ikvienu nākamo vakcinējamo gru-
pu, iepriekš notiks komunikācija 
ar to. Izglītības iestāžu darbinieku 
vakcinēšanai plānots centralizēti 
iesniegt noteikto grupu pedagogu 
un izglītības iestāžu darbinieku 
sarakstus Nacionālajam veselības 
dienestam, lai turpinātu organizēt 
vakcināciju, saglabājot iespēju šīs 
jomas pārstāvjiem paust savu iz-
vēli vakcinēties.  

Šobrīd vietnē manavakci-
na.lv un pa bezmaksas tālru-
ni 8989 pieteikušies pavisam 
170 225 iedzīvotāji: vairāk nekā 
puse norādījusi savu piederību 2 
prioritārajām grupām – senioru 
grupai un hronisko saslimšanu 
grupai (pēc 2021. gada 30. mar-
ta datiem).

Saulkrastu Domes Ziņas
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Saulkrastu novadā uzsākta 
grants ceļu planēšana un 
profilēšana
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Līdz ar labvēlīgiem 
laikapstākļiem SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” aprīlī ir 
uzsācis grants ceļu planēšanu 
un profilēšanu. Prioritāri 
tiks greiderēti ceļi ar lielāko 
satiksmes intensitāti, sākot ar 
Zvejniekciemu un dārzkopības 
sabiedrībām, kā arī izvērtējot 
ceļa stāvokli. 

Ja laika prognozes nemainī-
sies un šomēnes nebūs ilgstošas 
lietusgāzes, visus greiderēša-
nas darbus plānots pabeigt līdz 
aprīļa beigām. Aprīļa beigās 
un maija sākumā tiks uzsākta 
grants ceļu apstrāde ar CaCL2 
(pretputekļu līdzekli). Turklāt 
maijā tiks sākti grants seguma 
atjaunošanas darbi dārzkopībās 
„Lilaste”, „Roze”, „Jubileja” un 
„Priedes”.

Notiks kārtējā tirdzniecībā 
pieejamo Saulkrastu nekustamo 
īpašumu Atvērto durvju diena! 
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

2021. gada 24. aprīlī Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība rīkos 
tirdzniecībā esošo Saulkrastu 
nekustamo īpašumu Atvērto 
durvju dienu. 

Ko mēs plānojam? 24.  aprīlī 
maksimāli pievērst potenciālo 
pircēju uzmanību visiem īpašu-
miem, kas ir pieejami Saulkrastu 
novadā. Pirmkārt, Atvērto durvju 
diena tiks reklamēta sociālajos 
tīklos un Latvijas plašsaziņas lī-
dzekļos. Otrkārt, plānots infor-
māciju par pārdodamajiem īpa-
šumiem Saulkrastos bez maksas 
ievietot mājaslapā saulkrastuipa-
sumi.lv. Treškārt, apkopotu in-
formāciju par piedāvātajiem īpa-
šumiem piedāvāt Atvērto durvju 
dienā. 

Noteikumi dalībniekiem–pār-
devējiem:

Dalībnieki–pārdevēji līdz 20. ap-
rīlim (ieskaitot) nosūta informāciju 
par pārdodamo īpašumu uz e-pastu 
saulkrastuipasumi@gmail.com. In-
formācijā jābūt iekļautam: 1. Īpa-
šuma veidam. 2.  Īpašuma adresei. 

3. Īpašuma platībai. 4. Īpašuma ka-
dastra numuram. 5. Īpašuma cenai. 
6.  Pārdevēja tālrunim. 7. Īpašuma 
aprakstam. 8. Vismaz 4 īpašuma fo-
togrāfijām. 

Dalībniekiem–pārdevējiem jā-
būt pieejamiem 24. aprīlī Saulkras-
tos pārdodamajā īpašumā no 
plkst.  11.00 līdz 18.00, lai varētu 
sniegt informāciju potenciālajiem 
interesentiem un pircējiem.

Kādēļ mēs to darām? Esam 
pārliecināti, ka šāda divreiz gadā 
organizēta diena veicinās inves-
tīciju palielinājumu novadam 
privātajā sektorā, kā arī papildu 
investoru interesi par pašval-
dības īpašumiem. Tas nozīmē, 
ka Saulkrastu pašvaldība, ie-
spējams, iegūs jaunus saulkras-
tiešus, bet uzņēmējiem jebkura 
ekonomiska aktivitāte novadā 
šķiet atbalstāma. 

Aicinām jūs piedalīties tirdznie-
cībā pieejamo Saulkrastu nekusta-
mo īpašumu Atvērto durvju dienā 
2021. gada 24. aprīlī! 

Tiekamies mājaslapā 
www.facebook.com/saulkrastu-
novadauznemeji.

Konkursa pieteikumu var 
iesniegt fiziska persona, 
kura apņemas nodibināt 
un reģistrēt Komercreģistrā 
komersantu (reģistrēt saim-
niecisko darbību) un uzsākt 
komercdarbību Saulkrastu 
novadā. Konkursā Saulkras-
tu novada dome atbalstīs 
1 uzvarētāju, kuram tiks 
piešķirts grants – 2000 eiro 
komercdarbības uzsākšanai 
Saulkrastu novadā.

Projekta pieteikuma oriģinā-
lu līdz 2021.  gada 10.  maijam 
1  eksemplārā iesniegt perso-
nīgi Saulkrastu novada domē 
vai nosūtīt pa pastu uz adresi: 
Saulkrastu novada domei Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, LV-2160.

Konsultācijas par projektu pie-
teikumu sagatavošanu un pro-
jektu ideju atbilstību konkursa 
nolikumam sniedz pašvaldības 
Novada attīstības nodaļa, tālrunis 
67142515.



Jaunatnes jomas aktualitātes Saulkrastu novadā
Simona Putniņa,   
Saulkrastu novada   
jaunatnes lietu speciāliste

Pagājušā gada beigās tika 
reorganizēta Saulkrastu 
novada pašvaldības iestāde 
„Jauniešu māja” un tās vietā 
izveidots Saulkrastu sporta un 
ģimeņu centrs. Tā uzdevums 
ir īstenot Saulkrastu novada 
domes funkcijas sporta 
darba organizācijā, veselīga 
dzīvesveida popularizēšanā 
un attīstībā, kā arī uzlabot 
pašvaldības bērnu un jauniešu 
dzīves kvalitāti, veicinot 

iniciatīvas, līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā un sabiedriskajā 
dzīvē, atbalstot darbu ar 
bērniem, jaunatni un ģimenēm.

Ņemot vērā neseno reorganizā-
ciju, kā arī drīzo novadu reformu, šis 
bija piemērots brīdis, lai pārskatītu 
un izvērtētu līdzšinējo jaunatnes 
jomas kvalitāti un funkcionalitāti 
Saulkrastu novadā.

Kopš COVID-19 pandēmijas 
ierastais ikdienas ritms ir krasi 
mainījies un darbus nav iespējams 
organizēt uz vietas, šobrīd tiek sa-
kārtoti jaunatnes jomas pamati un 
dokumenti:

� Notiek „Vispārējo rādītāju dar-
bam ar jaunatni vērtēšanai 
Saulkrastu novada pašvaldībā” 
izpēte.

� Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs kārto formalitātes, kas 
sniegs iespēju iegūt kvalitātes 
zīmi un akreditāciju, lai turp-
māk varētu veidot starptautiskas 
sadarbības, iesniegt un īstenot 
starptautiskus projektus jaunat-
nes jomā.

� Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centram atjaunots EURODESK 
informācijas punkta statuss.
EURODESK ir Eiropas jaunatnes 

informācijas tīkls, kas sniedz 
informāciju un konsultācijas 
jauniešiem un darbā ar jaunatni 
iesaistītajiem par dažādām mo-
bilitātes iespējām Eiropā.

� Turpmāk plānojam attīstīt dar-
bu ar jaunatni pašreizējā Sējas 
novadā, kas pēc reģionālās refor-
mas tiks pievienots Saulkrastu 
novadam.   

� Ir uzsākta sadarbība ar biedrī-
bu „Creative Minds for Culture” 
(biedrība lielākoties darbojas 
Rīgas plānošanas reģionā, arī 
Sējas novadā. Sadarbībā ar jau-
niešu centriem biedrība īsteno 
aktivitātes dažādu pašvaldību 

teritorijās. Līdz šim Sējas novadā 
pastāvīga darbība telpu trūkuma 
dēļ nav notikusi).

� Sadarbībā ar ekspertiem iz-
strādājam konceptuālu piedā-
vājumu un galvenos virzienus 
jaunatnes jomas kvalitatīvai 
pilnveidei un attīstībai jauna-
jā Saulkrastu novadā.

Idejas un priekšlikumus 
pilnveidei darbam 
ar jaunatni Saulkrastu novadā 
lūgums sūtīt uz 
e-pastu simona.putnina@
saulkrasti.lv.
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Novada izglītības iestāžu aktualitātes
Zvejniekciema vidusskolā
�  3. vieta 7. klases skolēniem Beā-

tei Bērziņai  un Aleksandram 
Gekam; atzinība  6.  klases au-
dzēknei  Esterei Latifai Mullai   
Pierīgas novadu apvienības 
matemātikas 5.–8.  klašu olim-
piādē.

� Akciju sabiedrības „Latvener-
go” rīkotajā erudīcijas konkursā 
„FIZMIX Eksperiments” pieda-
lījās Zvejniekciema vidusskolas 
9.  klases komanda „Tā sauktie 
inženieri”: Daniela Bīlmane, 
Sibilla Ērkšķe, Elizabete Levina, 
Ģirts Nolle, Elza Strupiša, kuri 
iekļuva pusfinālā, kas notiks 
12.  aprīlī. Paldies par iegul-
dījumu skolēnu sasniegumos 
eksaktajās zinātnēs skolotājai 
Aleksandrai Ivanovai!

� Līdz ar pirmajiem pavasara 
saules stariem Zvejniekciema 
vidusskolas bibliotēkā noslē-
dzies pasākums „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija  2020”.  
Tajā iesaistījās 20  Zvejniekcie-
ma vidusskolas audzēkņi, kuri 
lasīja profesionālu ekspertu 
žūrijas izvēlētu grāmatu ko-
lekciju. Bibliotēkas grāmatu 
plaukti ir papildināti ar 28 vēr-
tīgiem darbiem, un tie ir pie-
ejami lasīšanai ne tikai žūrijas 
dalībniekiem, bet arī citiem 
interesentiem. Pateicībā par 
piedalīšanos Bērnu žūrijas da-
lībnieki saņems balviņas un 
diplomus.

� 25.  martā Zvejniekciema vi-
dusskolas 9. un 12.  klase kopā 
ar Saulkrastu vidusskolas 9.–
11.  klasi piedalījās Vēstnieku 
skolas atklātajā nodarbībā „Lē-
mumu pieņemšana parlamen-
tārā demokrātijā”, kas notika sa-

darbībā ar Eiropas Parlamentu.
� 26. martā Zvejniekciema vidus-

skolas 9. un 12. klašu audzēkņi 
kopā ar  Saulkrastu vidusskolas 
9.–11.  klašu skolēniem pieda-
lījās  Banku Augstskolas vies-
stundā „Kā mainās darba vide 
un kādas būs nākotnes profe-
sijas”.

� 29. martā mūsu skolas 8. klases 
jauniešiem sadarbībā ar sko-
lu programmu @Dzīvei gatavs 
tika rīkota @Circle K Latvija 
viesstunda „Kā nokļūt līdz sap-
ņu profesijai, sapņu darbam”. 
Viesstundā skolēni pārdomāja 
turpmākās darba iespējas, iz-
zināja darba tirgus attīstību un 
specifiku, pilnveidoja izpratni, 
kādēļ mūsdienās ir jāmācās 
visu mūžu. 

� Skolas bibliotēkas krājums 
martā papildināts ar jaunā-
ko literatūru  – grāmatām at-
bilstoši izglītības projektam 
„Skola2030”, lai skolēni un 
pedagogi varētu veiksmīgāk 
apgūt mācību saturu kultūras 
izpratnes un pašizpausmes 
mākslā, valodu, dabaszinātņu, 
sociālā un pilsoniskā mācību 
jomā. Grāmatas būs lielisks 
palīgs gan ikdienas mācībās, 
gan papildmateriāls projektu 
un pētnieciskajā darbā.

� Zvejniekciema vidusskolas au-
dzēkņi, sagaidot Lieldienas, iz-
gatavoja 173 ķistas jeb saulītes, 
kas, izkārtas kokos, rotā skolas 
apkārtni. 

PII „Rūķītis”
� „Rūķīša” kolektīvs iesaistī-

jās Saulkrastu kultūras centra 
aicinājumā rotāt Saulkrastus 
kopā, gatavojot saules zīmes 

rotājumu  – ķistu. Paldies par 
skaistajiem darbiem Marijai, 
Tatjanai, Martai, Dzintrai, Ja-
nai, Ļubovai B., Dacei B.

� 31. martā bērni tika aicināti ie-
pazīt latviešu Lieldienu tradīci-
jas kopā ar mūzikas skolotājām 
Lailu un Litu. Pirmsskolas pa-
galma zaros bērni sēja „raganu 
rīkles”, rotāja Austras koku ar 
pašgatavotām saulītēm, pa-
pildināja Lieldienu ligzdu ar 
Lieldienu olām, noskaidroja 
Lieldienu tradīcijas, šūpojās 
speciāli meistarotās šūpolēs, 
ripināja un cīkstējās ar olām. 
Katra grupa tika pārsteigta ar 
šokolādes oliņām.

� Jau mēnesi, katru otrdienu, 
pirmsskolas darbinieki veic sie-
kalu testu. Priecājamies, ka esam 
veseli un varam doties uz darbu.

Saulkrastu vidusskolā
� Mēs priecājamies par Saulkras-

tu novada iedzīvotāju labo ve-
selības stāvokli, kas ļāva martā 
Saulkrastu vidusskolā atsākt 
mācības klātienē 1.– 4.  klasēm 
un no aprīļa pirmajām dienām 
arī 5. un 6., kā arī rotācijas kār-
tībā 7.–11.  klašu audzēkņiem. 
Skola ar bērnu enerģiju, balsīm 
un dzīvotkāri ir kaut kas vairāk 
par ēku.

� Martā tika turpināts viesstun-
du cikls Saulkrastu vidusskolas 
9.–11.  klasēm, kuras tikās ar 
Banku Augstskolas rektori Līgu 
Peisenieci nodarbībā „Kā mainās 
darba vide un kādas būs nākot-
nes profesijas”, kā arī Eiropas 
Parlamenta deputātu Ivaru Ījabu 
Marinas Skļaras veidotajā atklā-
tajā stundā „Lēmumu pieņemša-
na parlamentārā demokrātijā”.

� Martā, turpinot Saulkrastu vi-
dusskolas sadarbību ar zināt-
nes skolu „Laboratorium” un 
programmu „Latvijas skolas 
soma”, 4.–7. klasēm bija iespē-
ja piedalīties tiešsaistes no-
darbībās „Zinātnes un mākslas 
krustpunkti”. Tajās skolēni uz-
zināja, kā mūsdienās zinātne 
palīdz veidot mākslu  – filmas 
un izrādes.

� Marta – medijpratības mēneša – 
izskaņā Saulkrastu vidusskolas 
pedagoģe Inese Ābola dalījās 
savā pieredzē par medijpratības 
apguvi Saulkrastu vidusskolā 
un aktivitātēm dažādos starp-
tautiskos projektos „Etwinning 
Latvija” medijpratības vebinārā 
„Pieredzes stāsti medijpratībā 
„Etwinning” skolās”.

� Martā noslēdzās mācību priekš-
 metu olimpiādes, kurās 

Saulkrastu vidusskolai bija labi 
sasniegumi. Pēdējā aktivitā-
te  – starptautiskais matemā-
tikas konkurss „Ķengurs”, kurā 
šogad gan klātienē, gan attāli-
nāti piedalījās 100  Saulkrastu 
vidusskolas audzēkņi.

� Lieldienas Saulkrastu vidus-
skolā tika sagaidītas gan ar abu 
skolu krāsainu, radošu un inte-
resantu noformējumu, ko dari-
nājušas mazas, bet pacietīgas 
rociņas, gan ar Lieldienu tra-
dīciju radoši drošu ievērošanu 
un svinēšanu. Lai mums visiem 
veselīgs, raibs, panākumiem 
un piedzīvojumiem bagāts at-
likušais darba cēliens!

Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā
� Februārī un martā vairāki 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skolas audzēkņi, 
mācoties attālināti, veiksmīgi 
sagatavojuši skaņdarbus un 
mākslas darbus konkursiem.

� Ģitāras klases audzēkne Rita 
Lankmane (skolotājs Justs Lie-
piņš) 31. martā piedalījās jauno 
ģitāristu konkursā „Kur ta’ tu 
nu biji?” Mārupē.

� Flautas klases audzēkne Lita 
Borisova (skolotāja Aiva Zau-
berga, koncertmeistars Andis 
Bahmanis) piedalījās Starp-
tautiskajā Marka Rotko Mūs-
dienu mūzikas jauno izpil-
dītāju konkursā Daugavpilī. 
Starp 350 jaunajiem mūziķiem 
no Vācijas, Kanādas, Izraēlas, 
Somijas, Portugāles, Polijas, 
Indijas un citām valstīm mūsu 
pārstāve ieguva 3. vietu!

� Kokles klases audzēkne Moni-
ka Mihailova (skolotāja Anita 
Viziņa-Nīlsena) piedalījās 
divos konkursos: VIII  Starp-
tautiskajā dažādu žanru kon-
kursā „Pavasara mūzika” 
Nursultanā, Kazahstanā, un 
IV Starptautiskajā tautas mū-
zikas konkursā „Zelta grauds” 
Ukrainā. Kazahstānā, kur pie-
dalījās 9 valstu jaunie mūziķi, 
iegūta 1.  vieta, bet Ukrainā – 
3. vieta!

� 12  Mākslas nodaļas audzēkņi 
piedalījās Ādažos rīkotajā vizuā-
lās mākslas konkursā „Gaujas 
mozaīka” – Līvai Sprincei (skolo-
tāja Māra Alena) 1. vieta!

� Pašreiz skolotāja Anša Butnora 
vadībā top darbi Starptautiska-
jam grafikas konkursam Lietuvā, 
bet no Truā, Francijā, gaidām 
ziņas, kā mūsējiem būs veicies 
UNESCO organizētajā konkursā 
„Sapnis”.
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No 2021. gada 1. maija 
līdz 1. jūnijam Lauku 
atbalsta dienesta sistēmā 
EPS ir iespēja pieteikties 
biedrības „Jūras Zeme” 
izsludinātajam publiskajam 
līdzfinansējumam projektu 
īstenošanai Carnikavas un 
Saulkrastu novados.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
Lauku atbalsta dienesta sistē-
mā https://eps.lad.gov.lv/login.

Projektu konkursi tiek rīko-
ti saskaņā ar biedrības „Jūras 
Zeme” Sabiedrības virzītu vietē-
jo attīstības stratēģiju.

Projekti tiks vērtēti atbilstoši 
noteiktiem kritērijiem. 

Vairāk informācijas, 
sazinoties ar biedrību 
pa e-pastu  juraszeme@
gmail.com vai tālruņiem 
+371 26468620 (Āris), 
+371 26100933 (Kristīne).
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Beāte Barčevska-Mukāne, 
Saulkrastu kultūras centrs

Lai gan kultūras un izklaides 
pasākumi to tradicionālajā 
izpausmē šobrīd nevar notikt, 
tomēr marts un aprīlis aizva-
dīts diezgan aktīvi. Saulkrastu 
kultūras centra māksliniecis-
kie kolektīvi turpina darbu 
individuāli vai kopā, tiešsaistē, 
platformā Zoom. 

Martā Saulkrastu skatlogos bija 
iespēja apskatīt divas ekspozīcijas: 
gleznotāju studijas „Ultramarīns” 
darbu izstādi „Marts” un Saulkrastu 
lietišķās mākslas rokdarbu studijas 
„Krustaines” atskaites darbu skati 
„Mājsēdes radītprieks”. 

Līdz pat 30.  aprīlim kultūras 
nama „Zvejniekciems” logos var 
aplūkot audēju kopas „Kodaļa” 
jaunāko darbu izstādi „Man deviņi 
lindraciņi!”. Klajā nākusi Saulkrastu 
kora ANIMA dziesma „Pirms” – ot-
rais singls no topošā studijas albu-
ma „Krastā saviļņots”. 

Saulkrastu kultūras centra ko-
manda uz pavasara saulgriežiem 
aicināja novadniekus izgatavot sau-
les zīmes rotājumu – ķistu, lai Lie-
lajā dienā to iekārtu kokā pie Baltās 
kāpas! Aicinājumam atsaucās ne-
gaidīti liels iedzīvotāju skaits, kopā 
veidojot ap 300 dažādus saules zī-
mes rotājumus, kas tika izkārti ko-
kos pie Baltās kāpas, Zvejniekciema 
vidusskolas un citviet pilsētvidē. 

Liels prieks par patiesi pozitīva-
jām emocijām, ko sniedza saulkras-
tiešu smaidi, kad viņi apmeklēja 
Lieldienu fotostūrīti Saules lauku-
mā. Tā kompozīciju veidoja pavasa-

rīgi zaļi, tikko plaukuši koku pum-
puri, dažāda izmēra 300 zelta krāsas 
olas un no citiem dabas materiā-
liem veidotas dekorācijas. Jaunāka-
jiem saulkrastiešiem sajūsmu radīja 
īpašie pilsētas viesi – pavisam īsti 
Lieldienu garauši. 

Pandēmijas laiks nav apturējis arī 
kora ANIMA radošo darbību. Līdz-
tekus aktīviem mēģinājumiem plat-
formā Zoom nupat, martā Saulkras-
tu koris ANIMA ir izdevis arī otro 
singlu un mūzikas video „Pirms” no 
Kārļa Kazāka un Kristapa Krievkal-
na kormūzikas cikla „Krastā saviļ-
ņots”. Šoreiz videoklipā koristi nav 
redzami, taču īpaša nozīme ir glez-
notāja un krāsu estēta, saulkrastieša 
Mareka Gurecka mākslai, ko digitāli 
iedzīvinājis videomākslinieks Val-
ters Mirkšs. Saulkrastu koris ANI-
MA patiesi priecājas sadarboties 
ar vietējo mākslinieku M.  Gurecki, 
jo šo sadarbību caurstrāvo brīvība, 
radošums un prieks. M.  Gureckis 
ir arī kora tērpu dizaina jeb „dzīvā 
audekla” autors. Īpaši izteiksmīgs 
tas bija Latvijas Pasākumu foruma 
„Izcilības balva  2020” virtuālajā 
pasniegšanas ceremonijā, kas noti-
ka 24.  martā. Tajā Saulkrastu koris 
ANIMA tika aicināts izveidot īpašu 
priekšnesumu šim pasākumam, un 
notika arī virtuāla pirmizrāde īpa-
šajam singla „Pirms” videoklipam, 
kurā ir redzami koristi „dzīvā au-
dekla” tērpos.

Singla „Pirms” video ir iespēja 
noskatīties Saulkrastu kora ANI-
MA Youtube kanālā un Facebook 
lapā. Dziesmas un videoieraksts 
veidots, ievērojot visus valstī no-
teiktos epidemioloģiskās drošības 
noteikumus.

Pavasara sajūtu dārzs Saules laukumā. Foto: Pēteris Gertners

Šogad Saulkrastu pilsēta vides svētku dekorāciju 
papildināšanai iegādājusies septiņas jaunas 
Lieldienu olas un svētku simbolu – zaķi-garausi, kas 
novadniekus un pilsētas viesus mīļi sveic pie Baltās 
kāpas. Foto: Pēteris Gertners

Audēju kopas „Kodaļa” tērpu izstāde „Man deviņi lindraciņi!” ir pieejama apskatei līdz 30. aprīlim. Ekspozīcijā ir apskatāmi 
tautastērpi un to detaļas, kā arī mūsdienu apģērbi, darināti gan klasiskajās rokdarbu tehnikās (aušana, izšūšana, šūšana, 
adīšana, pīšana un tamborēšana), gan arī otrreiz pārstrādājot un sašujot dažādus mūsdienu materiālus.

20. martā, līdz ar Lielās dienas sagaidīšanu iestājās arī astronomiskais 
pavasaris. Paldies Saulkrastu kultūras centra kopai „Dvīga” par iespēju 
izzināt senās tradīcijas agrajā rīta stundā!

Saulkrastu kultūras centra aktualitātes

Paldies ikvienam, kurš piedalījās! Pamatekspozīciju veidoja Saulkrastu kultūras centra amatiermākslas kolektīvi: audēju kopa „Kodaļa”, lietišķās mākslas rokdarbu studija „Krustaines”, pirmsskolas 
izglītības iestāde „Rūķītis”, Saulkrastu sociālās aprūpes māja, Zvejniekciema vidusskolas kolektīvi un citi Saulkrastu iedzīvotāji. Īpaša pateicība Vairai Cīrulei.

Mājsēde
var būt 
iedvesmojoša, 
jo pārņem 
radītprieks. 
Tas redzams 
lietišķās mākslas 
rokdarbu studijas 
„Krustaines” 
darbu izstādē 
„Mājsēdes 
radītprieks”.
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Sava novada gaismā, vēstures 
atmiņu apcirkņus pārlūkojot
Saulkrastu novada bibliotēka 

Saulkrastu novada bibliotēka 
pilnveido novadpētniecības 
darbu un, lai sekmētu maksi-
māli pilnīgu novadpētniecības 
krājuma veidošanu, organizē-
šanu un saglabāšanu, aicina tā 
kolekciju veidošanā iesaistīties 
arī iedzīvotājus. 

Viens no Saulkrastu novada 
bibliotēkas darbības virzieniem ir 
novadpētniecība, kas nozīmē lokā-
las teritorijas nemateriālā kultūr-
vēsturiskā mantojuma, lielākoties 
publikāciju, apzināšanu, sistemati-
zāciju, glabāšanu, pieejamības no-
drošināšanu un popularizēšanu, kā 
arī vienotu darbības principu sek-
mēšanu Pierīgas novadu bibliotēku 
kopkatalogā.

Bibliotēka uzkrāj dažādus pub-
licētos materiālus par Saulkrastu 
novadu. Šajā darbā mums ļoti var 
palīdzēt novada iedzīvotāji, kuri 
uzticētu sev piederošos materiālus 
par novadu bibliotēkai. Tā var būt 
sena fotogrāfija, rokraksts, publi-
kācija presē vai grāmata, kas atklāj 
novada vēsturi. 

Šogad esam izstrādājuši jaunu 
novadpētniecības darba koncepciju 
līdz 2025. gadam, tajā iekļaujot ta-
gadējo Sējas un Saulkrastu novadu. 
Daudzi un dažādi notikumi, vēstu-
res līkloči, administratīvi teritoriālā 
reforma, kultūra, izglītība, uzņēmēj-
darbība un sociālās saites savij kopā 
divos novados dzīvojošos ļaudis. 

Turklāt, mainoties dažādām teh-
noloģijām un materiālu nesējiem, 
mainās arī iedzīvotāju intereses. Lai 
viņus ieinteresētu, bibliotēkai jāspēj 
piedāvāt savas unikālās kolekcijas 

modernos formātos un pieejamus 
digitālajā vidē no jebkuras vietas, 
jebkurā laikā, jebkuram lietotājam.

Ārkārtas situācijā liels darbs 
veltīts novadpētniecības materiā-
lu bibliogrāfiskai aprakstīšanai, 
sistematizēšanai un publicēšanai 
bibliotēkas tīmekļa vietnē www.
saulkrastubiblioteka.lv. Lasītājiem ir 
ērti pieejams novadpētniecības krā-
juma grāmatu saraksts. Ar gadiem 
uzkrātais saraksts ir sakārtots no-
vadpētniecības mapēs. Tās ir iespēja 
apskatīt bibliotēkā uz vietas, lasīta-
vā. Pavisam apskatei par novadu ir 
sagatavotas 49  mapes: Baltā kāpa, 
baznīcas, daba, kultūra, medicīna, 
mākslinieki, izglītība, novadnieki un 
citi materiāli. Visās mapēs ietvertais 
kopējais laika periods ir no 1863. 
līdz 2020. gadam. No šī gada mapes 
ar jaunām publikāciju kopijām dru-
kātā veidā vairs netiek papildinātas. 
Dokumentus var lasīt, lejupielādēt 
un izdrukāt Saulkrastu novada bib-
liotēkas datubāzē „Novads”, kas tiek 
veidota kopš 2007. gada. Šobrīd bib-
liotēka saviem lasītājiem piedāvā arī 
pašu sagatavoto novadpētniecības 
kalendāru (1863–1995) jaunā for-
mātā. Tajā ir iespēja skatīt dažādus 
vēstures notikumus. Darbs tiek tur-
pināts, lai izveidotu jaunu kalendāru 
par laiku no 1996. līdz 2021. gadam. 

Bibliotekāri strādā arī pie jaunas 
novadnieku enciklopēdijas izveides. 
Tas ir Saulkrastu novada bibliotēkas 
veidots informācijas resurss, kurā 
būs apkopotas ziņas par cilvēkiem, 
kuri dzimuši vai darbojušies šajā 
novadā un kļuvuši plašāk pazīsta-
mi Latvijā vai pasaulē. Darba gaitā 
tiek atklāti arvien jauni novadnie-
ki. Turklāt tapis jauns, informatīvs 
materiāls par institūcijām un uzņē-

mumiem Saulkrastu novadā. Raksti 
periodikā ir pieejami Pierīgas nova-
du bibliotēku kopkatalogā. Iecerēts 
jau drīzumā izveidot arī grāmatu 
sarakstu „Saulkrasti literatūrā un 
dzejā”, Saulkrastu novada laikrakstu 
arhīvu un apkopot informāciju par 
Saulkrastiem citu atmiņu institū-
ciju resursos. Priekšā ir liels darbs 
fotogrāfiju digitalizēšanā un bib-
liogrāfiskajā aprakstīšanā, ievērojot 
Autortiesību likumu un citus spēkā 
esošos normatīvos aktus. 

Bibliotēku novadpētniecības 
darbā atbalsta vairākas organizāci-
jas: Kultūras informācijas sistēmu 
centrs, SIA „Tieto Latvia” (uztur 
bibliotekāro sistēmu ALISE), Latvi-
jas Nacionālā bibliotēka un reģiona 
galvenā bibliotēka – Salaspils nova-
da bibliotēka, kā tehnoloģisko risi-
nājumu ieviešanas un uzturēšanas 
atbalsta un profesionālās pilnveides 
atbalsta sistēmas nodrošinātāji.

Bibliotekāri dokumentēšanā un 
bibliografēšanā ievēro nozares stan-
dartus, vadlīnijas, metodiskos ietei-
kumus, normatīvos aktus, bibliotēku 
novadpētniecības rokasgrāmatas. 
Neskaidrību gadījumos konsultēja-
mies ar reģiona galvenās bibliotēkas 
speciālistiem un citām atmiņas in-
stitūcijām. Bibliotekāri ir sava nova-
da kolektīvās atmiņas, unikalitātes 
un savdabības koda glabātāji, kuri 
nesavtīgi atgādina, ka šodienas no-
tikums ir rītdienas vēsture.

Lai dalītos pieredzē par bibliote-
kāro darbu novadpētniecības ma-
teriālu digitalizēšanā un pētniecis-
kajām iemaņām, šī gada septembrī 
Saulkrastu novada bibliotēkā plā-
nots Pierīgas reģiona publisko bib-
liotēku novadpētniecības seminārs. 

Zvejniekciema vidusskolas 
Kultūras diena – kompetenču 
izglītības sastāvdaļa

Sigita Kliedere,    
Zvejniekciema vidusskolas 
sociālais pedagogs

Dodoties pavasara brīvdienās, 
Zvejniekciema vidusskolēni vēl 
paspēja iesaistīties vērienīgā 
skolas pasākumā „Kultūras 
diena”, kas tapa projektā 
„Latvijas skolas soma”. 

Kultūras dienā piedalījās visas 
klases: katra noskatījās savam ve-
cumam atbilstošu Latvijas Nacio-
nālā teātra (LNT) izrādi – 1.–5. klase 
dzīvoja līdzi Sarkangalvītei izrādē 
„Sarkangalvīte un vilks”, 6.–8. klase 
iepazinās ar Billi izrādē „Bille”, bet 
9.–12. klase ciemojās Cīrulīšu mājās 
izrādē „Cīrulīši”. 

Kultūras diena guva pat nepa-
redzēti lielu atsaucību. Mērķis sa-
sniegts, un gandarījuma sajūta vēl 
kādu laiku sildīs sirdis, par ko liecina 
saņemtie pateicības vārdi gan no 
skolēniem, gan viņu vecākiem. Tika 
zīmēts, līmēts, pārrunāts, meklētas 
atziņas un domugraudi. 3. klase izrā-
di bija noskatījusies pat 3 reizes kopā 
ar vecākiem. 4.b klases audzinātāja 

izveidoja viktorīnu vietnē „Kahoot!”. 
9. klases galvenā atziņa: „Ļoti patīk 
šāds teātra apmeklējums, esam no-
ilgojušies pēc nopietnām lietām un 
kultūras.” Tika saņemtas arī daudzas 
atsauksmes no vecākiem. 5.a klase 
raksta: „Paldies par lielisko iespēju 
noskatīties teātra izrādi! Izmanto-
jām to un noskatījāmies visa ģimene 
kopā. Pat pabrīnījos, ka bērni nosē-
dēja bez starpbrīžiem.” 

Teātra izrādes attālinātais ap-
meklējums tika izvēlēts rūpīgi, pār-
domājot projektā piedāvātās iespē-
jas. Mācību gada laikā skola vēlējās 
audzēkņiem parādīt, cik dažādas 
kultūras norises ir iespējams noska-
tīties dažādos veidos. Mācību gada 
sākumā projektā tika iegādāti filmu 
(„Pilsēta pie upes”, „Bille”, „Zel-
ta Ziemassvētki”, „Mans mīļākais 
karš”) DVD diski no „Kinopunkta”. 
Šie darbi tika iekļauti dažādos mā-
cību priekšmetos, apgūstot mācību 
vielu pēc kompetenču izglītības 
parauga, piemēram, animācijas fil-

ma „Mans mīļākais karš” izmantota 
vēstures, latviešu valodas un lite-
ratūras apguvei. Sadarbojoties trīs 
mācību priekšmetu skolotājiem, 
audzēkņi analizēja padomju laika 
cilvēkus, vērtības un vēsturiskos 
faktus. „Man ļoti patika šī filmiņa 
un tas, ka varējām sadarboties tri-
jos priekšmetos. Tas palīdzēja labāk 
izprast šo laiku: kā būt par pionieri, 
kā bija dzīvot, kad cenzūra visap-
kārt,” saka kāds skolēns. 

Papildus tika iegādāti trīs kon-
certu un koncertlekciju ieraksti. 
Klātienes Ziemassvētku pasākumu 
svinīgāku radīja koncerta „Ziemas-
svētki apkārt pasaulei” noskatīša-
nās. Bet mūzikas stundā skolēni 
noskatījās koncertizrādi „Īkstīte” 
un „Populārās mūzikas 100 gadi”.

Tādējādi skola audzēkņiem parā-
dīja vairākus veidus, kā arī attālināti 
ir iespējams baudīt kultūras pasā-
kumus un vienlaikus sevi izglītot: 
ar filmām DVD, koncertierakstiem 
un LNT tiešsaistes izrādes ierakstu.

Saulkrastu novada domes 
31. marta sēdes Nr. 6 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: A. Aparjode, 
A. Horsts, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
B. Veide, E. Grāvītis, G. Lāčauniece, 
I. Veide, L. Vaidere, M. Kišuro, 
N. Līcis, O. Vanaga, S. Osīte, 
S. Ozola-Ozoliņa, S. Ancāne.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar SIA „Saulkrastu komunālserviss”
1. Apstiprināt deleģēšanas līguma 
projektu saskaņā ar pielikumu. 
2. Pilnvarot Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektoru 
slēgt deleģēšanas līgumu 
Saulkrastu novada domes vārdā. 
3. Administratīvajai nodaļai 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā nodrošināt deleģēšanas 
līguma nosūtīšanu VARAM.  
4. Komunikācijas un tūrisma 
nodaļai nodrošināt noslēgtā līguma 
publikāciju pašvaldības mājaslapā.1

Par Zemkopības ministrijas 
pārstāvja iecelšanu Skultes ostas 
valdes sastāvā
1. Ar 2021. gada 31. martu atbrīvot 
no Skultes ostas valdes sastāva 
Zemkopības ministrijas pārstāvi 
Ervīnu Grāvīti. 2. Ar 2021. gada 
1. aprīli iecelt Skultes ostas valdes 
sastāvā Zemkopības ministrijas 
valsts sekretāra vietnieku Kasparu 
Cirsi. 3. Administratīvās nodaļas 
lietvedei nosūtīt lēmumu Skultes 
ostas pārvaldei un Zemkopības 
ministrijai. 4. Lēmums stājas spēkā 
ar tā pieņemšanas brīdi.2

Par atbalsta pasākumu iedzīvotāju 
nekustamā īpašuma pievienošanai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
centralizētajiem kanalizācijas 
tīkliem iesniegšanu VARAM 
izvērtēšanai valsts aizdevuma 
piešķiršanai
1. Virzīt aizņēmuma pieprasījumu – 
atbalsta pasākumu iedzīvotāju 
nekustamā īpašuma pievienošanai 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
centralizētajiem kanalizācijas 
tīkliem iesniegšanai izvērtēšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai aizdevuma 
piešķiršanai Valsts kasē.  
2. Novada attīstības nodaļai 
iesniegt nepieciešamos 
dokumentus Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
aizdevuma piešķiršanai Valsts kasē. 
3. Atbildīgais par līguma izpildi – 
pašvaldības izpilddirektors.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma zemes 
vienības daļas nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības Nodrošinājuma 
valsts aģentūrai
1. Atzīt, ka uz pašvaldības vārda 
zemesgrāmatā ierakstītais 
nekustamais īpašums Rīgas ielā 
86B, Saulkrastos, kas sastāv no 
zemesgabala 2,0496 ha platībā, 
zemesgabala daļa 1 ha platībā, 
kas atrodas blakus Siguldas 
ielai, ir nepieciešama likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 2. punktā minētās 
pašvaldības autonomās funkcijas – 
gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība) – izpildes 
nodrošināšanai. 2. Nodot 
Nodrošinājuma valsts aģentūrai uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstīta nekustamā īpašuma Rīgas 
ielā 86B, Saulkrastos zemesgabala 
daļu 1 ha platībā (saskaņā ar 
pielikumu) jauna glābēju depo 
būvniecībai; platība tiks precizēta 
būvprojekta izstrādē. Pielikuma 
plānā nododamā zemesgabala 
daļa uzrādīta ar apzīmējumu „1” 
(turpmāk – zemesgabala daļa 
„1”). 3. Saulkrastu novada domes 
Novada attīstības nodaļai izstrādāt 
zemes ierīcības projektu, atdalot no 
nekustamā īpašuma Rīgas ielā 86B, 
Rīgā, sastāvā esošā zemesgabala 
zemesgabala daļu „1”, un to 
reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā un 
zemesgrāmatā, veidojot jaunu 
nekustamo īpašumu, piešķirot 

adresi un lietošanas mērķi. 
4. Noteikt, ka visus izdevumus 
par nekustamā īpašuma Rīgas 
ielā 86B, Saulkrastos, sastāvā 
esošā zemesgabala sadali un 
zemesgabala daļas „1” sadalīšanu 
sedz Saulkrastu pilsētas pašvaldība. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektors.

Par adrešu un nosaukumu maiņu 
un adrešu likvidēšanu (V. Lāča iela)
1. Mainīt adreses nekustamajiem 
īpašumiem un funkcionāli 
saistītajām ēkām un būvēm 
un piešķirt jaunas adreses 
Saulkrastu pilsētā un Saulkrastu 
pagastā (saskaņā ar pielikumu 
Nr. 1). 2. Mainīt nosaukumus 
nekustamajiem īpašumiem 
Saulkrastu pilsētā un Saulkrastu 
pagastā (saskaņā ar pielikumu 
Nr. 2). 3. Likvidēt esošās adreses 
un nosaukumus Saulkrastu pilsētā 
un Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā (saskaņā ar pielikumu 
Nr. 3). 4. Lēmumu nosūtīt Valsts 
zemes dienesta Adrešu reģistra 
daļai elektroniski uz e-pasta adresi 
kac.riga@vzd.gov.lv. 5. Atbildīgais 
par lēmuma izpildi – Saulkrastu 
novada pašvaldības izpilddirektors.3

Par nolikuma „Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” apstiprināšanu
1. Apstiprināt atklāta projektu 
konkursa „Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” nolikumu. 
2. Izveidot projekta vērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā:

1) Saulkrastu novada domes 
Novada attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Aivija 
Kokare;

2) Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centra projektu vadītāja darbā 
ar ģimenēm Ingūna Feldmane;

3) Saulkrastu novada domes 
Komunikācijas un tūrisma 
nodaļas vecākā sabiedrisko 
attiecību speciāliste Asnate 
Rancāne.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā 
pieņemšanas brīdi. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
pašvaldības izpilddirektors.

1 „PAR” – 14 (N. Līcis, B. Veide, 
A. Aparjode, S. Ancāne, L. Vaidere, 
S. Osīte, M. Kišuro, E. Grāvītis, 
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa, I. Veide), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 1 (A. Horsts).
2 „PAR” – 13 (N. Līcis, B. Veide, 
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne, 
L. Vaidere, S. Osīte, M. Kišuro, 
A. Dulpiņš, G. Lāčauniece, 
O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, 
I. Veide), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 1 (A. Deniškāne), 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās 
E. Grāvītis.
3 „PAR” – 13 (N. Līcis, B. Veide, 
A. Horsts, L. Vaidere, S. Osīte, 
M. Kišuro, E. Grāvītis, A. Dulpiņš, 
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, 
I. Veide), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 2 (A. Aparjode, 
S. Ancāne).

Pārējos lēmumos balsojums 
vienbalsīgs. Viss domes sēdes 
protokola teksts (ievērojot 
Vispārīgajā 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, 28. aprīlī, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.
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2021. gada 24. februārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 5/2021 

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2021. gada 24. februāra 
sēdē (prot. Nr. 4/2021§13)

Grozījums Saulkrastu novada domes 
2015. gada 27. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Saistošie 
noteikumi par pašvaldības palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam pēc pilngadības 
sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 
2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās”.

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015. gada 27. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 
pilngadības sasniegšanas” šādu grozījumu:

Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: 
„4. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei ir divu valstī noteikto minimālo 
mēnešalgu apmērā.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2020. gada 17. decembrī 

pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 829 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā 
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kas cita starpā noteic, 
ka pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna 
ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 
pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar 
patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Minētā pabalsta apmērs nedrīkst 
būt mazāks par 820,05 euro. Minētie noteikumi stājas spēkā ar 
2021. gada 1. janvāri.

 Saulkrastu novada domes 2015. gada 27. maija saistošie noteikumi 
Nr. SN 12/2015 „Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 
pilngadības sasniegšanas” nosaka, ka vienreizējs pabalsts sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek noteikts valstī 
noteiktajā minimālās darba algas apmērā.

 Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Ministru kabineta 
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” prasībām, nepieciešams veikt grozījumus 
Saulkrastu novada domes 2015. gada 27. maija saistošajos 
noteikumos Nr. SN 12/2015 „Saistošie noteikumi par pašvaldības 
palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
pēc pilngadības sasniegšanas”, nosakot, ka vienreizējs pabalsts 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek noteikts 
divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā.

2. Īss projekta satura izklāsts. Grozījumi saistošajos 
noteikumos noteic, ka bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas tiek 
piešķirts vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu 
apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Izdevumi paredzēti 2021. gada pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav 
attiecināma.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Saulkrastu 
sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav 
attiecināma.

Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

2021. gada 4. martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 6/2021 

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2021. gada 4. marta domes ārkārtas sēdē 
(prot. Nr. 5/2021§3)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 
29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 16/2015 
„Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus 
statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 3. punktu un Ministru 
kabineta 2010. gada 12. maija 
noteikumu Nr. 440 „Noteikumi 
par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas 
kārtību” 9. punktu.

Izdarīt Saulkrastu novada 
domes 2015. gada 29. jūlija 
saistošajos noteikumos 
Nr. SN 16/2015 „Saistošie 
noteikumi par ielu tirdzniecību 
un tirgus statusa piešķiršanas 
kārtību Saulkrastu novadā” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā 
redakcijā:

„3. Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā 
(turpmāk – Saulkrastu novadā) 
ir pašvaldības izveidotas, 
speciāli ierīkotas publiskās ielu 
tirdzniecības vietas:

Tirdzniecības vietas adrese Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

3.1.
Rīgas ielā 9A un pie Rīgas ielas 9A, 
Saulkrastos, 2 (divas) tirdzniecības 
vietas

Suvenīri ar Saulkrastu vai Latvijas tematiku, 
medus un medus produkti

3.2. Pie Ainažu ielas 8, Saulkrastos

Griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, 
Ziemassvētkiem paredzēti nocirstu vai podos 
augošu dažādu sugu skuju koki, puķes un dārzeņu 
stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, 
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas 
ziedi, mežu reproduktīvais materiāls

3.3.
Pie Ainažu ielas 13b, Saulkrastos 
(kad. Nr. 80130020046) 4 (četras) 
tirdzniecības vietas:

3.3.1. 2 tirdzniecības vietas Suvenīri ar Saulkrastu vai Latvijas tematiku, 
medus un medus produkti

3.3.2. 2 tirdzniecības vietas Pludmales piederumi, bezalkoholiskie dzērieni, 
saldējums, cukurvate

3.4.
Neibādes iela, Svētku iela 
(Saulkrastu Mežaparks) Saulkrastos, 
8 (astoņas) tirdzniecības vietas:

3.4.1. 4 tirdzniecības vietas Pārtikas preču tirdzniecība, bezalkoholiskie 
dzērieni, alkoholiskie dzērieni

3.4.2. 1 tirdzniecības vieta Aktīvās atpūtas inventāra noma

3.4.3. 2 tirdzniecības vietas Koordināciju un kustību attīstošu elementu 
izvietošana (tīkli, batuti u.c.)

3.4.4. 1 tirdzniecības vieta Suvenīri ar Saulkrastu vai Latvijas tematiku

3.5. Ainažu iela 42A (Estrādes parks),      
3 (trīs) tirdzniecības vietas:

3.5.1. 1 tirdzniecības vieta Koordināciju un kustību attīstošu elementu 
izvietošana (tīkli, batuti u.c.)

3.5.2. 1 tirdzniecības vieta Aktīvās atpūtas inventāra noma

3.5.3. 1 tirdzniecības vieta Pārtikas preču tirdzniecība, bezalkoholiskie 
dzērieni un alkoholiskie dzērieni

3.6. Bērzu aleja Zvejniekciemā, 
Saulkrastu nov.

Pārtikas preču tirdzniecība (ātro uzkodu 
piedāvājums), bezalkoholiskie dzērieni

3.7. Noliktavas iela 10 (skeitlaukums), 
Saulkrasti

Pārtikas preču tirdzniecība, bezalkoholiskie 
dzērieni

2. Papildināt 4. punktu ar 
teikumu šādā redakcijā: 
„Par tirdzniecības vietas 
izveidi, kas ir ārpus 3. punktā 
minētajām vietām, un, 
ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks ir Saulkrastu 
novada pašvaldība, lēmumu 
pieņem Saulkrastu novada 
dome.”.

3. Papildināt 7. punktu ar 
teikumu: „Pašvaldības 
saskaņojums tirdzniecības 
vietas iekārtošanai ir 
saņemts, ja personai ir 
izsniegta ielu tirdzniecības 
atļauja.”.

4. Izteikt 16. punktu šādā 
redakcijā: „Atļauju ielu 
tirdzniecībai vai ielu 
tirdzniecības organizēšanai 
izsniedz uz iesniegumā 
norādīto laiku, bet ne 
ilgāk kā uz vienu gadu. 
Pašvaldības izveidotās, 
speciāli ierīkotās publiskās 
ielu tirdzniecības vietās 
atļauju ielu tirdzniecībai 
izsniedz uz termiņu līdz 
3 mēnešiem.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Lai sakārtotu 
pilsētas vidi un nodrošinātu 
vizuāli estētisku ielu 
tirdzniecības vietu esamību, 
pašvaldība plāno izveidot 
jaunas tirdzniecības vietas. Ar 
noteikumu projektu atbilstoši 
Ministru kabineta 2010. gada 
12. maija noteikumu Nr. 440 
„Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” 
8.3. apakšpunktam paredzēts 
noteikt tirdzniecības vietās 
realizējamo preču grupas.

2. Īss projekta satura 
izklāsts. Saistošie 
noteikumi izdoti, lai:
	noteiktu tirdzniecības vietās 

realizējamo preču grupas;
	noteiktu atļaujas 

termiņu pašvaldības 
izveidotajās, speciāli 
ierīkotajās publiskās ielu 
tirdzniecības vietās;

	noteiktu kārtību, kādā 
tiek pieņemts lēmums par 

tirdzniecības vietu izveidi 
papildus pašvaldības 
izveidotajām, speciāli 
ierīkotajām publiskās 
ielu tirdzniecības vietām, 
ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks ir Saulkrastu 
novada pašvaldība.

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

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Nav 
attiecināma.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām. Atļaujas 
ielu tirdzniecībai izsniedz 
pašvaldības Atļauju komisija.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav 
attiecināma.

N. Līcis,
domes priekšsēdētājs
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„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 

aprīlī sveic novadnieci

 Nildu Salmani

Saulkrastu 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas 
ziņas par 
jaundzimušajiem 
2021. gada martā

Reģistrēti 
3 jaundzimušie:

2 meitenes – 
Adelīna, Žizele,
1 zēns – Eduards.

LĪDZJŪTĪBA
No Tevis tik daudz bija, ko gūt. 

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd...

Mūžībā devies diriģents un komponists, 
Triju Zvaigžņu ordeņa un Saulkrastu novada domes 

apbalvojuma par mūža ieguldījumu saņēmējs, saulkrastietis 

Jānis Veismanis. 
Jānim Veismanim ir nozīmīga vieta Saulkrastu kultūras dzīvē. Viņa 

darbības laikā Saulkrastos tika dibināta mūzikas skola, kā arī izveidota 
estrāde. Viņš bijis kultūras nama direktors, strādājis Saulkrastu 

vidusskolā un Zvejniekciema mūzikas skolā par pedagogu, kā arī 
58 gadus bijis Saulkrastu jauktā kora „Bangotne” diriģents.

Saulkrastu novada domes, Saulkrastu kultūras centra, Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas un Saulkrastu vidusskolas 

kolektīvu vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību Jāņa Veismaņa ģimenei. 

Jānis vienmēr dzīvos saulkrastiešu sirdīs, bet Jāņa devums kultūrā – 
Saulkrastu vēstures grāmatas lappusēs…

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 2021. gada 13. maijā no 
plkst. 10.00 līdz 15.00

(Saulkrastu novada domes zālē).

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību 

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:

Jorens Minčenko 
(10.03.1965.–12.02.2021.);

Ārija Milta
(26.02.1928.–25.02.2021.);

Jānis Zviedris
(09.06.1941.–08.03.2021.);

Roberts Apinis
(30.07.1958.–11.03.2021.);

Ēriks Umalas
(18.09.1950.–14.03.2021.);
Lauris Bērziņš-Bērzītis
(11.04.1940.–14.03.2021.);

Valentīna Druva
(27.03.1945.–14.03.2021.);

Mirdza Bergina
(10.09.1923.–17.03.2021.);

Gatis Ozols
(31.12.1933.–21.03.2021.);

Mefodijs Jegorovs
(10.07.1936.–24.03.2021.);

Jānis Jirgensons
(10.08.1941.–25.03.2021.). 

Saulkrastu estrādes 
pirmsākumi. Latviskās 
pašapziņas spēks
Ilva Erkmane,  
Saulkrastu kultūras centrs

Vēl pirms dažiem gadiem vecajā 
Neibādes parkā zem ēnainajām 
koku lapotnēm vientuļi vīdēja 
laika zoba skarta piemiņas 
kolonna Neibādes dibinātājiem. 
Svētku čalas bija pieklusušas, un 
estrāde gaidīja savus atjau-
notājus. Tagad parka pakājē 
atsākusies rosība. 

Kamēr, saskaņoti darbojoties 
projektētājiem, būvniekiem, būvuz-
raugiem un domes darbiniekiem, 
top jaunā Saulkrastu estrāde, šajā 
un nākamajā „Saulkrastu Domes 
Ziņu” numurā ielūkosimies vēstu-
res lappusēs – kādi kultūras pasā-
kumi notikuši tagadējā Saulkrastu 
novadā un ar to agrāk saistītās 
teritorijās, kāda bijusi iepriekšējā 
Saulkrastu estrāde un tajā rīkotie 
pasākumi. 

Simtgadīgie koki glabā atmiņas 
par laikiem, kad pie rūpīgi grantē-
tajiem celiņiem uz dižciltīgo vācu 
peldviesu vasarnīcām bija uzraks-
ti latviešu valodā „ŠEIT STAIGĀT 
AIZLIEGTS!”. Vienkāršie latviešu 
zvejnieki un zemnieki te nebija gai-
dīti. Bīriņu muižas mežsarga ģime-
ne, kurā dzimušas dzejnieces Aus-
tra un Rūta Skujiņas, līdz ar senu 
dzimtas fotogrāfiju saglabājusi 
stāstu: vecākā māsa Milda atteiku-
sies braukt fotografēties uz Neibādi, 
jo tā esot „pazemojuma pilna”. Tā-
dēļ ģimenes trīs mazās māsiņas un 
brālis 1913. gadā fotoaparāta objek-
tīvā raugās bez viņas.

Vai gan Neibādes īpašnieki fon 
Pistolkorsi varēja iedomāties, ka pēc 
dažiem gadu desmitiem, 1933. gada 
vasarā, Neibādes parka estrādē tiks 
svinēti svētki pārejai no vāciskā uz 
latvisko  – Neibādes pārdēvēšanai 
saulainajā un latviskajā Saulkrastu 
vārdā. Šajā pašā gadā Saulkrastu 
parkā notika Rūdolfa Blaumaņa lu-
gas „Skroderdienas Silmačos” izrā-
de, bet vēl pēc gada estrādē uzstājās 
12 kori – pirmo Saulkrastu novada 
Dziesmu svētku dalībnieki.

Pēc Otrā pasaules kara sākās 
citi laiki. Kolektivizācija. Sajūsmas 
pilni un jauno iekārtu slavējoši 
masu pasākumi. Bet... ielūkosi-
mies Saulkrastu estrādes projektā. 
Saulkrastu kultūras centram to dā-

vinājis Krišjānis Dancītis. Projekts 
veidots no piecām lielām kopā sa-
līmētām zīmēšanas lapām. Darbs 
veikts ar tušu un krāsu zīmuļiem. 
1955.  gads. Lai arī sarkanie karogi 
virs estrādes plīvo kā nodeva pastā-
vošajai padomju iekārtai, estrādes 
izskats ir izteikti nacionāls – fasādi 
bagātīgi rotā latvju raksti. 

Laikrakstā „Darba Balss” ap-
rakstīti Rīgas rajona Dziesmu un 
deju svētki. Strauji audzis dalīb-
nieku skaits Saulkrastu estrādē: ja 
1962.  gadā bija 500  dalībnieki, tad 
1968.  gadā – jau 5000. Lai aiz kā-
diem saukļiem un karogiem soļotu 
svētku dalībnieki, arvien tajos skan 
dziesma „Gaismas pils” un koncer-
tus noslēdz „Pūt, vējiņi!”. 

20. gadsimta 60. gados laikraksts 
„Darba balss” ziņoja par neskaitā-
miem tautu draudzības sarīkoju-
miem, kuros piedalījušies draugi no 
Igaunijas, Lietuvas un vēl tālākām 
vietām, visas ar nosaukumu PSR 
(Padomju Sociālistiskā Republika), 
bet Saulkrastu un Zvejniekciema 
kolektīvi dāsni dalās ar latviešu 
tautas garamantām, un koncertu 
noslēgumā joprojām skan „Pūt, vē-
jiņi!”.  Vēlāk, 1988. gadā uz Studen-
tu Dziesmu svētkiem „Gaudeamus” 
Viļņā aizbraukušie saulkrastieši, 
tieši lietuviešu un igauņu draugu 
iedrošināti, atgriežas ar drosmi 
pacelt sarkanbaltsarkano karogu. 
Saulkrastu estrādē pulcējas Latvijas 
tauta Atmodas laikā.

Šie ir tikai nedaudzu atmiņu 
uzplaiksnījumi. Oficiālās ziņas 
padomju presē ne vienmēr spē-
ja sniegt pilnīgu svētku sajūtas 
atainojumu, tāpēc mēs aicinām 
Saulkrastu un Zvejniekciema vecos 
iedzīvotājus dalīties atmiņās par 
notikumiem aiz oficiālo laikrakstu 
reportieru fotoobjektīviem.

Cienījamie saulkrastieši, neļau-
jiet ierobežojumiem jūs nomākt un 
dodieties pastaigās! Savā nūjošanas 
maršrutā iekļaujiet ceļu gar topošo 
jauno estrādi. Piezvaniet radiem, 
draugiem, bijušajiem kolēģiem, 
dalieties atmiņās par dziesmās un 
svētkos piedzīvoto kopības sajūtu. 
Atcerieties, kā radāt spēku pateikt 
patiesību, spēku brīvībai, un pastās-
tiet arī mums. Saulkrastu kultūras 
centrs gaida jūsu atmiņu stāstīju-
mus: tālrunis 67954179, e-pasts 
knz@saulkrasti.lv.

Saulkrastu estrādes projekts. Autors K. Dancītis. 1955. gads. 
Foto: no Saulkrastu kultūras centra krājuma




