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Saulkrastos top jauni rotaļu 
un aktīvās atpūtas laukumi       

Pašvaldības aktuālie 
projekti

Politisko partiju 
saraksti3. lpp. 5. lpp.  6.–9. lpp.

Baltā kāpa sarkanbaltsarkanos 
toņos – par godu novadam 
un Latvijai
Baiba Stjade

Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 
31. gadadienā Saulkrastu 
kultūras centrs patīkami 
pārsteidza novadniekus 
un pilsētas viesus – tika 
izgaismota Baltā kāpa, 
kur bija iespēja vērot 
iedvesmojošu, Latvijas 
valsts brīvībai veltītu 
izgaismojumu.

„Līdz ar tumsas iestāšanos di-
vus vakarus pēc kārtas Baltā kāpa 
atmirdzēja sarkanbaltsarkanās 
gaismās. Lai radītu pacilātības 

sajūtu un svētku noskaņu, iz-
gaismojumu papildināja atbils-
tošs muzikālais noformējums. 
Turklāt Baltās kāpas koka laipas 
takās tika izvietots simtiem gais-
miņu, kas ļāva novadniekiem un 
pilsētas viesiem mierpilni un ne-
steidzīgi izbaudīt svētku pastai-
gu Saulkrastu pilsētā,” informē 
Saulkrastu kultūras centra admi-
nistrācija. 

Vēl viens patīkams pārstei-
gums, kas tika rīkots svētku 
priekšvakarā, bija nakts auto-
orientēšanās spēle „Saulkrasti 
krēslā”. Tajā piedalījās pavisam 
17 komandas, kurām bija jāizpil-
da 15  āķīgi un interesanti uzde-

vumi. Komandu vērtēšanai bija 
izveidota speciāla punktu sistē-
ma, kā arī nozīme bija dalībnieku 
atraktivitātei, iesūtot paveiktos 
uzdevumus. No spēles dalībnie-
kiem saņemtās labās atsauksmes 
un komentāri sociālajos tīklos 
pauž prieku un sajūsmu par vei-
doto orientēšanās spēli.

Saulkrastu kultūras centra 
vadītāja Arta Skudrēna: „Mūs 
priecēja lielais pieteikumu skaits 
spēlei, taču valstī noteikto epide-
mioloģisko apstākļu un drošības 
apsvērumu dēļ daļu pieteikumu 
nācās noraidīt. Tomēr tā noteikti 
ir zīme, ka mums šādi pasākumi 
jāorganizē arī turpmāk!” 

Gaidām pieteikumus Saulkrastu Lielajai balvai 
Saulkrastu novada dome 
līdz 15. jūnijam aicina 
iesniegt rakstiskus 
priekšlikumus Saulkrastu 
Lielās balvas piešķiršanai 
Saulkrastu pašvaldībā. 

Saulkrastu Lielā balva ir aug-
stākais Saulkrastu domes apbal-
vojums. Lielo balvu  – mākslas 
darba atveidojumu un naudas 

apbalvojumu   – piešķir par iz-
ciliem nopelniem vai sasniegu-
miem Saulkrastu pašvaldības 
labā: tautsaimniecības, zinātnes, 
veselības aizsardzības, sociālās 
aprūpes, drošības, kultūras, iz-
glītības, sporta, sabiedriska-
jā, saimnieciskajā darbā, kā arī 
Saulkrastu vārda popularizēša-
nā. Saulkrastu Lielās balvas īpaš-
nieks saņems vienreizēju naudas 

balvu četru minimālo mēnešalgu 
apmērā. 

Apbalvojumu drīkst saņemt 
fiziska vai juridiska persona, 
Saulkrastu domes institūcija, 
pašdarbības vai sporta kolek-
tīvs. Tiesības ieteikt apbalvo-
šanai citu personu, iesniedzot 
Saulkrastu domē rakstisku ie-
rosinājumu, ir fizisku personu 
grupai (ne mazāk par piecām 

personām), juridiskai personai, 
domes deputātam. Pieteiku-
mā apbalvošanai jānorāda: 1) 
apbalvojamās personas dati  – 
vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai 
nosaukums un adrese; 2) no-
pelnu, par ko ierosina apbal-
vošanai, apraksts; 3) dati par 
iesniedzēju  – vārds, uzvārds, 
dzīvesvieta vai nosaukums un 
adrese. Fizisku personu gru-

pas ierosinājumu par personas 
izvirzīšanu apbalvojumam pa-
raksta visi grupas locekļi, no-
rādot savu vārdu, uzvārdu un 
dzīvesvietu. Juridiskas personas 
ierosinājumam par personas iz-
virzīšanu apbalvojumam jāpie-
vieno lēmums. 

Saulkrastu Lielo balvu plānots 
pasniegt Saulkrastu novada svēt-
kos, kas šogad notiks 17. jūlijā.
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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” tiek nodots
publiskai apspriešanai detālplānojuma projekts. 
Detālplānojuma publiskās 
apspriešanas termiņš 
noteikts no 06.05.2021. līdz 
06.06.2021. 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).
Rakstiskos priekšlikumus un 
ierosinājumus detālplānojuma 
publiskās apspriešanas laikā sūtīt 

pa pastu vai iesniegt Saulkrastu 
novada pašvaldībā Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
nov., LV-2160; elektroniski 
parakstītus iesniegumus nosūtīt 
uz elektronisko pastu buvvalde@
saulkrasti.lv.
Detālplānojuma materiāli 
izstādīti Saulkrastu novada 
domes 1. stāva vestibilā. 
Detālplānojuma projekts papīra 
formātā 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, e-pastā 
buvvalde@saulkrasti.lv.
Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Līga Pilsētniece. 

Saulkrastu 
slimnīcā 

darbu uzsākusi 
sertificēta 

fizioterapeite 
Zane Gintere

Piedāvājam:
�  Fizioterapeita 

konsultāciju – 
jaundzimušajiem, 
zīdaiņiem un bērniem 
līdz 18 gadiem, 
pieaugušajiem. 
Veselības, funkcionālā 
stāvokļa novērtēšana 
un ārstniecība ar 
fizioterapijas metodēm;

�  Ārstniecisko 
vingrošanu – 
zīdaiņiem, bērniem 
un pieaugušajiem 
(individuāli un grupās) 
veselības un funkcionālā 
stāvokļa uzlabošanai un 
veicināšanai, ņemot vērā 
pacienta diagnozi;

� Hendlinga metodi – 
darbā ar priekšlaikus 
dzimušiem bērniem un 
zīdaiņiem;

�  Ārstniecisko 
masāžu;

�  Kinezioloģisko 
teipošanu;

�  Fizioterapijas 
nodarbību – mīksto 
audu tehniku, pasīvu 
muskulatūras stiepšanu, 
metodes locītavu aktīvas 
vai pasīvas mobilitātes 
uzlabošanai.

Par pierakstīšanās 
iespējām lūdzam 

interesēties pa tālruni 
67952700 (reģistratūra).

IZSOLES
Saulkrastu novada dome mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli organizē nekustamo īpašumu daļu 
nomas izsoli. 12 dažādu zemesgabalu daļu nomas 
tiesību izsoles notiks 2021. gada 21. maijā Saulkrastu 
novada domes zālē. Informācija pa tālruni 67142518.

NOMAS IZSOLES UZŅĒMĒJDARBĪBAI 
1. Rīgas iela 9A – 25 kv.m, mobilās tirdzniecības telts izvietošana, 

izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. 

Izsoles sākuma cena par visu nomas periodu – 1200 euro, 

nomas termiņš līdz 31.12.2021. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. 

plkst. 08.55.

2. Smilšu iela 2A (vieta Nr. 1) – 25 kv.m, mobilās tirdzniecības telts 

izvietošana, izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana. Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta būvniecība. 

Izsoles sākuma cena par visu nomas periodu – 800 euro, 

nomas termiņš – 31.12.2021. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. 

plkst. 09.25.

3. Smilšu iela 2A (vieta Nr. 2) – 25 kv.m, mobilās tirdzniecības 

telts izvietošana, izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana. Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta 

būvniecība. Izsoles sākuma cena par visu nomas periodu – 

800 euro, nomas termiņš – 31.12.2021. Pieteikšanās izsolei līdz 

21.05.2021. plkst. 09.55.

4. Ainažu iela 13B – 9 kv.m, mobilās tirdzniecības telts izvietošana 

bezalkoholisko dzērienu, saldējuma un cukurvates tirdzniecībai. 

Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta būvniecība. Izsoles 

sākuma cena par nomas periodu – 250 euro, nomas termiņš – 

31.12.2021. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. plkst. 10.25.

5. Ainažu iela 37 – 25 kv.m, mobilās tirdzniecības telts 

izvietošana, izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana. Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta būvniecība. 

Izsoles sākuma cena par nomas periodu – 1200 euro, nomas 

termiņš līdz 31.12.2021. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. 

plkst. 10.55.

6. Smilšu iela 7 – 25 kv.m, mobilās tirdzniecības telts izvietošana, 

izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, 

izklaides inventāra noma. Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta 

būvniecība. Izsoles sākuma cena par nomas periodu – 100 euro, 

nomas termiņš – 31.12.2021. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. 

plkst. 11.25.

7. Pludmalē, blakus Jūras parkam, Ainažu ielā 13B (vieta 

Nr. 1) – 50 kv.m, pludmales piederumu un atpūtas līdzekļu 

noma un tirdzniecība. Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta 

būvniecība. Izsoles sākuma cena par 1 gadu ir 250 euro, nomas 

termiņš – 5 gadi. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. plkst. 11.55.

8. Pludmalē, blakus Jūras parkam, Ainažu ielā 13B (vieta 

Nr. 2) – 50 kv.m, pludmales piederumu un atpūtas līdzekļu 

noma un tirdzniecība. Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta 

būvniecība. Izsoles sākuma cena par 1 gadu – 250 euro, nomas 

termiņš – 5 gadi. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. plkst. 12.10.

9. Pludmalē, blakus Raiņa ielai 14A – 50 kv.m, pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība, 

atspirdzinošu dzērienu un saldējuma tirdzniecība. Iznomājamā 

zemesgabalā nav atļauta būvniecība. Sākuma cena par 1 gadu – 

250 euro, nomas termiņš – 5 gadi. Pieteikšanās izsolei līdz 

21.05.2021. plkst. 12.25.

10. Pludmalē, blakus stāvlaukumam, Smilšu ielā 2A, 
pludmalē – 50 kv.m, pludmales piederumu un atpūtas līdzekļu 

noma un tirdzniecība. Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta 

būvniecība. Izsoles sākuma cena par 1 gadu – 250 euro, nomas 

termiņš – 5 gadi. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. plkst. 12.40.

11. Pludmalē, pretī Katrīnbādes ielai – 50 kv.m, pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība, mobilās 

tirdzniecības telts izvietošana, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana. Iznomājamā zemesgabalā nav atļauta būvniecība, 

izsoles sākuma cena par 1 gadu – 150 euro, nomas termiņš – 

5 gadi. Pieteikšanās izsolei līdz 21.05.2021. plkst. 12.55.

12. Pludmalē, pretī Stacijas ielai – 50 kv.m, pludmales 

piederumu un atpūtas līdzekļu noma un tirdzniecība. Iznomājamā 

zemesgabalā nav atļauta būvniecība. Izsoles sākuma cena par 

1 gadu – 100 euro, nomas termiņš – 5 gadi. Pieteikšanās izsolei 

līdz 21.05.2021. plkst. 13.10.

PAŠVALDĪBA PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Saulkrastu novada dome organizē mutisku izsoli ar 
augšupejošo soli nekustamam īpašumam Brāļu Kaudzīšu 
ielā 2, sākumcena – 20 200 euro. Izsole notiks 2021. gada 
18. jūnijā plkst. 10.00 Saulkrastu novada domes zālē. 
Informācija pa tālruni 67142518.
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Piesakies skolēnu vasaras 
darbam pašvaldībā!
Lai sniegtu iespēju iegūt 
darba prasmes un iemaņas, 
kā arī atbalstu ģimenēm ar 
bērniem, Saulkrastu novada 
dome aicina pieteikties 
jauniešus no 13 līdz 
19 gadiem vasaras darbam 
pašvaldībā.

No 7.  jūnija līdz 22.  augustam 
pašvaldībā būs iespēja strādāt pa-
visam 36 jauniešiem, katram 2 ne-
dēļas, 4 stundas dienā.

Noteiktais atalgojums ir 
130  eiro, tajā skaitā darba devēja 
un darba ņēmēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
par nodarbinātības periodu – 2 ne-
dēļām (10  darba dienas), 4  stun-
dām dienā.

Plānots, ka bērni strādās labie-
kārtošanā: uzkops laukumus un 

skvērus, stādīs un kops ziedus un 
augus.

Jauniešiem, kuri vēlas pieteik-
ties šīm darba vietām, jābūt vis-
pārējo pamatskolu vai vidusskolu 
audzēkņiem, kā arī deklarētiem 
Saulkrastu novada administratīva-
jā teritorijā.

Darba vietas prioritāri tiks pie-
šķirtas sociāli mazaizsargāto – trū-
cīgo, maznodrošināto un daudz-
bērnu – ģimeņu bērniem. Pārējiem 
darba vietas būs pieejamas pietei-
kumu iesniegšanas secībā.

Lai pieteiktos darbam vasarā, 
skolēniem līdz šā gada 21. maijam 
jāiesniedz aizpildīta pieteikuma 
anketa Klientu apkalpošanas cen-
trā Raiņa ielā 8 Saulkrastu novada 
domes darba laikā.

Pieteikuma anketa ir pieejama 
vietnē www.saulkrasti.lv. 

Vēršam uzmanību:

1Kopā ar pieteikuma anketu jā-
iesniedz arī ģimenes ārsta izzi-

ņa par veselības stāvokli.

213–15  gadus veciem skolē-
niem nepieciešams saskaņo-

jums ar vecākiem (pieteikuma 
veidlapā).

3Ja daudzbērnu ģimenē ir 
bērns, kam vēl nav 24 gadi un 

kurš iegūst vispārējo, profesionā-
lo vai augstāko izglītību, pietei-
kumam nepieciešams pievienot 
izziņu no mācību iestādes.

4Skolēniem, ar kuriem tiks no-
slēgts darba līgums, būs ne-

pieciešams savs bankas norēķinu 
konts. Aicinām vecākus laikus pa-
domāt par tā atvēršanu.

Nodibināta Piekrastes 
vides aizsardzības biedrība
Šī gada aprīlī dibināta Piekrastes 
vides aizsardzības biedrība, 
kas turpinās Saulkrastu un 
Skultes iedzīvotāju Iniciatīvas 
grupas aizsāktās aktivitātes, lai 
aizstāvētu Saulkrastu iedzīvotāju 
intereses un tiesības dzīvot 
labvēlīgā vidē.

Biedrības primārie mērķi:

1Aizsargāt Rīgas jūras līča – Vi-
dzemes jūrmalas piekrastes, 

tajā skaitā Saulkrastu, Limbažu 
novadu, dabu – jūru un jūras pie-
krasti, ekosistēmas. 

2Nepieļaut Skultes SDT (Sašķid-
rinātās dabasgāzes termināļa) 

darbību Saulkrastu un Limbažu no-
vada jūrmalā (arī jūrā vai krastā).

Biedrības e-pasts un tālrunis 
saziņai par biedru uzņemšanu 
un citiem jautājumiem piekras-
tesvab@gmail.com, 25407588.

Biedrība aicina visus 
Saulkrastu un Skultes iedzīvo-
tājus izlasīt partiju programmas 
un pievērst uzmanību to nostā-
jai par ekoloģiju, īpaši tam, ku-
ras partijas neatbalsta sašķid-
rinātās dabasgāzes termināļa 
būvniecību, lai izdarītu pareizu 
izvēli savai nākotnei, saviem 
bērniem un mazbērniem.
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Pašvaldības policijas 
paveiktais aprīlī

Evita Teice,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Aprīlī Saulkrastu 
pašvaldības policija 
saņēmusi 83 izsaukumus. 
Par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 11 personas. 
2 aizturētie nodoti Valsts 
policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu 
iecirkņa darbiniekiem 
turpmākām procesuālām 
darbībām, 4 nogādāti savā 
dzīvesvietā, 3 personas – 
nakts patversmē „Gaiziņš”. 

Uzrakstīti 12  administratī-
vā pārkāpuma lēmumi par soda 
piemērošanu. 8  lēmumi par 
Ceļu satiksmes noteikumu ne-
ievērošanu, 1  – par mehānisko 
transportlīdzekļu pārvietošanās, 
tajā skaitā stāvēšanas vai apstā-
šanās, noteikumu pārkāpšanu 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes krasta kāpu aizsarg-

joslā, 1  lēmums par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošu 
vielu lietošanu publiskā vie-
tā vai atrašanos publiskā vietā 
reibumā un 1 – par sabiedriskās 
kārtības traucēšanu (sīkais huli-
gānisms).

Uzsākti 10  administratīvā 
pārkāpuma procesi: 3  – par fi-
zisku un emocionālu vardarbību 
pret bērnu, 2  – par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošu 
vielu lietošanu publiskā vietā 
vai atrašanos publiskā vietā rei-
bumā, 2 – par maznozīmīgu mie-
sas bojājumu nodarīšanu, 2 – par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, 
izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību pārkāpšanu, 1 – par Mi-
nistru kabineta (MK) noteikumu 
Nr. 309 „Noteikumi par koku cir-
šanu ārpus meža” pārkāpšanu.

Lai veicinātu transportlīdzek-
ļu vadītāju izpratni par MK no-
teikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes 
noteikumi” un Ceļu satiksmes 
likumā noteikto atbildību, iz-
sniegti 78 paziņojumi bez lēmu-
ma par soda piemērošanu. 

Izsūtīti 99  atgādinājumi ne-
kustamā īpašuma īpašniekiem, 
tiesiskajiem valdītājiem vai ap-
saimniekotājiem par pienākumu 
noslēgt līgumu ar sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāju  – SIA 
„ZAAO” par sadzīves atkritumu 
izvešanu no īpašuma no 1. maija 
līdz 31. oktobrim.

Situācija Melnsila ielā
Pašvaldība 2021. gada 
pavasarī vērsās pie būvnieka, 
SIA „Buildimpeks”, ar prasību 
novērst defektus Melnsila 
ielā. Lai gan būvnieks martā 
aizlāpīja pagaidu bedres, tas 
nav līdzējis – ielā izveidojušās 
jaunas un daudz lielākas 
bedres. SIA „Buildimpeks” ir 
atteikusies turpmāk novērst 
ielas defektus, pamatojot, 
ka visi ielas pārbūves darbi 
veikti atbilstoši izstrādātajam 
projektam.

Pašvaldība šajā strīda situ-
ācijā ir pieaicinājusi neatkarī-
gu eksperti, kura analizē veikto 
būvdarbu un ielas pārbūvē iz-

mantoto materiālu atbilstību 
projektam un normatīvajiem 
aktiem. 

2020.  gada 29.  aprīlī sadarbī-
bā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” ar 
grunts penetrācijas radaru tika 
mērīts ielas seguma biezums. Lai 
pārliecinātos gan par materiā-
lu atbilstību, gan ielas seguma 
biezumiem, nākamajās nedēļās 
plānots veikt vairākus urbumus.

Vienlaikus pašvaldība ir uz-
sākusi bedru aizlāpīšanu, un 
plānots, ka drīzumā šis darbs 
tiks paveikts. Tā kā konkrētajai 
ielai vēl ir spēkā būvdarbu ga-
rantijas polise, dokumenti par 
defektu novēršanas izdevumiem 
tiks iesniegti apdrošinātājiem.

Pie Saulkrastu sporta 
un ģimeņu centra atvērta 
bezmaksas āra trenažieru 
zāle
Trenažieru zāle ir pieejama 
ikvienam bez maksas tās 
darba laikā no plkst. 10.00 
līdz 20.00.
Zālē vienlaikus atļauts 
atrasties sešām personām.
Teritorijā tiek veikta 
videonovērošana

Vēršam uzmanību, ka katrs 
pats ir atbildīgs par savu drošību 

un veselību, tādēļ lūdzam būt at-
bildīgiem – ievērot visus noteiku-
mus un drošības pasākumus, kā 
arī neapdraudēt citu drošību un 
veselību.

Lai sportisks gars un aktīva 
nedēļa!

Pēc trenažieru zāles izmanto-
šanas lūgums dezinficēt izmanto-
to inventāru!

Noslēgusies Valsts kontroles revīzija 
Saulkrastu novada pašvaldībā
2019. gadā Saulkrastu 
novada pašvaldībā Valsts 
kontroles Piektais revīzijas 
departaments uzsāka 
padziļinātu revīziju „Par 
Latvijas Republikas 2019. gada 
pārskatu par valsts budžeta 
izpildi un par pašvaldību 
budžetiem”. 

Revīzija   ilga līdz 11.09.2020. 
Pēc tās Saulkrastu novada paš-
valdībai līdz 2021. gada 6. aprīlim 
bija jāiesniedz Valsts kontroles 
(VK) Piektajam revīzijas departa-
mentam 6 izpildīti uzdevumi. 

Pašvaldība aktualizēja jaunas 
kārtības un nolikumus, kā arī atbil-

dīgo darbinieku amata aprakstus. 
Lai kvalitatīvi izpildītu VK uzdotos 
ieteikumus, vienlaikus tika veiktas 
reorganizācijas.

Saulkrastu novada pašvaldība 
ir saņēmusi vēstuli no VK, kurā 
teikts:

„Valsts kontrole ir iepazinu-
sies ar Saulkrastu novada paš-
valdības (turpmāk  – Pašvaldība) 
15.04.2021. vēstulē Nr.  7.1/2021/
IZ517 sniegto informāciju par 
veiktajām darbībām finanšu re-
vīzijas „Par Latvijas Republikas 
2019.  gada pārskatu par valsts 
budžeta izpildi un par pašvaldību 
budžetiem” (Nr.  2.4.1-32/2019) 
rezultātā sniegto ieteikumu ie-

viešanai, kuru ieviešanas termiņš 
bija 06.04.2021.

Ņemot vērā Pašvaldības sniegto 
informāciju, 21.04.2021. tikšanās 
laikā ar Pašvaldības pārstāvjiem 
pārrunāto, atzīstam sniegtos ietei-
kumus par ieviestiem. 

Pateicamies par paveikto revīzi-
jā sniegto ieteikumu ieviešanā, un 
ceram uz veiksmīgu sadarbību arī 
turpmāk!”

Saulkrastu novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Aleksandrs 
Inārs Zaharāns izsaka pateicību 
visiem domes darbiniekiem, kuri 
atbildīgi un godprātīgi strādāja, 
lai izpildītus visus VK dotos uz-
devumus. 

Foto: Pēteris Gertners

Lielākais rotaļu un aktīvās 
atpūtas laukums būs 
Saulkrastu Meža parkā. 
Tajā plānots uzstādīt 
rotaļu kompleksu kuģa 
formā, vairākas šūpoles, 
vingrošanas kompleksu 
un četrus āra trenažierus. 
Lai iespējami saglabātu 
pašreizējo dabisko vidi, 
tiks ieklāts priežu koksnes 
šķeldas iesegums. 

Saulkrastu Meža parks ir po-
pulāra saulkrastiešu un pilsētas 
viesu atpūtas vieta, kad pie jūras 
pūš vēji, un šeit pastaigājas ne ti-
kai ģimenes, bet arī netālā bērnu-
dārza audzēkņi ar audzinātājām. 
Tāpēc aktīvās atpūtas piedāvāju-
mu plānots pastāvīgi papildināt.

Saulrieta takas sākumā,  blakus 
Baltajai kāpai, iepriekšējo nolieto-
to rotaļierīču vietā tiks uzstādītas 

jaunas. Interesanti, ka šajā rotaļu 
laukumā visas rotaļlietas tiks iz-
gatavotas no akācijas koka, kas ir 
īpaši izturīgs pret ārējiem laikaps-
tākļiem.

Marta sākumā Saulkrastu no-
vada pašvaldība iepirkuma rezul-
tātā noslēdza līgumu ar SIA „JLD” 
par bērnu rotaļu laukuma un āra 

vingrošanas laukuma aprīkoju-
ma uzstādīšanu Saulkrastu Meža 
parkā un Rīgas ielā 9A. Atbilstoši 
līgumam paredzēts izstrādāt teh-
nisko dokumentāciju un īstenot 
konkrētās ieceres. Kopējā līgu-
ma summa ir 76550,65  eiro. Visi 
darbi tiks pabeigti līdz 2021. gada 
31. maijam.

Saulkrastos top jauni 
rotaļu un aktīvās 
atpūtas laukumi
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Novada iedzīvotājiem bibliotēka 
ir aktuāla arī pandēmijas laikā
Kristīne Saukuma,  
Saulkrastu novada bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste

Bibliotekārais darbs nav 
apstājies – ik dienu varam 
manīt, ka sabiedrībai esam 
nozīmīgi, un ikviens grāmatu 
lasītājs pie mums ir gaidīts.

Šis ir saspringts laiks visiem, 
taču, neskatoties uz situāciju un 
valstī noteiktajiem ierobežoju-
miem, mēs varam priecāties, ka 
bibliotēka ir pietiekami apmeklēta 
un grāmatu lasītāji – aktīvi. Pēdē-
jā pusgadā, strādājot bezkontakta 
režīmā, pēc apmeklētāju iepriek-
šēja pieraksta katru mēnesi ap-
kalpojam aptuveni 650  cilvēkus. 
Statistiski raugoties, jā, apmeklē-
tāju skaits ir mazāks nekā ierasts, 
tomēr tas tik un tā ir pietiekami 
nozīmīgs un atbilstošs pašreizē-
jiem apstākļiem. Tas ļauj domāt, 
ka bibliotēka arī šobrīd ir svarīga. 

Sabiedrībai grāmatu lasīša-
na ir nozīmīga – to mēs redzam 
katru dienu, apkalpojot lasītājus. 
Ikmēneša izsnieguma rādītāji ir 
vidēji 1180 grāmatas un 380 pe-
riodiskie izdevumi. Saulkrastiešu 
pieprasītākā literatūra ir detek-
tīvromāni. Arī latviešu autori ir 
tikpat iemīļoti kā ārzemju au-
toru tulkotie darbi. Bibliotēkas 
krājums regulāri tiek atjaunots 
un papildināts ar jauniem iz-

devumiem ikvienā literatūras 
žanrā un nozarē. Katru mēnesi 
prezentējam jaunākās grāmatas, 
publicējot informāciju par tām 
bibliotēkas mājaslapā un sociā-
lajos tīklos Facebook, Twitter un 
Instagram. Turklāt iepriekš ap-
meklētājiem bibliotēkas telpās 
uz vietas bija iespēja skatīt katru 
mēnesi jauno literatūru popula-
rizējošo ekspozīciju un novad-
pētniecības izstādi. Šobrīd, pie-
lāgojoties jauniem apstākļiem, 
to pašu piedāvājam skatīt digi-
tāli, internetā. Grāmatu izsnieg-
šana un saņemšana turpinās 
atbilstoši noteiktajiem ierobežo-
jumiem, tomēr tos, kuri atnākuši 
bez iepriekšēja pieraksta, arī ne-
atraidām – bibliotēka pēc iespē-
jas apkalpo visus apmeklētājus.

Bibliotēkai savā darbībā nācies 
pielāgoties daudzām izmaiņām, 
atkāpjoties no tik ļoti ierastās 
kārtības. Varam tikai minēt, kad 
atkal būs iespēja vērt vaļā durvis 
plašāk un atjaunot citus mūsu 
pakalpojumus,  – atliek vienīgi 
gaidīt. Kamēr to pacietīgi darām 
un vēl nevaram tikties klātienē, 
aicinām piedalīties bibliotēkas 
rīkotajos tiešsaistes pasākumos. 
Šobrīd regulāri, katru mēnesi tiek 
rīkota Grāmatu klubiņa tikšanās 
tiešsaistē, un tik tikko ir atklāts 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūri-
jas 2021” jaunais cikls. Tiekamies 
grāmatu lapaspusēs!

Kļūsti interesants 
sev un citiem: 
iegūsti kultūrizglītību – 
audz par radošu 
personību!

Ieva Lazdauska,   
VJMMS direktore

Gaidām jaunus 
audzēkņus 
mūzikas izglītībā – 
SAGATAVOŠANAS 
KLASĒ NO 
5–6 GADIEM! 
Iepazīsim nošu rakstu, 
dziedāsim, apgūsim 
kādu no mūzikas 
instrumentiem.

1. klasē uzņemam 
šādās specialitātēs:
� kora klasē (solo 
 dziedāšana un koris), 

klavieres, vijole 
 (no 7 gadiem);
� flauta, ģitāra, kokle, 

sitaminstrumenti 
 (no 8 gadiem);
� saksofons, eifonijs, 
 klarnete, akordeons 
 (no 9 gadiem). 

Mācību laikā tiks apgūta 
specialitātes instrumenta 
spēle, klavierspēle, mūzikas 

literatūra un teorija.
Papildinformācija pa tālruni 
28449184 (Līga Ķestere, 
direktores vietniece).

Mākslas izglītībā – 
SAGATAVOŠANAS 
KLASĒ NO 5, 
6, 7 GADIEM! 
Darbosimies 
gleznošanā, grafikā, 
veidošanā u.c.

1. kursā uzņemam 
no 8 gadiem. 
Mācību laikā apgūsim 
zīmēšanu, gleznošanu, 
veidošanu, kompozīciju, 
praktiskos darbus 
(dažādas jomas), mākslas 
valodas pamatus, plenēra 
un muzeju praksi.

Papildinformācija pa tālruni 
26563226 (Ieva Lazdauska, 
direktore).

Aicinām aizpildīt 
UZŅEMŠANAS 
IESNIEGUMU,
kas ir pieejams 

mājaslapā
www.vjmmskola.lv, 
sadaļā „Par skolu – 
dokumenti”.

AIZPILDĪTOS 
IESNIEGUMUS 
PAR UZŅEMŠANU 
LŪDZAM SŪTĪT 
SKOLAS LIETVEDEI 
UZ E-PASTU 
anita.bauere@
saulkrasti.lv.

Uz klātienes tikšanos jaunos 
audzēkņus un audzēkņu 
vecākus (vai likumīgos 
aizbildņus) aicināsim augusta 
beigās un septembra sākumā!

Topošos Mūzikas skolas 
audzēkņus aicināsim 
nodziedāt nelielu dziesmiņu 
(piemēram, tautasdziesmu 
vai citu), bet topošos Mākslas 
nodaļas audzēkņus – uzzīmēt 
nelielu zīmējumu (visi materiāli 
būs pieejami uz vietas.)

GAIDĪSIM JŪSU 
PIETEIKUMUS!

Vidzemes jūrmalas 
vidusskola

Ramona Urtāne,  
izglītības darba speciāliste

2021. gada aprīļa beigās 
Saulkrastu novada dome ir 
noslēgusi Zvejniekciema un 
Saulkrastu vidusskolu apvieno-
šanas formālo, bet ne mazāk 
svarīgo posmu – esam saņēmuši 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņojumu plānotajai reorga-
nizācijai.

„Izvērtējot Saulkrastu novada 
domes sniegto informāciju, Iz-
glītības un zinātnes ministrija, 
pamatojoties uz Izglītības likuma 
17.  panta trešās daļas 1.  punktu, 
saskaņo Saulkrastu novada domes 
lēmumu par Saulkrastu vidussko-
las un Zvejniekciema vidusskolas 
reorganizāciju, tās apvienojot un 
izveidojot jaunu vispārējās vidējās 
izglītības iestādi  – Vidzemes jūr-
malas vidusskolu.”

Saulkrastu novada dome 
2021. gada 26. maija domes sēdē 
plāno apstiprināt Vidzemes jūr-

malas vidusskolas direktoru, kurš 
darbu uzsāks jūnija beigās. Līdz 
tam brīdim esam:

1.  Izsludinājuši pieteikšanos 
Vidzemes jūrmalas vidusskolas 
direktora amata  vakancei, kas 
noslēgsies 15. maijā. Gaidām spēcī-
gus kandidātus, kuriem ir skaidrs  
redzējums par visām piecām mūsu 
izvirzītajām prioritātēm:

1) Vispārējās vidējās izglītības 
ilgtspēju; 

2) Kvalitatīvu un laikmetīgu 
izglītību; 

3) Iekļaujošo izglītību; 
4) Izglītības iestādes pārvaldības 

modeli; 
5) Pedagogu atbalsta un izaug-

smes sistēmu.
2.  Izveidojuši kompetentu, 

daudzpusīgu un politiski neitrālu 
konkursa komisiju ar 3  pašvaldī-
bas pārstāvjiem, 2  vecāku pārstāv-
jiem un 2 izglītības nozares pārstāv-
jiem, lai kopīgi izvērtētu kandidātu 
vīziju par Vidzemes jūrmalas vidus-
skolu un izpratni par visas nozares 
izaicinājumiem mūsu novadā.

Saulkrastu vidusskola aicina 
pieteikties mācībām 10. klasē
2021./2022. mācību gadā 
10. klases mācības tiks 
organizētas Saulkrastu 
vidusskolas telpās 
Saulkrastos, Smilšu ielā 3. 

Vidusskolēniem būs iespēja iz-
vēlēties tīkamākos mācību priekš-
metus no diviem mācību program-
mu virzieniem, kas ļaus attīstīt 
savus talantus sev vēlamā virzienā: 

1) dabaszinību mācību prog-
rammas (padziļinātie kursi angļu 
valodā, fizikā, matemātikā un ma-
temātiskajā analīzē);

2) humanitārās mācību prog-
rammas  (padziļinātie kursi angļu 

valodā, vēsturē, latviešu valodā un 
literatūrā). 

Piedāvātās iespējas: 
� piedalīties starptautiskos 

jauniešu apmaiņas projektos;
� aktīvi darboties skolēnu 

pašpārvaldē un organizēt ak-
tuālus pasākumus;

� apgūt Valsts aizsardzības 
mācību un iegūt priekšrocības 
nākotnes profesijas izvēlē;

� papildus apgūt vācu un 
franču valodas, kuras pielietot 
starpvalstu projektos;

� piedalīties pētnieciskos un 
jaunrades darbos, lai virzītos uz 
savu nākotnes karjeru;

� piedalīties mācību priekš-
metu olimpiādēs, lai apliecinātu 
savus talantus;

� apmeklēt interešu izglītības 
nodarbības;

� saņemt stipendiju par labām 
sekmēm;

� izmantot bezmaksas sabied-
risko transportu, lai apmeklētu 
skolu un interešu izglītības no-
darbības. 

Informācija par dokumen-
tu iesniegšanu un izglītības 
programmām pieejama www. 
saulkrastuvsk.lv.
Nāc, pievienojies Saulkrastu 
skolēnu pulkam!
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PIESLĒGUMA IZBŪVE SAULRIETA TAKAI
Drošai gājēju nokļūšanai uz Baltajā kāpā izbūvēto pastaigu laipu pabeigta 
laipas atjaunošana – izbūvēta apmēram 40 metrus gara koka laipas noeja.
Foto: Pēteris Gertners

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, jūnijā plānots izbūvēt ietvi A. Kalniņa 
ielā, no Raiņa ielas līdz Bīriņu ielai, un turpināt iesāktos ietves izbūves darbus 
Skolas ielā līdz L. Paegles ielai. Foto: Pēteris Gertners

SAULKRASTU ESTRĀDE
Šobrīd Saulkrastu estrādē tiek pabeigti darbi. Projekta izmaksas tiek segtas 
par Eiropas Savienības fondu finansējumu.  Foto: Pēteris Gertners

AINAŽU IELAS IETVE UN AUTOSTĀVVIETAS 
Aprīlī tika uzsākta projekta „Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
izveide Ainažu ielā” realizācija. Projektā paredzēts gar Ainažu ielu, no 
autobusu stāvlaukuma (pie bijušā restorāna „Vārava”), līdz Vidrižu ielai 
izbūvēt jaunu gājēju ietvi un autostāvvietas.  Foto: Pēteris Gertners

JŪRAS PROSPEKTS
Aprīlī tika uzsākti būvdarbi Jūras prospektā, kur plānota ielas seguma maiņa 
400 metru garā posmā no Jūras prospekta 26. Projektā tiek izbūvēts asfalta 
segums un uzstādīti ātrumvaļņi. Šobrīd plānots, ka darbiem jābūt pabeigtiem 
līdz 15. jūnijam. Projektu finansē pašvaldība.  Foto: Pēteris Gertners

Pašvaldības aktuālie projekti
Novada attīstības nodaļa

Lai veicinātu novada attīstību, 
Saulkrastu novada dome meklē 
aizvien jaunas iespējas gan 
vietējo, gan ārvalstu investīciju 
piesaistei. Pēdējos gados 
ir izdevies saņemt Eiropas 
Savienības līdzekļus dažādu 
infrastruktūras attīstības 
projektu īstenošanai.

Viens no nozīmīgākajiem 
2021.  gadā īstenotajiem projek-
tiem ir 2017.  gadā apstiprinātais 
projekts „Vidzemes piekrastes 
kultūras un dabas mantojuma ie-
kļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā – „Saviļņojošā 
Vidzeme” sadarbībā ar Carnikavas, 
Salacgrīvas un Limbažu pašval-
dībām. 2020.  gadā tika izstrādāts 
būvprojekts, un jau 2021.  gada 
janvārī uzsākta estrādes ēkas at-
jaunošana un Neibādes parka lab-
iekārtošana. Kopējās plānotās pro-
jekta izmaksas ir 910 752,76 eiro, 
tajā skaitā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansē-
jums – 714  486,85  eiro. Pārbūves 
darbi jānoslēdz maija beigās, lai 
jau šovasar estrādē varētu notikt 
pirmie pasākumi.

2020.  gadā pašvaldībai ap-
stiprināti vairāki Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) projekti, ko plā-
nots uzsākt realizēt jau šā gada 
vasarā: 
� Labierīcību infrastruktūras 

izveide peldvietā „Centrs” 
Projektā plānots izbūvēt sta-
cionāras moduļtipa labierīcības 
Raiņa ielas galā. Plānotās pro-
jekta izmaksas ir 54364,19 eiro, 
tajā skaitā Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) fi-
nansējums – 47 593,38 eiro;

� Pludmales infrastruktūras 
nodrošināšana peldvietā 
„Centrs”. Projektā plānots iz-
būvēt ūdensvadu un kanalizā-
cijas pieslēgumu Raiņa ielas 
galā, nodrošinot infrastruktū-
ru, kas nepieciešama labierīcī-
bu izveidei. Plānotās projekta 
izmaksas: 57472,84  eiro, ie-
skaitot EJZF finansējumu  – 
49 500 eiro;

� Glābšanas stacijas izbūve un 
pieejamības nodrošināša-
na pludmalē. Projekta laikā 
peldvietā „Centrs” tiks izbūvēta 
jauna glābšanas stacija, kā arī 
nodrošināta pieeja jūrai ope-
ratīvajiem dienestiem. Kopējās 
plānotās projekta izmaksas: 
63094,76  eiro, tajā skaitā EJZF 
finansējums – 49 500 eiro.

Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts 
konkrēto projektu īstenošanai un 
nodots saskaņošanai atbildīgajās 
instancēs. Plānots, ka jau vasaras 
sākumā tiks izsludināti iepirkumi 
būvdarbu uzsākšanai.

2021.  gada pavasarī saņemts 
LAD atbalsts projekta „Gājēju 
infrastruktūras izbūve Upes 
ielā” realizācijai. Projektā plā-
nota gājēju pārejas un gājēju iet-
ves izbūve Upes ielā, posmā no 
jaunizbūvētās Aģes promenādes, 
virzienā līdz pagriezienam uz 
kempingu „Jūras priedes”. Kopējās 
projekta izmaksas: 24717 eiro, no 
tiem 20 000 eiro – ELFLA finansē-
jums. Paredzēts, ka būvnieks dar-
bus uzsāks jau maija beigās, lai jau 
šajā sezonā būtu iespējama droša 
gājēju pārvietošanās konkrētajā 
posmā. 

2021.  gada aprīlī uzsākta 
projekta „Tūrisma attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
izveide Ainažu ielā” realizāci-
ja. Projektā plānots izbūvēt gājēju 
ietvi un 100  jaunas autostāvvie-
tas, tajā skaitā motociklu un in-
valīdu stāvvietas posmā no Raiņa 
ielas līdz Vidrižu ielai. Būtiski, ka 
Ainažu iela ir pirmā iela paralē-
li jūrai, tāpēc atpūtnieki šīs ielas 
tuvumā visvairāk izvēlas novietot 
automašīnas.

Projekta laikā plānots arī izbū-
vēt pastaigu ceļu kāpās, kas savie-
nos Jūras parku ar Raiņa ielu. Plā-
notās projekta kopējās izmaksas: 
483 402 eiro, ieskaitot EJZF finan-
sējumu – 382 500 eiro;

� 2021.  gada aprīlī noslēgti lī-
gumi par projekta „Gājēju 
tilta būvniecība Liepu ielā, 
Saulkrastos” īstenošanu. Paš-
laik būvnieks pasūta materiā-
lus, lai jau jūnija beigās uzsāktu 
vecā tilta demontāžu un jaunā 
tilta būvniecību. Plānots, ka 
būvdarbi jāveic piecos mēne-
šos no līguma noslēgšanas brī-
ža. Projekta kopējās izmaksas: 
201 162,10 eiro, tajā skaitā EJZF 
finansējums – 171 000 eiro;

� Katrīnbādes ielas izbūve un 
tūrisma infrastruktūras at-
tīstība posmā no Saules tilti-
ņa līdz Katrīnbādei. Projekta 
laikā plānota Katrīnbādes pro-
menādes 1.  kārtas būvniecība, 
kurā tiks izbūvētas komuni-
kācijas. Šobrīd notiek projek-
tēšanas darbi, un plānots, ka 
šovasar tiks izsludināts iepir-
kums būvdarbu veikšanai. Šajā 
projektā plānota arī gājēju in-
frastruktūras izbūve posmā no 
Saules tiltiņa līdz Zvaigžņu ie-

lai. Šobrīd ir noslēdzies apvie-
notais iepirkums par projekta 
izstrādi un būvniecību. Kopējās 
plānotās projekta izmaksas: 
273 900 eiro, ieskaitot EJZF fi-
nansējumu – 246 500 eiro;

� Lai uzsāktu projektu „Tirdz-
niecības vietu izveide Ainažu 
ielā, Saulkrastos”, maijā tiks 
noslēgts līgums par darbu uz-
sākšanu, ko plānots veikt divos 
mēnešos. Projekta laikā plānots 
uzstādīt divas jaunas tirdznie-
cības nojumes un atjaunot bru-
ģa segumu. Plānotās projekta 
izmaksas: 17 143 eiro, tajā skai-
tā EJZF finansējums 90% apmē-
rā – 15 428 eiro.

Maijā ir saņemts Latvijas 
valsts vides aizsardzības fonda 
atbalsts projektam „Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana”. Tajā 
plānots šogad uzstādīt jaunas 
pārģērbšanās kabīnes Saulkrastu 
pludmalēs. Projekts jāīsteno līdz 
2021. gada rudenim. Kopējais ap-
stiprinātais projekta finansējums 
ir 15 780 eiro: no tiem 8305 eiro – 
Latvijas valsts vides aizsardzības 
fonda finansējums.

2021.  gadā pašvaldība turpi-
nās īstenot projektus izglītības 
un sociālo pakalpojumu jomā, 
piesaistot publisko un valsts fi-
nansējumu: 2020.  gadā pašvaldī-
bai apstiprināja papildu finansē-
juma – 42  677  eiro – piešķiršanu 
projekta „Veselības veicināša-
nas pasākumu Saulkrastu no-
vadā” īstenošanai, paredzot tā 
realizāciju līdz 2023. gada 20.  jū-
nijam. 2021.  gadā projektā plā-
notas vingrošanas nodarbības 
iedzīvotājiem un senioriem, sko-
lēnu peldētmācības, semināri, 
kā arī vairāki publiskie pasākumi 
ģimenēm. Tiek turpināts arī pro-
jekts „Latvijas skolas soma”, 
kurā notiek kultūras aktivitātes 
Saulkrastu un Zvejniekciema vi-
dusskolēniem. Projekta finansēju-
mu piešķir Kultūras ministrija, un 
tā apjoms 2020./2021. gada 2. mā-
cību semestrim ir 4865 eiro.

2021.  gadā pašvaldība ir uzsā-
kusi realizēt arī daudzus pašfinan-
sētus infrastruktūras projektus. 
2020.  gada beigās tika noslēgts 
būvdarbu līgums par ielas segu-
ma maiņu Jūras prospektā, kur 
400  metru posmā tiek ieklāts as-
falta segums un izbūvēti ātrum-
vaļņi.

12. maijā pabeigta laipas izbūve 
Rīgas ielā 9a gājēju nokļūšanai no 
Bērzu ielas uz pastaigu laipu. 
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Politisko partiju saraksti 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanām Saulkrastu novadā 
Partiju un partiju apvienības programmas un deputātu kandidātu 
saraksti ievietoti izlozē iegūtā kārtas numura secībā. 
Avots: https://pv2021.cvk.lv/pub/saulkrastu-novads/kandidatu-saraksti

1. “Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā 

partija
Pašvaldību vēlēšanas regulē 
vietējo pašvaldību darbu, tā ir 
tuvākā iespēja ielikt citādus 
pamatus varas un sabiedrības 
attiecībām, pamatojoties uz 
savstarpēju uzticēšanos, atbil-
dību un pragmatismu. Tāpēc 
Sociāldemokrātiskā partija 
„Saskaņa” un mēs, deputātu 
kandidāti no Saulkrastu no-
vada, aicinām katru vēlētāju 
izdarīt savu izvēli atbilstoši 
saviem uzskatiem. Vēlēšanās 
piedalīsimies, kā draudzīga un 
profesionāla komanda, kuras 
uzdevums  – risināt mūsu no-
vada iedzīvotājiem aktuālās 
problēmas.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA 
UN SPORTS:
1. Uzbūvēt jaunas pirmsskolas 
izglītības iestādes; 2. Materiāli 
stimulēt novada skolēnus par 
augstiem rezultātiem mācībās, 
sportā, jaunradē; 3. Ierīkot jau-
nas, pilnveidot un uzturēt kar-
tībā iedzīvotāju aktīvās atpūtās 
vietas, sporta un rotaļu lauku-
mus; 4. Nodrošināt bezmaksas 
ēdināšanu visiem audzēkņiem 
un skolēniem novada bērnu-
dārzos un skolās. 5. Organizēt 
kultūras un sporta pasākumus, 
pieaicinot Latvijā un Pasaulē 
populāras personības. 6. Atbal-
stīt inovatīvas tūrisma idejas. 7. 
Uzstādīt āra trenažierus atpū-
tas parkā starp Saulkrastu Sta-
ciju un Bīriņu ielu (Saulkrastu 
Mežaparkā). 8. Aprīkot jātnieku 
treniņa laukumu Zvejniekcie-
mā; 9. Popularizēt Zvejnieka 
Svētkus! 
SOCIĀLĀ SFĒRA 
UN VESELĪBA: 
1. Nodrošināt kvalitatīvus un 
pieejamus sociālās aprūpes, so-
ciālās palīdzības un medicīnas 
pakalpojumus visiem mazaiz-
sargātajiem novada iedzīvotā-
jiem. 2. Nodrošināt speciālistu 
pakalpojumus rehabilitācijas 
nodarbību organizēšanā nova-
da senioriem un iedzīvotājiem 
ar īpašām vajadzībām. 
NOVADA INFRASTRUKTŪ-
RAS ATTĪSTĪŠANA 
UN LABIEKĀRTOŠANA: 
1. Paaugstināt komunālo pa-
kalpojumu kvalitāti un pie-
ejamību novada iedzīvotājiem. 
2. Ievērot budžeta līdzekļu 
taisnīgas sadales un efektīvas 
izmantošanas principu starp 
novada apdzīvotajām vie-
tām, ņemot vērā iedzīvotāju 
priekšlikumus un vēlmes. 3. 
Aktīvi piesaistīt Eiropas fon-
dus un citu ārējo finansējumu 
novada attīstībai. 4. Turpināt 
ūdensapgādes un kanalizāci-

jas sistēmu izbūves, rekons-
trukcijas un uzturēšanas darbu 
apdzīvotajās vietās. 5. Veicināt 
daudzdzīvokļu namu renovāci-
jas un siltināšanas programmu 
īstenošanu. 6. Satiksmes prob-
lēmu risināšana starp novada 
apdzīvotam vietām. 7. Izbūvēt 
gājēju celiņus un veloceliņus 
no Via Baltica līdz DS VEF Bi-
ķernieki un DS Ķīšupe. 8. Rū-
pēties par dzīvnieku labturības 
jautājumu risināšanu, un veikt 
sterilizāciju klaiņojošiem dzīv-
niekiem ar domes atbalstu. 9. 
Izveidot un aprīkot suņu ap-
mācību laukumu. 10. Strādāt 
pie pašvaldības ielu apgaismo-
juma izveidi visā novada teri-
torijā. 11. Pilnveidot piekrastes 
infrastruktūru, turpināt uzstā-
dīšanu suņu ekskrementu at-
kritumu tvertnes. 12. Izveidot 
jaunas maksas autostāvvietas 
Rīgas ielas ceļmalās novada 
viesiem. 
DROŠĪBA: 
1. Attīstīt un pilnveidot video-
novērošanas sistēmu sabiedris-
kajās vietās. 2. Sekmēt pašval-
dības policijas darbu sabied-
riskās kārtības nodrošināšanā 
novada teritorijā.
EKOLOĢIJA: 
1. Panākt vides aizsardzības īpa-
šu prasību ievērošanu Skultes 
ostas teritorijā, kā arī mazināt 
gaisa piesārņojumu. 2. Veikt 
skaidrojošo un profilaktisko 
darbu iedzīvotāju vidū, lai sa-
glabātu dabu un aizsargātu ap-
kārtējo vidi no piesārņojuma. 3. 
Kopā ar komunālajiem dienes-
tiem, skolām un sabiedriskajām 
organizācijām rīkot teritoriju 
labiekārtošanas un sakopšanas 
pasākumus.
UZŅĒMĒJDARBĪBA: 
1. Piesaistīt investīcijas SPA 
centra un peldbaseina izveidei, 
radot jaunas darba vietas un 
novadu noslogojuma nodroši-
nājumu gan ziemā, gan vasarā. 
2. Radīt konkurenci esošiem 
veikaliem, piesaistot jauno vei-
kalu ķēdi. 

Mēs partijā „Saskaņa” esam ļoti 
dažādi. Arī Latvijas sabiedrība 
savā kopumā ir ļoti dažāda. Mēs 
runājam dažādās valodās, bet 
labi saprotam viens otru. Mēs 
atrodam to, kas mūs vieno. SA-
SKAŅAS ideja nav tikai mūsu 
partijas nosaukumā. Mūsuprāt, 
tas ir tāds sabiedrības modelis, 
ar kuru var veiksmīgi strādāt 
visdažādākie cilvēki.

Nr., vārds, uzvārds 
1. Andrejs Vinogradovs 
2. Juris Provejs 
3. Olga Koroļova  
4. Inna Proveja 

2. Jaunā   
Saskaņa

Pārskatīt un samazināt Latvijā 
augstākos tarifus par apkuri un 
komunālos maksājumus novadā. 
Iespējams mainot pakalpojuma 
piegādātāju, izvēloties to atklā-
tā konkursā vai mainot līguma 
nosacījumus ar esošo piegā-
dātāju. Iepriekšējās vēlēšanās 
visas šobrīd dome pārstāvētās 
partijas solīja samazināt tarifus, 
bet šo četru gadu laikā tie ir ti-
kai auguši. Mazināt atkritumu 
apsaimniekošanas tarifus, radot 
konkurenci, ļaujot iedzīvotājiem 
izvēlēties atkritumu apsaimnie-
košanas uzņēmumu pēc saviem 
ieskatiem nevis domes noteikto 
uzņēmumu.
Efektīvi labot un būvēt Saulkras-
tu novada infrastruktūru. Ietves 
un ceļi Saulkrstos šobrīd ir kates-
trofālā stāvoklī, bet tai vietā, lai 
tos remontētu. tiek būvēti nevai-
dzīgi ceļi uz nekurieni meža vidū. 
Izbūvēt veloceliņus no Zvejniek-
ciema līdz Inčupei, veidojot sa-
vienojumus no dzelzceļa staci-
jām līdz jūrai Uzbūvēt publiski 
pieejamu peldbaseinu.Saulkrasti 
ir kūrortpilsēta, tāpēc nav jābū-
vē tajā Skultes gāzes termināls 
ārvalstu miljardieru interesēs. 
Labiekārtot novada skvērus un 
parku, izveidot jaunas dabas ta-
kas kā tūrisma objektus. Rūpē-
ties par ekoloģisku vidi pilsētā 
un nepieļaut nepamatotu koku 
izciršanu. Ierīkot bērnu lauku-
mus, kuri pašreiz novadā trūkst. 
Labiekārtot pludmali ,tādējādi 
palielinot cilvēku skaitu, kuri vē-
lēsies atpūsties Saulkrastos un 
palielinās pilsētas ieņēmumus. 
Labiekārtot esošās auto stāv-
vietas un radīt jaunas, nodroši-
not Saulkrastu iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem ērtu piekļuvi 
pludmalei un citiem objektiem. 
Rūpēties par klaiņojošo dzīv-
nieku labturības jautājumu at-
risināšanu, veikt to sterilizāciju 
un barošanu ar domes atbalstu 
un piesaistot privātus fondus. 
Nodrošināt kvalitatīvu kultūras 
pasākumu un izklaides piedāvā-
jumu vietējiem iedzīvotājiem un 
tūristiem . Atbalstīt Saulkrastu 
uzņēmējus, un piesaistīt uzņē-
mumus no citurienes ar nodok-
ļu atlaidēm, kā arī radot pievil-
cīgu vidi uzņēmuma darbības 
uzsākšanai. Būvējot Rail Baltic 
dzelssceļu, jāievēro, pirmkārt, 
vietējo iedzīvotāju intereses un 
dabas aizsardzība. 
Aizsargāt Saulkrastu izglītības 
un veselības iestādes no slēg-
šanas un atjaunot to funkcijas.
Skolas jautājumu izlemšanā ir 
jādot tiesības vecāku padomēm. 
Radīt pieejamu un kvalitatīvu 
veselības un izglītības sistēmu 

Saulkrastu iedzīvotājiem, pie-
saistot jaunos speciālistus, radot 
izvēles iespējas. Mazināt rindas 
bērnudārzā. Nodrošināt brīv-
pusdienas bērnudārzā un skolās 
visu klašu audzēkņiem. Pārska-
tīt domes funkcijas, ietaupot 
naudu uz nevajadzīgajām, sa-
mazināt birokrātiju un Valsts 
Kontroles norādītos korupcijas 
riskus. Katram iedzīvotājam jā-
būt iespējai domē saņemt atbil-
di sev saprotamā valodā. Esmu 
pret administratatīvi teritoriālo 
reformu, Sējas novada iedzīvo-
tājiem jādot iespēja referendu-
ma ceļā izvēlēties sava novada 
statusu. 
Palielināt sociālo atbalstu un 
pabalstus novada iedzīvotā-
jiem, kuriem tie ir nepiecieša-
mi. Pilsētas robežās nodrošināt 
Saulkrastu pastāvīgajiem iedzī-
votājiem bezmaksas sabiedrisko 
transportu, ieviešot Saulkrast-
nieka karti. Pašvaldībai jāatbals-
ta vietējie cilvēki un uzņēmumi, 
kuri cietuši valdības radītā ār-
kārtas stāvokļa rezultātā. Par 
demokrātiju novadā un valstī !

Nr., vārds, uzvārds 
1. Rihards Pušmucāns 

3.Latvijas Zaļā  
partija

Latvijas Zaļās Partijas prioritāte 
ir daba un cilvēks. Cilvēks – no 
piedzimšanas brīža, ģimenē, 
skolā, dabā, atpūtā, darbā, sa-
biedrībā un uzņēmējdarbībā. 
Mēs ieguldīsim savas zināšanas, 
prasmes un pieredzi, lai nodro-
šinātu līdzsvarotu novada attīs-
tību, veicinot uzņēmējdarbību, 
darbavietu veidošanos, turpinot 
sakārtot infrastruktūru, nodro-
šinot kvalitatīvus un sabiedrības 
vajadzībām atbilstošus pakalpo-
jumus. Vēlamies īpašu atbalstu 
sniegt ģimenēm ar bērniem un 
izglītības kvalitātes paaugstinā-
šanai. 
VIDE
• Nodrošināsim jūras, piekras-
tes kāpu un upju ekosistēmas 
aizsardzību
•  Rūpēsimies par notekūdeņu 
attīrīšanu 
• Mazināsim ostas ietekmi uz 
vidi un vietēju iedzīvotāju dzīvi
• Vairosim atkritumu šķiroša-
nas iespējas
• Atbalstīsim daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju siltināšanu 
• Esam par atjaunojamās ener-
ģijas izmantošanu

INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBA
• Pabeigsim uzsāktos infra-
struktūras projektus
• Uzbūvēsim bērnudārzu Zvej-
niekciemā 

• Uzbūvēsim jaunu Saulkras-
tu novada mūzikas un mākslas 
skolas ēku
• Uzbūvēsim jaunu katlu māju 
Saulkrastos
• Veiksim novada lauku un 
grants ceļu atjaunošanu
• Veiksim ciemu centrālo ielu 
pakāpenisku atjaunošanu ar 
dubultās virsmas apstrādes 
tehnoloģiju 
• Izbūvēsim velo-gājēju celiņu 
Murjāņi– Loja 
• Izbūvēsim PII Bitīte multi-
funkcionālo zāli 
• Izbūvēsim velo-gājēju celiņu 
gar Murjāņu ceļu no Saulkrastu 
apvedceļa līdz Rožu bulvārim
• Paplašināsim novada ūdens-
apgādes un kanalizācijas no-
tekūdeņu tīklus • Līdzfinansē-
sim mājsaimniecību ūdens un 
kanalizācijas pieslēgšanos pie 
centrālajiem tīkliem 
• Izveidosim velosipēdu noviet-
nes dzelzceļa stacijās
ATBALSTS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAI
• Uz TIC bāzes veidosim iestā-
di, kura veidos novada atpazīs-
tamību un identitāti, īstenos 
tūrisma un uzņēmējdarbības 
attīstību
• Organizēsim jauno uzņēmēju 
grantu konkursus 
• Atbalstīsim lauku ražotājus, 
amatniekus un pašnodarbinātos 
• Lauksaimniekiem piemēro-
sim samazinātu NIN likmi
• Bioloģiskajiem lauksaimnie-
kiem piemērosim par 50% sa-
mazinātu NIN 
• Atbalstīsim investīciju pie-
saisti ar Privātās Publiskās 
Partnerības sadarbības mode-
ļiem
• Attīstīsim ražošanas un in-
dustriālās teritorijas darba vie-
tu radīšanai
• Tūrisma stratēģiju veidosim 
kā atbalstu uzņēmējiem novadā
 NOVADA PĀRVALDE 
UN ATTĪSTĪBA
• Nodrošināsim efektīvu, god-
prātīgu un atklātu jaunizveido-
tā novada pārvaldību
• Nodrošināsim atklātu pašval-
dības, kapitālsabiedrību, ies-
tāžu iepirkumu procedūru un 
noslēgto līgumu publisku pie-
ejamību
• Paplašināsim pakalpojumu 
skaitu, kvalitāti un pieejamību 
e-vidē
• Organizēsim pašvaldības pa-
kalpojumu sniegšanu pēc vie-
nas pieturas aģentūras principa 
visās novada bibliotēkās
 IZGLĪTĪBA
• Saglabāsim visas novada iz-
glītības iestādes 
• Nodrošināsim skolēnu bez-
maksas nokļūšanu uz un no no-
vada izglītības iestādēm 
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• Iekļausim mācību program-
mās vides aizsardzības mācību
• Ēdināšanu mācību iestādēs 
organizēsim tikai ar Latvijā ra-
žotu ekoloģisku pārtiku 
• Orientēsim novada izglītību 
Ziemeļvalstu virzienā, sek-
mējot valodu apguvi un ie-
saistoties dažādās pārrobežu 
sadarbības programmās • No-
drošināsim pedagogiem 20% 
pašvaldības piemaksu pie valstī 
noteiktās pedagogu likmes sā-
kot ar 2022. gadu 
• Nodrošināsim visiem novada 
bērniem vietu bērnudārzā 
• Nodrošināsim skolēnu apmā-
cību peldēšanā
• Atbalstīsim un paplašināsim in-
terešu izglītības iespējas novadā 
SOCIĀLĀ SFĒRA
• Izstrādāsim atbalsta prog-
rammu audžuģimeņu kustības 
veicināšanai
• Nodrošināsim brīvpusdienas 
sākot no 5 gadu vecumu līdz 
12.klasei visās pašvaldības mā-
cību iestādēs
• Palielināsim medicīnas ap-
rūpes pieejamību un sociālo 
palīdzību
• Nodrošināsim 500 EUR pašval-
dības pabalstu jaundzimušajiem
• Atbalstīsim senioru aktivitā-
tes mūžizglītības ietvaros 
ATBALSTS SABIEDRĪBAS 
AKTIVITĀTĒM
• Atbalstīsim NVO un iedzī-
votāju iniciatīvas, organizējot 
projektu konkursus
• Aktivizēsim dialogu starp ie-
dzīvotājiem un pašvaldību, vei-
dojot iedzīvotāju valdes
• Ieviesīsim līdzdalības budže-
tu, sabiedrības ierosinātiem 
teritorijas attīstības projektiem
• Apbalvosim novadniekus, kuri 
veicinājuši novada attīstību un 
atpazīstamību
KULTŪRA, SPORTS 
UN TŪRISMS 
• Saglabāsim un integrēsim 
kultūras namus kopējā novada 
dzīvē, un atbalstīsim pašdarb-
nieku kolektīvus 
• Veicināsim kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un at-
jaunošanu 
• Atbalstīsim jaunu tradīciju un 
pasākumu veidošanu 
• Organizēsim projektu konkur-
sus kultūras un sporta atbalstam 
• Veicināsim visa vecuma tau-
tas sportu novadā
• Veicināsim tūrisma un velo-
maršrutu attīstību
• Veidosim laikmetīgu, tradīcijās 
balstītu kultūras programmu
Nr., vārds, uzvārds 
1. Guntis Liepiņš 
2. Bruno Veide  
3. Normunds Broks 
4. Ivars Veide 
5. Inta Petrova  
6. Andris Vītols  
7. Mārcis Mežulis 
8. Sandra Lapkovska 
9. Liena Ozoliņa 
10. Dagnija Bižāne 
11. Aleksandrs Zoričs 
12. Dainis Tutiņš
13. Andris Zemītis 
14. Ervīns Ješus  
15. Valdis Freimanis 
16. Raita Siliņa  
17. Lilita Lapsiņa  
18. Dainis Lauskis 

4. Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”-

”Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, Jaunā konservatīvā 
partija
Saulkrastu novads – VAR! 
Saulkrasti ar blakus esošajiem 
pagastiem ir cieši saistīti. Vēstu-
re, kultūra, izglītība, uzņēmējdar-
bība un sociālās saites savija kopā 
trīs novados dzīvojošos ļaudis. 
Saeima pēc J.Dombrava iniciatī-
vas izveidoja apvienoto Saulkras-
tu novadu. Šobrīd mūsu jauna-
jam novadam ir sevi jāpierāda! 
Piedāvājam spēcīgu komandu, 
kuras priekšgalā ir savu jomu 
pārzinoši cilvēki. Zemkopības 
un vides jomas eksperts J.Eglīts, 
pieredzes bagāts ostu un pašval-
dības vadītājs E.Grāvītis, skolēnu, 
vecāku un pedagogu cienīts izglī-
tības iestādes vadītājs A.Dulpiņš 
un enerģisks, vietējais uzņēmējs 
M.Kišuro. Mūsu komanda vēlas 
pierādīt, ka MŪSU novads VAR 
kļūt par Latvijas veiksmes stāstu. 
Piedāvājam vīziju, kāds būs no-
vads pēc četriem gadiem: 
ATTĪSTĪBA 
• Gar A1 šoseju izveidotas jau-
nas ražotnes un tirdzniecības 
uzņēmumi. Šai teritorijā attīs-
tās arī IKT jaunuzņēmumi. 
• Skultes osta ir nozīmīgs re-
ģiona tautsaimniecības centrs. 
Ostā pieaug kravu pārvadāju-
mi, ir uzlabota jahtu tūrisma 
infrastruktūra un iesākts darbs 
pie prāmju satiksmei nepiecie-
šamās infrastruktūras izbūves. 
• Spēcīga attīstības nodaļa no-
drošina investīciju piesaisti no-
vadam.
• Apkalpojošās sfēras uzņēmu-
mi strādā visu gadu. Tiem tiek 
piemērota NĪN atlaide.
• Tuvu jūrai ir izveidoti “pop-
up” biroji, kuros strādā IT spe-
ciālisti. 
INOVĀCIJAS 
• Visi Saulkrastu pašvaldības 
pakalpojumi ir pieejami e-vidē. 
• Iedzīvotāji tālrunī saņem in-
dividualizētu informāciju par 
tuvākajā apkaimē notiekoša-
jiem notikumiem, sabiedriska-
jām apspriešanām un pašvaldī-
bas būvdarbiem.
• Visitsaulkrasti.lv – pasākumu 
gids tūristiem un novadniekiem. 
TAUTSAIMNIECĪBA
• Lauksaimniecība – sakārtota 
ceļu infrastruktūra un spēcī-
gas zemnieku saimniecības, kas 
rada augstu pievienoto vērtī-
bu pašu radītam produktam. Ir 
nodrošināta LAD un LLKC pār-
stāvju klātbūtne novadā. 
• Zivsaimniecība – attīstīti ma-
zie ražotāji, jauni inovatīvi pro-
dukti un pieejama koledžas lī-
meņa izglītība zivsaimniecībā. 
• Mežsaimniecība – ilgtspējīgi 
apsaimniekoti meži nodrošina 
atpūtas iespējas un labi strā-
dājošus vietējos kokapstrādes 
uzņēmumus. 
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA 
UN SPORTS
• Visas izglītības iestādes ir 
specializējušās un nodrošina 
21.gs. atbilstošu izglītības vidi. 
Skolēniem ir pieejams mūsdie-
nīgs mācību process. 
• Notiek īpašs darbs skolēnu ta-
lantu attīstībai. Pārdomāta pie-

eja skolotāju profesijas prestiža 
celšanai un motivācijas paaug-
stināšanai ir piesaistīti augsti 
kvalificēti un radoši pedagogi.
• Papildus ierastajam mācību 
procesam ir nodrošinātas attā-
lināto mācību iespējas. Attāli-
nāti ir iespējas apgūt kvalifikā-
cijas celšanas kursus un iegūt 
vidusskolas izglītību
• Līdzās visaptverošai interešu 
izglītībai liela uzmanība ir vel-
tīta digitālo prasmju apguvei.
• Novadā notiek vairākas Lat-
vijas mēroga sporta sacensības.
• Pieejami daudzveidīgi kultū-
ras un izklaides pasākumi, to-
starp Novada kultūras festivāls.
• Izveidota Amatu māja un sa-
kārtotas kultūras iestāžu telpas. 
TŪRISMS 
• No Baltās kāpas līdz Skultes 
ostai būs izveidota labiekārto-
ta taka ar mākslinieku radītiem 
vides objektiem.
 • Labiekārtotas atpūtas vietas 
ir daudzu tūristu galamērķis. 
• Zvejniekciema ūdenstornis un 
ostas mols - labiekārtoti tūris-
ma objekti.
 • Sējas muižas teritorijā tiek 
rīkoti tematiskie svētki. 
DZĪVES VIDE
 • Ģimene ir pamats! Pašvaldība 
palīdz ģimenēm sākot no bērna 
piedzimšanas brīža līdz vecum-
dienām. Novads nodrošina bēr-
nudārzu pieejamību, brīvpus-
dienas līdz 9.klasei, kā arī mājas 
aprūpi senioriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.
• Ar valsts programmas atbal-
stu ir nosiltinātas daudzas in-
dividuālās dzīvojamās mājas.
• Slimnīca piedāvā daudz pla-
šāku pakalpojumu loku.
• NĪ nodokļa daļa tiek izlietota 
konkrētās apkaimes koplieto-
šanas infrastruktūras sakārto-
šanai.
CEĻI UN APGAISMOJUMS
• Sadarbībā ar vietējām rīcības 
grupām ir izveidota vērienīga 
apgaismojumu, ceļu izbūves un 
atjaunošanas programma. Visi 
nozīmīgākie ceļi apdzīvotās 
vietās ir izgaismoti.
• Līdzās moderniem autoceļiem 
ir izbūvēti droši ceļi gājējiem.
• Veloceliņi savieno Saulkras-
tus ar Carnikavu un Rīgu; Zvej-
niekciemu ar Skulti un Dunti; 
Loju ar Murjāņiem. 
• Ar valsts atbalstu ir sakārtoti 
visi novada teritoriju šķērsojo-
šie valsts autoceļi.
TRANSPORTS
• No jebkura novadā ietilpstošā 
ciemata sasniegt novada centru.
• Pie lielākajām stacijām ir ie-
spēja ērti novietot automašīnu, 
lai pārkāptu vilcienā. 
• Regulāra autobusu kustība 
maršrutos Pabaži-Saulkras-
ti-Mandegas, Murjāņi-Loja-
Saulkrasti ir alternatīva privāta-
jai automašīnai.
• Regulāra sabiedriskā trans-
porta kustība ar Limbažiem, 
Valmieru un Siguldu. Ticam, ka 
mūsu komanda VAR īstenot šo 
vīziju!

Nr., vārds, uzvārds 
1. Jānis Eglīts  
2. Ervīns Grāvītis 
3. Andris Dulpiņš 

4. Mārtiņš Kišuro
5. Zita Rukšāne  
6. Dārta Ose-Bērziņa 
7. Krists Lielmanis 
8. Ilze Dzintare 
9. Valda Tinkusa
10. Ingūna Feldmane
11. Edīte Baltiņa  
12. Anita Ašmane
13. Maija Eglīte  
14. Igors Akulovs  
15. Sandis Veidemanis 
16. Eduards Jurķelis
17. Miervaldis Leja 
18. Jānis Mickāns 

5. Jaunā   
VIENOTĪBA

Partiju apvienības Jaunā Vie-
notība mērķis  – kopīgi veidot 
Saulkrastus, Zvejniekciemu, 
Loju, Pabažus, Murjāņus un Sēju 
par spēcīgu, attīstītu, draudzīgu 
novadu, kur ikviens ir svarīgs! 
Mēs veidosim saliedētu un at-
bildīgu komandu, pārdomāti 
plānosim un organizēsim domes 
darbu, izvirzot uzdevumus: 
PĀRVALDĪBA, 
INFRASTRUKTŪRA – 
Kvalitatīvi un pieejami pakal-
pojumi ikvienam novada iedzī-
votājam. - Saimnieciski veidots 
pašvaldības budžets, maksimāli 
piesaistīti fondu līdzekļi, tāde-
jādi veicinot visu novada terito-
rijas līdzsvarotu attīstību. - Mo-
derni rotaļu laukumi un fiziskās 
attīstības iespējas bērniem, jau-
niešiem. - Uzlabota pašvaldības 
satiksmes infrastruktūra, t.sk. 
ielas, ceļi, apgaismojums. - Pār-
skatīti komunālo pakalpojumu 
tarifi, izvērtētas to samazinā-
šanas iespējas ilgtermiņā. - At-
kritumu savākšanas bezmaksas 
akcijas. - Kooperatīvu infrastruk-
tūras pakāpeniska sakārtošana 
(ceļi, apgaismojums, atkritumu 
savākšana, ūdens, kanalizācija) 
pēc principa – nodokļi atgriežas 
pie maksātājiem. 
VIDE - 
Ilgtspējīga, vizuāli vienota, ikvie-
nam pieejama kvalitatīva dzīves 
vide - kompleksi pilsētvides un 
lauku vides attīstības risinājumi. 
- Vides uzturēšana, sekojot ilgt-
spējības principam. nekompro-
mitējot nākamo paaudžu dzīves 
līmeni un iespējas - Vides prob-
lēmu un to iespējamo risinājumu 
aktualizēšana sabiedrībā.
 IZGLĪTĪBA - 
Kopīga ilgtspējīga izglītības 
sistēma, izglītības stratēģija 
ilgtermiņā. - Iespējas bērniem, 
jauniešiem iegūt mūsdienīgu, 
kvalitatīvu, konkurētspējīgu 
izglītību. - Pārdomāta interešu 
izglītības infrastruktūra, pare-
dzot bērnu interesēm atbilsto-
šas norises. - Transporta tīkla 
sakārtošana, piekļuve izglītības 
iestādēm, interešu izglītības 
pulciņiem, mūzikas, mākslas 
skolām. - Pirmsskolas izglītī-
bas pieejamība visiem bērniem, 
esošo PII uzturēšana, paplaši-
nāšana, jaunu PII grupu izveide 
Zvejniekciemā. - Darba samak-
sas paaugstināšana pedago-
giem, pirmsskolas pedagogiem 
un pedagogu palīgiem. - Peda-
gogu piesaistes, atbalsta prog-
rammas izstrāde, līdzfinansējot 
pedagogu mācības. - Brīvpus-

dienas novada skolās (1. – 9. kla-
sei). - Piemērotas telpas VJMMS 
Saulkrastu centrā, saglabāt Sē-
jas Mūzikas un mākslas skolu, 
kopt abu skolu tradīcijas. - Mūž-
izglītība pieaugušajiem. 

JAUNIEŠI - 
Iesaistot jauniešus un attīstot 
jaunatnes politiku, izveidota 
jauniešu lietu nodaļa. - Atbalsts 
jauniešu iniciatīvām un brīvā 
laika pavadīšanai. - Finansiāla 
jauniešu motivēšana par izcilību 
mācībās, sporta sasniegumos, 
sabiedriskajā darbā. - Riska gru-
pu jauniešu vajadzību apzināša-
na, plānveidīgi risinājumi. 

SPORTS, KULTŪRA - 
Pilnveidot esošās sporta tra-
dīcijas, atbalstīt komandu un 
individuālo sportistu sacen-
sības. - Peldēšanas apmācības 
skolēniem. - Radīt apstākļus, kas 
ļautu novadā organizēt augstā-
kā valsts, starptautiskā līmeņa 
sporta sacensības. - Attīstīt spor-
ta, aktīvās atpūtas infrastruk-
tūru, atbalstīt burāšanas skolas 
darbību. - Daudzveidīgs kultūras 
norišu piedāvājums, iesaistot ie-
dzīvotājus kultūras dzīves orga-
nizēšanā. - Izveidot Amatu māju 
novada amatniekiem, mākslinie-
kiem. - Saglabāt kultūrvēsturisko 
mantojumu, vērtības, kultūras 
pasākumu tradīcijas, nodrošinot 
mākslinieciskās pašdarbības ko-
lektīvu darbību. 
UZŅĒMĒJDARBĪBA, 
TŪRISMS - 
Atbalsts uzņēmumiem, kas no-
darbina vietējos iedzīvotājus, 
veikuši nozīmīgas investīcijas 
novadā. - Atbalstīt sociālo un 
videi drošu uzņēmējdarbību, ne-
atbalstīsim SD termināļa izbū-
vi. - Uzņēmējdarbības un lauku 
atbalsta konsultanta pieejamība 
pašvaldībā. - Tūrisma attīstības 
stratēģija novadā, t.sk. ekotū-
risms, lauku, velotūrisma, ūdens-
tūrisma un ūdens ceļu attīstība, 
iesaistot iedzīvotājus un uzņē-
mējus. - Jauni tūrisma maršruti, 
iekļaujot piekrastes, pilsētvides, 
novada ūdenstilpju, lauku un 
mežu teritorijas. 
SOCIĀLAIS ATBALSTS, 
VESELĪBA, DROŠĪBA - 
Senioru sveikšana nozīmīgos 
svētkos, atbalsts senioru bied-
rībām, veselību veicinošas akti-
vitātes. - Senioru atlaides trans-
portā, bezmaksas nokļūšana 
uz/no nozīmīgākajiem pasāku-
miem. - Ikgadējs atbalsts senio-
riem medikamentu iegādei. - 
Palīdzība senioriem, cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām realizēt 
savus mājražojumus. - Sociālo, 
ārstniecības pakalpojumu kvali-
tāte, pieejamība un daudzveidī-
ba, kvalitātes uzraudzība. - Vides 
pielāgošana cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. - Atbalsts doktorā-
tiem, ģimenes ārstu praksēm, 
ārstniecības speciālistiem. - At-
balsts, sadarbība ar NVO un ie-
dzīvotājiem (projekti, iniciatīvas, 
ideju konkursi). - Pašvaldības po-
licijas pieejamība un kārtības uz-
turēšana visā novadā. - Uzlabota 
satiksmes, gājēju drošība – ātru-
ma ierobežošana, gājēju pārejas, 
videonovērošana, ietves.
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Nr., vārds, uzvārds 
1. Izita Kļaviņa 
2. Atis Labucis 
3. Jānis Brumermanis
4. Signe Medne  
5. Mārtiņš Neilands 
6. Vija Skudra 
7. Rolands Trenko 
8. Māra Alena 
9. Ieva Remese 
10. Brigita Krastiņa 
11. Krišjānis Kainaizis 
12. Jolanta Leimane 
13. Inga Savicka 
14. Agnese Marta Vaivode 

6. “Latvijas   
attīstībai”

Mūsu novada nozīmīgākā vēr-
tība ir cilvēks, bet mūsu darba 
devējs ir novada iedzīvotājs!
 Administratīvi teritoriālā re-
forma iezīmē jauna attīstības 
izrāviena iespējas novados. 
Mūsu komandu veido piere-
dzējuši profesionāļi, kas, gudri 
strādājot jaunajā Saulkrastu 
novadā, izmantos reformas ra-
dītās iespējas. Veidosim jaunu 
novada pārvaldes modeli – ie-
saistot iedzīvotājus lēmumu 
pieņemšanā, komunicējot un 
konsultējoties par svarīgiem 
pašvaldības darba aspektiem. 
“Latvijas attīstībai” ir mūsdie-
nīga politiskā partija, kas ir pār-
stāvēta Latvijas Republikas Sa-
eimā, valdībā, daudzās Latvijas 
pašvaldībās un Eiropas Parla-
mentā. Tas nodrošina Saulkras-
tu novada deputātu kandidā-
tiem veiksmīgas sadarbības 
priekšnoteikumus, kas veicinās 
jaunā novada ātrāku izaugsmi. 
DOMES DARBS.
 Domei nepieciešami izglīto-
ti un izlēmīgi deputāti, kuri 
spējīgi pieņemt drosmīgus lē-
mumus! Radīsim caurspīdīgu 
finanšu kontroli. Pašvaldības 
profesionāļus nodrošināsim ar 
konkurētspējīgu atalgojumu, 
bet pieprasīsim sasniegt izvir-
zītos mērķus. Pateiksim “nē” 
birokrātijai! Biežāk organizēsim 
iedzīvotāju ideju konkursus. 
IZGLĪTĪBA. 
Katram novada bērnam nodro-
šināsim vietu esošajos bērnu-
dārzos. Izglītosim bērnus dabas 
resursu taupīšanā, atkritumu 
mazināšanā, piesaistīsim ār-
pusskolas neformālo izglītību 
speciālistus. Ieviesīsim peldē-
šanas apmācības programmu, 
izglītošanos nodrošinot kaimi-
ņu novadu baseinos. Īsteno-
sim profesionālo ievirzi spor-
tā. Abām mūzikas un mākslas 
skolām nodrošināsim telpas un 
izveidosim vienotu un konku-
rētspējīgu piedāvājumu māks-
las un kultūras interešu jomā. 
Mūsu novada vidusskola kļūs 
konkurētspējīga, lai mūsu bēr-
niem turpmāk vairs nav jābēg 
uz citu novadu skolām.
Veselība un sociālais atbalsts. 
Saulkrastu slimnīca turpinās 
darbību. Rūpēsimies par tās pa-
kalpojumu kvalitāti un daudz-
veidību, atbalstīsim ģimenes 
ārstus. Pilnveidosim sociālā 
atbalsta sistēmu ģimenēm ar 
bērniem, pensionāriem, cilvē-
kiem ar invaliditāti. Izveidosim 
sociālā atbalsta centru. 

KULTŪRA UN SPORTS.
Pabeigsim darbu pie Saulkras-
tu estrādes labiekārtošanas, 
Lojas kultūras nama remonta 
un renovēsim Zvejniekciema 
kultūras nama koncertzāli. Re-
montēsim Sporta un ģimeņu 
centra ēku un nodrošināsim 
centra baseina darbību. Nova-
dā atbalstīsim tādus pasāku-
mus, kurus būs prieks apmek-
lēt pašiem un lepnums aicināt 
ciemiņus! 
INFRASTRUKTŪRA. 
Veidosim atbalsta programmas 
ūdens un kanalizācijas pie-
slēgumiem un daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalmu sakārtoša-
nai. Veidosim konkrēti apzīmē-
tus veloceliņus, apgaismotas, 
norobežotas un drošas velo 
novietnes. Veicināsim jauna 
atkritumu šķirošanas eko lau-
kuma izbūvi. Uzbūvēsim stāv-
laukumus, ceļa malās – kaba-
tas. Piesaistīsim struktūrfondu 
līdzekļus un savedīsim kārtībā 
lauku un vasarnīcu rajonu ce-
ļus. Organizēsim novada ezeru 
apsaimniekošanu.
Vasarnīcās īpašumiem piešķir-
sim adreses, atrisināsim ieil-
gušās atkritumu apsaimnieko-
šanas problēmas, pilnveidosim 
pamesto dzīvnieku problēmas 
uzraudzību un kontroli. 
TŪRISMS. 
Veidosim jaunus tūrisma magnē-
tobjektus. Iesaistīsimies Gaujas 
nacionālā parka tūrisma klasterī. 
Veicināsim viesmīlības pakalpo-
jumu attīstību un ūdens tūrismu.
DROŠĪBA.
Nodrošināsim pašvaldības po-
liciju arī Sējā, Pabažos, Lojā un 
Murjāņos, palielināsim glābēju 
skaitu pludmalē. Nodrošināsim 
drošības patruļas pludmalē un 
mainīsim attieksmi pret nova-
da viesiem. 
UZŅĒMĒJDARBĪBA. 
Piesaistīsim investīcijas degra-
dētu objektu renovācijai, veici-
nāsim šādu teritoriju izaugsmi: 
bijušās pionieru nometnes, Vā-
rava, zivju fabrika, Severniķelis. 
Veicināsim Sējas muižas parka 
teritorijas sakārtošanu. Izstrā-
dāsim jaunu teritoriālplānoju-
mu, veidosim jaunus industriā-
los parkus. Izveidosim novad-
nieka lojalitātes karti, veidosim 
novada mārketinga programmu. 
Būvēsim dienesta daudzdzīvok-
ļu mājas. Kardināli mainīsim 
attieksmi pret potenciālajiem 
investoriem un jaunajiem uzņē-
mējiem. Veicināsim jauna pār-
tikas veikala būvniecību Zvej-
niekciemā. 
Atbalstīsim tikai tos uzņēmēj-
darbības veidus, kas ir dabai 
draudzīgi un neapdraudēs no-
vada ekoloģiju.
Saulkrastu novads ir kā di-
mants, kas pacietīgi un ar zi-
nāšanām jāslīpē, līdz tas iegūs 
briljanta mirdzumu!

Nr., vārds, uzvārds 
1. Artūrs Ancāns 
2. Aiva Aparjode 
3. Reinis Siliņš 
4. Māris Iekļavs 
5. Teodors Karlsons 
6. Andris Birzulis 
7. Agris Bojārs 

8. Rita Celma 
9. Marina Skļara 
10. Inga Geistarde-Zaporožeca
11. Uģis Ārgalis 
12. Renārs Peksis 
13. Raimonda Kosmane 
14. Raivis Kozaks 
15. Larisa Mišina 
16. Jānis Garklāvs 
17. Santa Ancāne 

7. “LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”

Par vienmērīgu, ilgtspējīgu un 
kvalitatīvu visa novada izaugs-
mi, kā uzņēmējdarbības, kultū-
ras un izcilas dzīvesvietas un 
kūrorta pērli Vidzemes reģionā! 
Mūsu zinošās un pieredzējušās 
komandas galvenā prioritāte 
ir cilvēks- sakārtotā, drošā un 
tīrā vidē; apvienojot Saulkras-
tu un Sējas unikālo potenciā-
lu, novads kļūs par Vidzemes 
attīstības centru, kurā ērti un 
patīkami dzīvot un strādāt kat-
ram no mums, mūsu ģimenēm, 
draugiem un kaimiņiem. Ap-
vienojot mūsu pieredzi un zi-
nāšanas pašvaldību pārvaldības 
darbā, uzņēmējdarbībā, finanšu 
piesaistē un ikdienā, veidosim 
vienotu un līdzsvarotu pašval-
dības pārvaldes modeli- līdz-
vērtīgu pakalpojumu grozu, at-
balsta pasākumus, vienlīdzīgas 
iespējas un iniciatīvas katram 
novada iedzīvotājam. 

MŪSU KOMANDAS 
IZVIRZĪTIE MĒRĶI: 
SOCIĀLAIS ATBALSTS: 
Katram Saulkrastu iedzīvotā-
jam ir jājūtas sociāli aizsargā-
tam un jāsaņem pakalpojumi, 
atbilstoši vajadzībām: 
1) Nodrošināsim nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi 90% 
apmērā.
2) Sociālais darbinieks pieej-
ams Saulkrastos, Zvejniekcie-
mā, Murjāņos, Pabažos, Sējā, 
Lojā. 
3) Atbilstošs sociālo pakalpo-
jumu grozs daudzbērnu ģime-
nēm, personām ar funkcionā-
liem traucējumiem, bezdarb-
niekiem, vientuļajiem pensio-
nāriem un vientuļajām mam-
mām- bez liekām formalitātēm 
normatīvo aktu ietvaros.
4) Ekonomikas Ministrijas īres 
mājokļu būvniecības program-
mas ietvaros nodrošināsim no-
vada jaunajiem speciālistiem 
un iedzīvotājiem kvalitatīvus, 
pieejamus dzīvokļus. 
INFRASTRUKTŪRA: 
Labi, sakārtoti, izgaismoti ceļi, 
veloceliņi un gājēju ietves visā 
novadā, ērtākiem un drošākiem 
savienojumiem starp centru un 
ciemiem, iedzīvotāju mobilitā-
tei, atpūtai, uzņēmējdarbībai, 
kā arī jaunu autostāvvietu iz-
būve ir viena no mūsu koman-
das prioritātēm: 
1) Izveidosim ceļu sakārtošanas 
plānu- jaunas infrastruktūras 
izbūve, esošo grants ceļu grei-
derēšana un pretputes apstrā-
de, ziemas uzturēšanas grafiks. 
2) Paredzēsim daudzdzīvokļu 
māju pagalmu labiekārtošanai 
līdzfinansējumu katra gada no-
vada budžetā. 
3) Turpināsim attīstīt ūdens 

un kanalizācijas tīklus, pare-
dzot jaunu pieslēgumu līdzfi-
nansējumu katra gada novada 
budžetā. 
4) Samazināsim siltumenerģi-
jas izmaksas novadā, dažādojot 
siltumapgādes sistēmu. 
5) Atbalstīsim daudzdzīvok-
ļu māju siltināšanu, piešķirot 
līdzfinansējumu. 
6) Izveidosim lielgabarīta at-
kritumu nodošanas laukumus 
Murjāņos, Pabažos un Sējā, no-
drošināsim atkritumu šķiroša-
nas iespējas visā novadā. 
7) Izmantojot ES fondu līdzfi-
nansējumu, izbūvēsim veloceli-
ņu Saulkrasti-Sigulda, Sējas pa-
matskola- Murjāņu sporta ģim-
nāzija, Lilaste-Zvejniekciems. 
UZŅĒMĒJDARBĪBA:
1) Sagatavosim jaunu novada 
teritorijas attīstības plānu un 
izmainīsim apbūves noteiku-
mus, iesaistot iedzīvotājus un 
uzņēmējus.
2) Īstenosim projektus degra-
dēto un neapgūto teritoriju 
pārveidē, radīsim priekšnosa-
cījumus jaunu publisku objektu 
veidošanā. 
3) Izveidosim atbilstošu tirgus 
infrastruktūru Svētku un Ne-
ibādes ielās, kur uzņēmēji un 
lauksaimnieki ik nedēļu varēs 
tirgot savu produkciju. 
IZGLĪTĪBA: 
1) Paplašināsim pirmsskolas 
izglītības iestāžu tīklu, veicot 
ieguldījumus esošo bērnudār-
zu infrastruktūrā, kā arī izvei-
dojot jaunus- Pabažos un Zvej-
niekciemā. 
2) Nodrošināsim visu novada 
skolu darbību, ar labi atalgo-
tiem, kvalificētiem pedago-
giem.
 3) Nodrošināsim skolēnu auto-
busu satiksmi. 
4) Nodrošināsim kvalitatīvu in-
terešu izglītību ar ievirzi profe-
sijā bērniem un pusaudžiem.
PĀRVALDĪBA: 
Pašvaldības pārvaldību veido-
sim efektīvu, caurspīdīgu, pro-
fesionālu: 
1) Nodrošināsim pašvaldības pa-
kalpojumu pieejamību Saulkras-
tos, Sējā, Pabažos, Lojā, Mur-
jāņos. 
2) Aktīvi izmantosim ES fon-
du, valsts un publiskās privātās 
partnerības iespējas finanšu lī-
dzekļu piesaistei projektu rea-
lizācijā, infrastruktūras izbūvē. 
3) Nodrošināsim konkurētspē-
jīgu un rezultātorientētu atal-
gojumu pašvaldības un tās ies-
tāžu darbiniekiem. 
SPORTS, VESELĪBA, 
KULTŪRA: 
1) Veiksim Lojas un Zvejniek-
ciema kultūras namu remontu.
2) Atbalstīsim Saulkrastu slim-
nīcas darbību, paredzot līdzfi-
nansējumu tās kvalitatīvu pa-
kalpojumu nodrošināšanā. 
3) Izveidosim jaunu sporta veidu 
apgūšanas iespējas: burāšanas 
apmācības Skultes ostā, skeit-
parkā- ripojošo braucamrīku no-
darbības; atbalstīsim pludmales 
volejbola, futbola laukumu ierī-
košanu un sacensību rīkošanu. 
4) Uzlabosim esošos un izvei-
dosim jaunus bērnu rotaļu lau-
kumus.

DROŠĪBA: 
1) Nodrošināsim pašvaldības po-
licijas patrulēšanu Saulkrastos, 
Sējā, Pabažos, Lojā, Murjāņos.
2) Paplašināsim un modernizē-
sim videonovērošanas kameru 
bāzi. 
Par cilvēkiem, jūru un zemi!

Nr., vārds, uzvārds 
1. Alens Horsts
2. Mareks Zeltiņš 
3. Ivars Keviešens 
4. Juris Dzenis 
5. Alta Bringina 
6. Edgars Zviedris 
7. Māris Muzikants 
8. Ieva Briede 
9. Velga Pokrovska 
10. Madara Kalniņa 
11. 1Igors Gūtmans 
12. Aigars Kanders 
13. Kristīne Dembovska 
14. Diāna Stūrmane 
15. Eduards Ozoliņš 
16. Armands Veinbergs 
17. Raivo Miljons 
18. Rūta Keviešena

8. Politiskā partija 
“Latvijas Reģionu 

Apvienība”
Mēs esam Latvijas Reģionu Ap-
vienība. Nākam tepat no mūsu 
pašu ciemiem un pilsētas, un 
zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem. 
Mūsu pārliecības pamatā ir pie-
redze, zināšanas, spēja ieklau-
sīties un sadarboties. 
Jaunais Saulkrastu novads būs 
tik stiprs, cik stiprs un apmie-
rināts būs ikviens mūsu nova-
da iedzīvotājs. Lai to panāktu, 
veidosim novadu atbilstoši ik-
viena interesēm, informējot un 
iesaistot iedzīvotājus lēmumu 
pieņemšanā. 
NOVADA PĀRVALDĪBA 
UN ATTĪSTĪBA
• Ieviesīsim efektīvu, caurska-
tāmu, uz iedzīvotāju vajadzī-
bām orientētu pārvaldību paš-
valdībā, tās kapitālsabiedrībās. 
• Virzīsim jaunā Saulkrastu no-
vada iekļaušanu Nacionālajā 
attīstības plānā kā reģionālās 
attīstības centru Vidzemes pie-
krastē. 
• Nodrošināsim pašvaldības 
pakalpojumu pieejamību pēc 
iespējas tuvāk iedzīvotāju dzī-
vesvietai.
• Ieviesīsim atbalsta un privi-
lēģiju sistēmu novada iedzī-
votājiem – NĪN atlaides, no-
darbību pieejamība, atlaides 
sporta un kultūras objektu 
izmantošanai un pasākumu 
apmeklēšanai.
• Piesaistīsim resursus ūden-
scentra būvniecībai novadā, 
nodrošinot atpūtas iespējas 
visa gada garumā.
• Izstrādāsim un īstenosim plā-
nu novada ceļu sakārtošanai un 
uzturēšanai, kā arī dārzkopības 
ciemu infrastruktūras attīstībai 
(t.sk. atkritumu apsaimnieko-
šanai). - Radīsim risinājumus 
zemākiem apkures tarifiem ilg-
termiņā.
KULTŪRA
• Turpināsim darbu pie kultūras 
vides attīstības - k/n “Zvejniek-
ciems”, Saulkrastu un Pabažu 
estrādes, Lojas kultūras nama 
attīstības.
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• Izveidosim kultūras norišu 
vietu Sējas muižas parkā ar lab-
iekārtotu vidi, Amatu un māks-
las centru Zvejniekciemā un 
digitālo muzeju. 
• Organizēsim vienotus, ko-
pīgus kultūras pasākumus at-
jaunotajā infrastruktūrā visā 
novada teritorijā, saglabājot 
kultūras tradīcijas atbilstoši 
katras vietas vēsturiskajām 
vērtībām. 
IZGLĪTĪBA
• Veidosim konkurētspējīgu, 
iekļaujošu izglītības sistēmu 
un infrastruktūru, saglabājot 
Sējas pamatskolu, paplašinot 
Saulkrastu vidusskolu ar jaunu 
piebūvi, atjaunojot Zvejniekcie-
ma skolas ēku, attīstot eksakto 
un humanitāro virzienu, papil-
dus piedāvājot IT, Jaunsardzes 
jūras programmu un interešu 
izglītību. - Nodrošināsim pie-
mērotas telpas novada mūzikas 
un mākslas skolām. • Izveidosim 
bērnudārzu Zvejniekciemā.
• Turpināsim nodrošināt skolē-
niem bezmaksas ēdināšanu un 
sabiedrisko transportu uz un no 
mācību iestādēm un nodarbību 
vietām. 
• Veidosim mūsdienīgus apstāk-
ļus jauniešu izaugsmei, veicinot 
iniciatīvas, iesaistot nacionālos 
un starptautiskos projektos un 
kopīgi plānojot jaunas aktīvās 
atpūtas norises un laukumus. 
• Nodrošināsim mūžizglītību 
pieaugušajiem. 
SPORTS 
• Veidosim sporta un vese-
lības veicināšanas objek-
tus visā novadā, atjaunosim 
sporta būves Zvejniekciemā, 
Saulkrastos, Sējā. 

• Sadarbībā ar Murjāņu sporta 
ģimnāziju attīstīsim volejbo-
la, vieglatlētikas, ūdensspor-
ta veidus, veicināsim Sējas, 
Saulkrastu un Murjāņu skolu 
sadarbību jauno sporta talan-
tu piesaistē.
 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 
• Izveidosim dienas centru so-
ciālās rehabilitācijas un aprū-
pes pakalpojumu saņemšanai 
un atbalsta sistēmu ģimenēm, 
kurās ir personas ar īpašām va-
jadzībām.
• Veidosim sociālo “Labumu 
grozu” senioriem un daudz-
bērnu ģimenēm. - Atbalstīsim 
veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstību un pieejamību. - Ri-
sināsim jaunas sociālās mājas 
izveidi. 
UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Pilnveidosim un attīstīsim 
kūrorta infrastruktūru, veici-
not tūrisma uzņēmējdarbību.
• Uzņēmējdarbības, lauk-
saimniecības un mežsaim-
niecības attīstībai veidosim 
skaidru un saprotamu at-
balsta sistēmu, t.sk. tiešās 
pieejamības sistēmu pašval-
dības speciālistiem lauku at-
tīstības jautājumos.
• Atbalstīsim uzņēmējdarbību, 
kas nepasliktina vides kvalitā-
ti un nav pretrunā ar iedzīvo-
tāju interesēm, neatbalstīsim 
SD termināļa būvniecību.
• Strādāsim pie Skultes ostas 
pieejamības iedzīvotājiem un 
viesiem, attīstot jahtu, ēdinā-
šanas, tūrisma pakalpojumus. 
• Mājražotāju atbalstam or-
ganizēsim novada Zaļo tirgu, 
ieviesīsim novada uzņēmēju 
zīmolu. 

INFRASTRUKTŪRA
• Attīstīsim komunikāciju tīklu 
pieejamību novadā, sniegsim 
atbalstu pieslēgumu veidošanai 
privātmājām. 
• Atjaunosim un attīstīsim 
gājēju un veloceliņus, velo-
novietnes, autostāvvietas. - Ik 
gadu atjaunosim vismaz vienu 
ielu, izgaismosim vismaz vienu 
teritoriju, izveidosim vismaz 2 
bērnu rotaļu laukumus. 
• Turpināsim jūras un Pabažu 
ezera pludmaļu labiekārtošanu 
un sabiedrisko pieejamību, vei-
dosim peldlīdzekļu nolaišanas 
vietas. 
DROŠĪBA
• Veidosim pašvaldības polici-
jas pakalpojumu pieejamību, 
novērošanas drošības sistēmas 
visā novadā.
• Turpināsim darbu pie ceļu 
satiksmes drošības, veidojot iz-
gaismotas gājēju pārejas, ātru-
mu ierobežojošos risinājumus.

Nr., vārds, uzvārds 
1. Normunds Līcis
2. Oksana Vanaga 
3. Raimonds Kalniņš 
4. Sandra Ozola-Ozoliņa 
5. Kristaps Lūsis 
6. Līga Vaidere 
7. Toms Turlajs 
8. Raivo Jēkabsons 
9. Gatis Majevskis 
10. Selga Osīte 
11. Dita Bērziņa 
12. Jānis Kantoris 
13. Sandra Ozoliņa 
14. Andris Koemecs 
15. Jana Bukovska 
16. Armands Jēkabsons 
17. Jurģis Grabčiks 
18. Zane Paidere 

2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies 
kārtējās pašvaldību vēlēšanas.

Balsošanas kārtība
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā:
� sestdiena, 5.jūnijā, no pulksten 7.00 līdz 20.00. 
Iepriekšējā balsošana notiks:
� pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
� ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
� piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņi
Vēlētājiem atļauts balsot jebkurā savas 
pašvaldības vēlēšanu iecirknī.
Saulkrastu novadā esošie 
vēlēšanu iecirkņi:
Nr.768 Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Nr.769 Kultūras namā “Zvejniekciems”,
Atpūtas ielā 1D, Zvejniekciemā
Nr.796 Sējas novada domē, “Jēņi”, Lojā
Nr.797 Pabažu kultūras namā, Pabažos

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar 
ierasties iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un 
slimojošu personu aprūpētāji var balsot savā 
atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās 
vietā jāpiesaka līdz 5. maija plkst. 12.00, 
iesniedzot iesniegumu, norādot vārdu, uzvārdu; 
personas kodu; iemeslu, kādēļ nepieciešama 
balsošana atrašanās vietā; precīzu adresi un 
telefona numuru, tuvākajā vēlēšanu iecirknī, 
vai Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, gadījumā, ja iesniegumu iesniedzat 
ārpus iecirkņu darba laika. (Iesniegumu drīkst 
nogādāt arī jebkura vēlētāja uzticības persona).

Vēlētāju reģistrs
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto 
Vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs būs reģistrēts 
vēlēšanu apgabalā atbilstoši reģistrētai 
dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu 
dienas. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu un 
apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji varēs 
noskaidrot, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) 

e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana” vai arī pa uzziņu tālruni 67049999.

No 27. marta līdz 27. maijam  vēlētāji 
tiešsaistē e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala 
noskaidrošana un maiņa” vai klātienē jebkurā 
pašvaldības dzīvesvietas deklārēšanas iestādē 
var mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs 
izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā 
viņiem pieder nekustamais īpašums.

Tiesības balsot:
Tiesības piedalīties vēlēšanās ir 
balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu 
pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Visiem 
vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. 
Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, 
kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, 
kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā 
reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu 
programmas atrodamas: 
https://pv2021.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti

Saulkrastu novada 
domes 28. aprīļa sēdes 
Nr. 8 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: 
N. Līcis, A. Aparjode, A. Horsts, 
A. Deniškāne, B. Veide, 
E. Grāvītis, G. Lāčauniece, 
I. Veide, L. Vaidere, M. Kišuro, 
O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, 
S. Ancāne, S. Osīte.

Par bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšanu
1. Ievēlēt SVETLANU OZOLIŅU 
par Saulkrastu novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieku ar 2021. gada 
5. maiju uz pieciem gadiem.  
2. Lēmums stājas spēkā  
ar tā pieņemšanas brīdi.  
3. Administrācijas nodaļas 
personāla speciālistei 
paziņot Valsts ieņēmumu 
dienestam par izmaiņām 
Saulkrastu novada pašvaldības 
amatpersonu sarakstā.

Par aizņēmuma 
ņemšanu projekta 
„Atbalsta pasākumi 
iedzīvotāju nekustamā 
īpašuma pievienošanai 
centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem 
Saulkrastu novadā” 
realizācijai
1. Ņemt vidējā termiņa 
aizņēmumu Valsts kasē 
2021. gadā ar izņemšanu 
2021. gadā un 2022. gadā, uz 
10 gadiem, par kopējo summu 
170 000,00 euro apmērā, ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi un atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 01.01.2023., 
aizdevuma atmaksu garantējot 
ar pašvaldības budžetu, 
tajā skaitā: 1.1. Valsts kases 
aizņēmumu (85% apmērā) 
projekta „Atbalsta pasākumi 
iedzīvotāju nekustamā 
īpašuma pievienošanai 
centralizētajiem kanalizācijas 
tīkliem Saulkrastu novadā” 
realizācijai 170 000,00 euro 
apmērā; 1.2. Saulkrastu novada 
pašvaldības finansējumu 
(15% apmērā) projekta 
„Atbalsta pasākumi iedzīvotāju 
nekustamā īpašuma 
pievienošanai centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem 
Saulkrastu novadā” realizācijai 
30 000,00 euro apmērā.

Par piemiņas akmens  
ar uzrakstu „Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa 
ierosināta, Jūrniecības 
departamenta celta, 
1937.–1939. gadā tapa 
Skultes zvejnieku osta” 
pārvietošanu
1. Atbalstīt piemiņas 
akmeņa ar uzrakstu „Valsts 
prezidenta Kārļa Ulmaņa 
ierosināta, Jūrniecības 
departamenta celta, 1937.–
1939. gadā tapa Skultes 
zvejnieku osta” pārvietošanu. 
2. Skultes ostas pārvaldei 
organizēt labiekārtošanas 
projekta izstrādi un 
pārvietošanu.1 

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības finansētā 
nevalstisko organizāciju 
projektu konkursa rezultātu 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt projektu 
konkursa vērtēšanas rezultātus. 
2. Piešķirt Saulkrastu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
sekojošām biedrībām 
projektu īstenošanai:  
2.1. Biedrībai „Jūras zirgi” 
projekta „Saulkrastu manēžas 
izveide” īstenošanai – 
1900 euro; 2.2. Biedrībai 
„Creative coast” projekta 
„Vides objekts „Zelta priede” 
īstenošanai – 1950 euro; 
2.3. Biedrībai „Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība” projekta 
„Saulkrastu novada uzņēmēju 
informatīvais buklets” 
īstenošanai – 1800 euro.
3. Slēgt līgumus ar biedrībām 
par finansējuma piešķiršanu 
un finansējuma izlietojuma 
atskaišu iesniegšanu.2

Par nosaukuma piešķiršanu 
(Liepaines iela)
1. Piešķirt zemes vienībām ar 
kadastra apz. 80330021710 
un 80330021840 nosaukumu: 
Liepaines iela, Mežvidi, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads.
2. Novada attīstības nodaļai 
veikt īpašuma pārreģistrāciju 
zemesgrāmatā. 3. Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai 
veikt nosaukuma maiņu 
grāmatvedības bilancē.
4. Administratīvās nodaļas 
vecākajai lietvedei lēmumu 
elektroniski nosūtīt Valsts 
zemes dienestam uz e-adresi. 
5. Atbildīgais par lēmuma 
izpildi – Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektors.

1 „PAR” – 13 (A. Aparjode, 
A. Horsts, A. Deniškāne, 
B. Veide, E. Grāvītis, 
G. Lāčauniece, L. Vaidere, 
M. Kišuro, N. Līcis, O. Vanaga, 
S. Ozola-Ozoliņa, S. Ancāne, 
S. Osīte, „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 1 (I. Veide).
2 „PAR” – 13 (A. Aparjode, 
A. Horsts, A. Deniškāne, 
B. Veide, E. Grāvītis, 
G. Lāčauniece, I. Veide, 
L. Vaidere, M. Kišuro, 
O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, 
S. Ancāne, S. Osīte, „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – 1 (N. Līcis).
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, 26. maijā, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.
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2021. gada maijs

2020. gada 30. septembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 23/2020 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 30. septembra sēdē (prot. Nr. 30/2020§42) 
Precizēti Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. janvāra sēdē (prot. Nr. 2/2021§9)

Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sedz licencētās 
vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu.

I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) sedz izmaksas privātajai 
izglītības iestādei (turpmāk – līdzfinansējums), 
kurā izglītību iegūst izglītojamais, kuram saskaņā 
ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 
nepieciešama speciālās izglītības programmas 
apguve. Noteikumi attiecas uz pamatizglītības un 
vidējās izglītības pakāpi.

2. Noteikumi neattiecas uz vispārējās pirmsskolas 
izglītības programmu (no pusotra gada vecuma 
līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) 
līdzfinansējumu privātai pirmsskolas izglītības 
iestādei. 

II. Līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas 
nosacījumi

3. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam 
mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes 
lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām 
izmaksām pašvaldības skolās.

4. Ja vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas 
privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā 
līdzfinansējums, pašvaldība nodrošina 
līdzfinansējumu apmērā, kas atbilst vispārējas 
izglītības pakalpojuma izmaksām privātajā 
izglītības iestādē. 

5. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi: 
5.1. privātā izglītības iestāde ir reģistrēta 

Izglītības iestāžu reģistrā; 
5.2. privātā izglītības iestāde īsteno izglītības 

programmu pamatizglītības vai vidējās 
izglītības pakāpē; 

5.3. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts 
līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma 
piešķiršanu attiecīgā izglītojamā vispārējās 
izglītības programmas apguvei privātajā 
izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme; 

5.4. privātā izglītības iestāde nav nodokļu 
parādnieks Publisko iepirkumu likuma 
izpratnē; 

5.5. izglītojamā un vismaz viena tā likumiskā 
pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā;

5.6. izglītojamajam saskaņā ar Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas atzinumu 
nepieciešama speciālās izglītības 
programmas apguve;

5.7. 5.7. izglītojamais ir reģistrēts privātā 
izglītības iestādē; 

5.8.  izglītojamā likumiskajam pārstāvim 
un privātajai izglītības iestādei ir 
noslēgts līgums par vispārējās izglītības 
programmas apgūšanu. 

6. Par privātās izglītības iestādes atbilstību 
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumā 

norādītajām prasībām ir atbildīgs izglītojamā 
likumiskais pārstāvis.

7. Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja privātā 
izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā 
pārstāvja maksu par vispārējās izglītības 
programmas īstenošanu tādā apmērā, kas atbilst 
izmaksātajam līdzfinansējuma apmēram. 

8. Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā 
ēdināšanas izdevumu segšanai.

III. Līdzfinansējuma izmaksas un 
pārtraukšanas kārtība

9. Pašvaldība un privātā izglītības iestāde slēdz 
līgumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

10. Lai pamatotu līdzfinansējuma izlietojumu 
atbilstoši finansējuma mērķim, privātā 
izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību, 
pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma 
sniedzēja apstiprinātiem, iepriekšējā gadā 
pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem 
vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā 
izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai 
plānoto izdevumu tāmei. Tāme tiek sagatavota 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu 
ekonomisko klasifikāciju. 

11. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša 
piektajam datumam rēķinu līdzfinansējuma 
saņemšanai pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā vai nosūta to pašvaldībai pa pastu vai 
elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@
saulkrasti.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu. 

12. Pašvaldības izglītības darba speciālists pārbauda 
iesniegto dokumentu atbilstību noteikumos 
noteiktajām līdzfinansējuma saņemšanas 
prasībām un iesniedz rēķinu samaksai 
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

13. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā 
izglītības iestādē par līdzfinansējuma 
izlietošanu atbilstoši noteikumos paredzētajiem 
noteikumiem un pieprasīt informāciju par 
izglītojamo apmeklējuma uzskaiti. 

14. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar 
privāto izglītības iestādi 10 darbdienu laikā 
pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus 
ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā 
kredītiestādē. 

15. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja: 
15.1. izglītojamā vai vismaz viena tā likumiskā 

pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

15.2. pašvaldība konstatē, ka piešķirtais 
līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši 
noteikumiem; 

15.3. izglītojamais Valsts izglītības informācijas 
sistēmas datu bāzē nav reģistrēts 
attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.

16. Pašvaldības izglītības darba speciālists 
rakstiski paziņo privātajai izglītības iestādei 

par līdzfinansējuma pārtraukšanu konkrētajam 
izglītojamam. 

17. Ja līdzfinansējuma pārmaksa ir izveidojusies 
privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot 
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai 
nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē 
tiesības uz līdzfinansējumu, privātā izglītības 
iestāde mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts 
pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos 
līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā, kas 
norādīts rakstiskajā paziņojumā. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Lai 
nodrošinātu Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 
5. punktā noteiktās tiesības, proti, ka pašvaldība uz 
savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto 
izglītības iestāžu finansēšanā, ir izstrādāti saistošie 
noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, 
kurā izglītību iegūst izglītojamais, kam saskaņā 
ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 
nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi 
izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, 
kurā izglītību iegūst izglītojamais, kam saskaņā 
ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 
nepieciešama speciālās izglītības programmas apguve. 
Saistošie noteikumi nenosaka, ka skolai ir jānodrošina 
licencētas speciālās izglītības programma, jo nozīmīgs 
pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas 
princips ir iekļaujošas izglītības pieeja. To iespējams 
īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās 
mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, 
izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu 
komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu 
vidi un nepieļaujot diskrimināciju. Par privātās izglītības 
iestādes atbilstību Pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinumā norādītajām prasībām ir atbildīgs izglītojamā 
likumiskais pārstāvis.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. Izdevumi noteikumu 
piemērošanai tiks plānoti pašvaldības 2021. gada 
budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības 
vidi) pašvaldības teritorijā. Saistošie noteikumi 
tieši neietekmē uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu 
novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu 
piemērošanā, ir Saulkrastu novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Izstrādājot saistošos noteikumus, 
konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

N. Līcis,
domes priekšsēdētājs 

2021. gada 31. martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 7/2021 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2021. gada 31. marta sēdē (prot. Nr. 7/2021§18)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. SN 2/2019 „Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”
Izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354  
„Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu.

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 2/2019 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:  
„10. Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei audžuģimenē ievietotam 
bērnam ir minimālās algas apmērā.”.

2. Papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā: 
„10.1 Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei specializētajā audžuģimenē 
ievietotam bērnam ir divu minimālo 

mēnešalgu apmērā.”. 
3. Papildināt 11. punktu aiz vārda „audžuģimenē” 

ar vārdiem „vai specializētajā audžuģimenē”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru 
kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 
„Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu. Projektā ir 
palielināts audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam 
bērnam palīdzības apmērs, kā arī noteikts palīdzības 
apjoms specializētai audžuģimenei.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošo noteikumu 
projekts nosaka vienreizēji piešķiramu pabalstu 
apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenē 
ievietotam bērnam minimālās algas apmērā un 

specializētajā audžuģimenē ievietotam bērnam divu 
minimālo mēnešalgu apjomā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Nav attiecināma. Izdevumi 
saistībā ar pašvaldības palīdzību audžuģimenei tiek 
plānoti 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.   

N. Līcis,
domes priekšsēdētājs 
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2021. gada maijs

2021. gada 27. janvārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 1/2021 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. janvāra sēdē (prot. Nr. 2/2021§6)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2021. gada 31. marta sēdē (prot. Nr. 7/2021§20)

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 33. panta 
trešo daļu un 36. panta sesto daļu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”14. panta sesto daļu.

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

1. Aizstāt Noteikumu izdošanas tiesiskajā 
pamatojumā vārdus un skaitļus „33. panta otro 
daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu” ar vārdiem 
un skaitļiem „33. panta trešo daļu un 36. panta 
sesto daļu” un svītrot no Noteikumu izdošanas 
tiesiskā pamatojuma atsauci uz tiesību normu 
„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”.

2. Svītrot 2.6. apakšpunktu;
3. Izteikt 2.7. un 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „2.7. maznodrošināta mājsaimniecība – 

mājsaimniecība, kurai piešķirts maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss saskaņā ar šo 
Noteikumu 5., 6. punktā un II nodaļā noteikto;
2.8. trūcīga mājsaimniecība – mājsaimniecība, 

kurai Ministru kabineta noteiktā kārtībā 
Saulkrastu sociālais dienests ir piešķīris 
trūcīgas mājsaimniecības statusu un par to 
ir izsniedzis noteikta parauga izziņu;”.

4. Aizstāt 2.9. apakšpunktā vārdus „personai 
(ģimenei)” ar vārdu „mājsaimniecībai”.

5. Aizstāt 3. un 33. punktā vārdus „ģimenēm 
(personām)” ar vārdu „mājsaimniecībām”;

6. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: 
 „4. Vienojoties ar klientu, pabalstu, izņemot 

garantētā minimālā ienākuma pabalstu 
(turpmāk – GMI pabalsts), var izmaksāt naudā vai 
pabalsta summas apmērā apmaksāt pakalpojumus 
(preces), kas nepieciešami, lai apmierinātu 
mājsaimniecības personu pamatvajadzības”. 

7. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
 „5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās 

mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 
354 euro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 248 euro pārējām 
personām mājsaimniecībā. Atbilstību 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam 

izvērtē analoģiski trūcīgas mājsaimniecības 
statusam.”.

8. Svītrot 5.1 punktu.
9. Izteikt 5.2 punktu šādā redakcijā:
 „54.2 Trūcīgas vai maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusu nosaka atbilstoši 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā noteiktajam.”.

10. Svītrot 7. punktu.
11. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
 „8. Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas 

mājsaimniecības statusam Saulkrastu sociālais 
dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par 
mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu, izvērtējot 
personas ienākumus un materiālos resursus 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 
par mājsaimniecības materiālās situācijas 
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”.

12. Izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „10.1 GMI pabalsts;”.
13. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
 „13. Pašvaldībā noteiktais garantētā minimālā 

ienākumu slieksnis vienai personai atbilst 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā noteiktajam slieksnim”.

14. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
 „14. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kurai 

piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, kurai 
trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai 
un kura pilda šajos Noteikumos noteiktos 
līdzdarbības pienākumus.”.

15. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā: 
 „16. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai, 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:
1.1. īres un komunālo maksājumu izdevumu 

samaksai. 
1.2. natūrā, piešķirot malku;
1.3. citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu 

izdevumu samaksai.”.
16. Aizstāt 18. punktā vārdus „ģimenei (personai)” 

ar vārdu „mājsaimniecībai”.
17. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
 „25. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot 

mājsaimniecības ienākumus, bet novērtējot 
situāciju, kurā mājsaimniecība katastrofas vai citu 
no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt 

savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama 
psihosociāla vai materiāla palīdzība.”. 

18. Aizstāt 28.1 punktā vārdus „ģimenes (personas)” 
ar vārdu „mājsaimniecības”.

19. Aizstāt vārdus „ģimenes (mājsaimniecības) 
locekļu” ar vārdiem „mājsaimniecības personu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Sakarā 
ar 24.11.2020. pieņemto likumu „Grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas 
stājas spēkā ar 01.01.2021., ir noteikti minimālo 
ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības sniegšanai.
Uz šo brīdi pašvaldības noteiktie ienākumu sliekšņi 
ir augstāki par Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteiktajiem. Grozījumi saistošajos 
noteikumos nosaka, ka pašvaldībā noteiktais 
maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis ir 354 eiro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 248 eiro pārējām personām 
mājsaimniecībā.
2. Īss projekta satura izklāsts:

•	 Grozījumi saistošajos noteikumos nosaka, 
ka pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās 
mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 
354 eiro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 248 eiro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

•	 Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, 
izvērtējot materiālo stāvokli, piemērot Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
normas, tādēļ no saistošajiem noteikumiem 
svītrots 7. punkts.

•	 Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumam ir precizēti 
maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības 
statusa piešķiršanas termiņi un precizēta 
terminoloģija.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu ietekme 
uz pašvaldības budžetu nav plānota.
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 31. marta SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 8/2021 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2021. gada 31. marta sēdē (prot. Nr.7/2021§19) 

Grozījums Saulkrastu novada domes 2020. gada 28. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 27/2020 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275  
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2020. gada 
28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN 27/2020 
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību Saulkrastu novadā” šādu grozījumu:

Papildināt ar VII.1 nodaļu šādā redakcijā:
“VII.1  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

25.1 Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina 
mājokli un individuālu atbalstu sociālo 
problēmu risināšanā pilngadīgai personai 
ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir 
objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi.

25.2 Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un kuras objektīvu apstākļu dēļ 
nevar dzīvot patstāvīgi. 

25.3 Grupu mājās (dzīvokļa) pakalpojumu par 
pašvaldības līdzekļiem var saņemt pilngadīga 
persona, kuras ienākumi nepārsniedz valstī 
noteikto minimālo darba algu mēnesī. 

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

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts. Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu projekts papildināts ar 
kārtību, kādā ir piešķirams grupu mājas (dzīvokļa) 
pakalpojums.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Saistošie noteikumi papildināti ar pakalpojumu – 
grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, kas tiek sniegts, 
pamatojoties uz 2003. gada 27. maija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 275 „Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6. punktu.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. Saistošajos noteikumos 
noteikto finansējumu katru gadu apstiprina 
Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, personai jāvēršas 
Saulkrastu sociālajā dienestā. Sociālā dienesta 
pieņemto lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu 
vai atteikumu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu 
par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā, Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
 N. Līcis,

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs 



Saulkrastu Domes Ziņas
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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 
maijā sveic novadniekus 

Rolandu Arāju
Eduardu Dižgalvi

Saulkrastu 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas 
ziņas par 
jaundzimušajiem 
2021. gada aprīlī

5 meitenes – 
Viktorija, Maija, Elizabete, 
Šarlote, Enija

un 3 zēni – Alberts, 
Laurens Dominiks, Alekss.

ATMIŅU LAIKS
Šajā grūtajā laikā, 
kad bieži ciešam no 
stresa un nogurstam no 
nepadarāmiem darbiem, 
jāatrod brīdis, lai pabūtu 
kopā. Kā jau katru gadu, arī 
šogad Saulkrastu kapos 
notiks kapusvētki. 

Mazs atskats uz 
aizgājušajiem gadiem. 
Šie kapusvētki tiks atzīmēti 
ar nelielu jubileju: 
mūsu kapu kapličai 30. 
Kapliču tika iesākts projektēt
 1987. gadā, pasūtītājs – 
Saulkrastu izpildkomiteja. 
Aizsākās kapličas celtniecība, 
un 1991. gada 19. janvārī ēka 
tika nodota ekspluatācijā. 
Šajos gados kapličā veikti 
kosmētiskie remonti, laboti 
lielie logi, remontēta Lielā 
sēru zāle un darba telpas. 
Šajā vasarā līdz 
kapusvētkiem plānotie darbi: 
atjaunot celiņa segumu 
pie centrālajām durvīm un 
uzlikt jaunus soliņus. Visi šie 
darbi tiek veikti par domes 
piešķirtajiem līdzekļiem. 
Izmantojot iespēju, darām 
iedzīvotājiem zināmu: tiek 
apsekotas nekoptās kapu 
vietas un atzīmētas ar 
dzelteniem mietiņiem. Ja 
piecos gados vietas netiks 
koptas, tās atdos citiem 
apbedījumiem. 
18. jūlijā plkst. 14.00 tiekamies 
Saulkrastu kapsētā piemiņas 
brīdī, kurā piedalīsies trīs 
tenori – Guntars Ruņģis, 
Miervaldis Jenčs un Nauris 
Puntulis, kā arī uzstāsies 
sieviešu vokālais ansamblis 
,,Dzīle” un ērģelnieks Vilnis 
Daņiļevičs. 

Sakopsim savu 
mīļo atdusas vietas 
un uz tikšanos! 
 
Saulkrastu novada 
kapu pārzine

DZĪVĪBA. JŪRA. SIRDS. PIESKĀRIENS. MĪLESTĪBA.
BEZ MĪLESTĪBAS PASAULE NEMOSTAS
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa 
aicina visas ģimenes, kuras kopā no saullēkta 
līdz saulrietam ir vadījušas 50 un vairāk 
kopdzīves gadus, kā arī tās, kas šogad 
vēl tikai svinēs savus mīlestības zelta mirkļus, 
kopā veidot mūsu novada stipro ģimeņu 
stāstus „No zelta līdz briljantam un vēl 
vairāk”. Atstāsim mīlestības piepildītu ierakstu 
Saulkrastu novada zelta ģimeņu krātuvē!

Aicinām laulātos, kā arī viņu bērnus un 
mazbērnus sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļu, 
lai kopīgi veidotu mūsu gaviļnieku stāstus – 
veltījumu Latvijas Dzimtsarakstu sistēmas 
simtgadei ar vēlējumu: „Laimīga laulība ir gara 
saruna, kas vienmēr šķiet pārāk īsa.” (A. Moruā).

Informācija saziņai:
pa tālruni 67142509, mobilo tālruni 29452136 
vai e-pastu baiba.meldere@saulkrasti.lv.

Ļoti gaidīsim jūsu saziņu ar mums!

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 
notiks 2021. gada 10. jūnijā no 

plkst. 10.00 līdz 15.00
(Saulkrastu novada domes zālē).

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību 

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:
Margarita Caune

(27.12.1937.–01.04.2021.);
Jānis Veismanis

(10.07.1934.–03.04.2021.);
Jevgeņijs Petrovskis

(07.04.1940.–04.04.2021.);
Didzis Ločmelis

(14.10.1969.–05.04.2021.);
Astrīda Biguža

(03.06.1932.–06.04.2021.);
Ņina Āre

(02.04.1947.–12.04.2021.);
Eduards Novikovs

(14.08.1962.–19.04.2021.);
Sergejs Zikovs

(16.12.1959.–21.04.2021.);
Vija Āboliņa

(08.08.1942.–29.04.2021.).

Saulkrastu estrādes pirmsākumi. Tiksimies kādreiz maijā... 
Ilva Elknere,  
Saulkrastu kultūras centrs

Teātra spēlēšanai un 
apmeklēšanai Saulkrastu 
novadā ir vairāk nekā simts 
gadus senas tradīcijas. 
Kultūras centra krājumā ir 
daudz senu afišu, kas vēsta 
par daudzveidīgiem kultūras 
pasākumiem, arī teātra 
izrādēm. 

Ierosme spēlēt teātri radusies 
Pēterupē dzīvojošajam Emīlam 
Cīrulim, kuru 20.  gadsimta sāku-
mā rakstīt lugas iedvesmojis pats 
Rūdolfs Blaumanis, un viņa dzī-
vesbiedrei Olgai, kas izrādes ie-
studējusi. Lugas turpat, Pēterupē 
izrādījuši vietējie iedzīvotāji, bet 
vēlāk izrādes notikušas Neibādes 
parkā. Tieši E. Cīruļa populārā luga 
„Ziedu laiks” šai vietai pie jūras dā-
vinājusi Saulkrastes vārdu. 

20.  gadsimta 20. un 30.  gados 
apkaimē iestudēti latviešu rakst-
nieku Rūdolfa Blaumaņa, Jāņa 
Akuratera, Augusta Saulieša lu-
gas, kā arī mazāk zināmu auto-
ru – Mildas Priedulājas, Jāņa Vai-
novska (Sukubura) un Jāņa Lejiņa 
darbi, un Voldemāra Sauleskal-
na (Zonberga) luga bērniem.

Aizraujoši ir sekot, kā afišās 
mainījies izrīkojumu norises vie-
tas nosaukums. Ja 1925.  gada 
pasākumi tikuši izziņoti Neibā-
des Lilienfelda vasarnīcas lau-

kumā, uz Ķīšupes krasta, tad jau 
1929.  gadā  – Lamstera kunga 
jaukajā parkā. 1931.  gada vasa-
rā iedzīvotāji aicināti uz Zaļumu 
svētkiem biedrības jaunajā par-
kā Neibādē, bet 1933.  gada afi-
ša vēsta par Rīgas Tautas teātra 
viesizrādi „Veco dzirnavu noslē-
pums” Pēterupes-Neibādes jūr-
malas palīdzības un labierīcības 
biedrības Saulkrastu estrādē. Šī ir 
viena no pirmajām vēstures liecī-
bām par estrādi Neibādes parkā. 
20.  gadsimta 30.  gadu fotoattēlā 
ir redzams, ka izrādei izgatavotas 
iespaidīgas dekorācijas, skatītāji 
izvietojušies uz pakalna, bet es-
trādes aprises vēl īsti manāmas 
nav. 

Var vērot, kā 10  gados mainī-
jušies arī ziņojumi par ērtībām 
izrīkojumu laikā  – īsā piezīme 
1923. gada afišas apakšmalā „Zirgu 
uzraudzība” aizstāta ar „Par auto, 
velo un zirgu uzraudzību tiks gā-
dāts”, bet 10  gadu laikā tā pārta-
pusi paziņojumā: „Par satiksmes 
līdzekļu uzraudzību atlīdzināmi 
uzraugam 20 sant. par katru satik-
smes līdzekli.” 

Ar gadiem dinamiskas pārvēr-
tības Saulkrastu estrādē notiek 
populārākās R.  Blaumaņa lugas 
„Skroderdienas Silmačos” iestu-
dējumos. Ja 30.  gadu fotoattēlā 
līgotāji ir ģērbušies tautastērpos, 
tad 2007. gada vasarā Liepājas te-
ātra viesizrādē Kārlēns pa skatuvi 
spriņģo padilušos džinsos. 

Teātra simbolisko masku  – ko-
mēdijas smejošo un traģēdijas 
raudošo  – pirmsākumi ir antīkajā 
kultūrā. Šķiet, visspilgtāk un gan-
drīz vienlaikus šo aktiera misiju: 
likt raudāt un smieties, bet, pāri 
visam  – domāt Saulkrastu estrādē 
paudis šī mēneša jubilārs aktieris 
Edgars Liepiņš. Viņš savās kon-
certprogrammās nebaidījās celt 
gaismā „galma” jeb pastāvošās ie-
kārtas nebūšanas un ļāva smieties 
līdz asarām, caur humora prizmu 
paraugoties uz cilvēka dabu, bet 
koncertu noslēgumā allaž aicināja 
uz nākamo pasākumu: „Tiksimies 
kādreiz maijā...”. 

Kad kolorītais āksts un traģiķis 
bija noslēdzis šīs zemes gaitas, uz 
piemiņas koncertiem maija beigās 
Saulkrastu estrādē sāka aicināt 
viņa draugi, kolēģi un domubiedri 
līdz brīdim, kad estrādi pievarēja 

laika zobs, un pēc dažiem gadiem 
Saulkrastu novada pašvaldība 
sāka dzīvē īstenot E. Liepiņa aici-
nājumu: „Vajag tik rakt!” Rakšana 
jau aiz muguras, un estrādē tiek 
veikti pēdējie darbi, lai klausītāji 
varētu baudīt kultūru, arī – aktie-
ru uzstāšanos un brīvdabas teātra 
izrādes.

Nav iespējams nosaukt visus 
teātrus, kas viesojušies, un ska-
tuves māksliniekus, kuri spēlējuši 
Saulkrastu estrādē pēdējā gad-
simtā. Ja jūsu mājās vai vasarnīcā 
saglabājusies veca afiša vai teātra 
izrādes programmiņa, ar ko jūs 
labprāt papildinātu Saulkrastu 
kultūras centra krājumu, priecāsi-
mies par atsaucību. Varbūt atrodas 
arī kāda teātra izrāžu fotogrāfija, 
kas jums pašiem nemaz nešķiet tik 
unikāla, bet mums, pat tikai digitā-
la, būtu īsts atklājums. 

Teātra izrāde Neibādes parkā. 20. gadsimta 30. gadi

Lai svinētu savu 28 gadu dzimšanas dienu, „Radio SWH” maijā dosies Latvijas novadu izziņas tūrē. Jaunajā, 
modernajā šogad uzbūvētajā mobilajā radio studijā radio dīdžeji tieši 16. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 vadīs 
tiešraidi no Saulkrastiem! Ciemos pie „Radio SWH” uz intervijām dosies mūsu novadnieki, lai stāstītu par lietām, 
ar ko lepojamies. Nepalaid garām tiešraidi!




