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Saulkrasti – 
pilsēta arī bērniem        

Svinīgi godināti novada 
skolēni un viņu pedagogi 

Piedalies jaunā Saulkrastu 
novada veidošanā! 3. lpp. 5. lpp.  7. lpp.

Pabeigta Saulkrastu 
estrādes un Neibādes 
parka rekonstrukcija

Līdz ar tumsas iestāšanos estrādes apmeklētājiem bija izdevība baudīt kaut ko neparastu: skanot tādiem 
latviešu kora mūzikas skaņdarbiem kā „Saule. Pērkons. Daugava” un „Pūt, vējiņi!”, estrāde izgaismojās visā 
krāšņumā, košajām projekcijām veidojot dažādu gaismu kombinācijas. Foto: Pēteris Gertners

Klātesot Saulkrastu novada domes priekšsēdētājam Normundam Līcim, 
būvkompānijai SIA „Tilts”, kas izstrādāja būvprojektu un veica būvniecību, 
kā arī Saulkrastu kultūras centra vadītājai Artai Skudrēnai, svinīgi tika 
pārgriezta speciāli veidota sarkanā lente un viesi aicināti uz Atvērto 
durvju dienām 4. un 5. jūnijā. Foto: Pēteris Gertners

Iespēja lēnā pastaigā baudīt vēsturiskās ekspozīcijas, klausīties aktiera 
Kaspara Znotiņa ierunāto audioierakstu un sajust gaisā ļoti vilinošu 
ēdiena smaržu, kā arī iegādāties kaut ko interesantu dizaina tirdziņā – 
Saulkrastu kultūras centrs bija parūpējies, lai ikviens apmeklētājs justos 
īpaši gaidīts.  Foto: Pēteris Gertners

Pamatojoties uz likuma 
„Pašvaldības vēlēšanu 
likums” 44. panta ceturto 
daļu, Saulkrastu novada 
pašvaldības Vēlēšanu 
komisija paziņo:
Ar Komisijas 06.06.2021. 
lēmumu Nr. 01-06-2021 
apstiprināti 2021. gada 
05. jūnija pašvaldības 
vēlēšanu rezultāti un 
Saulkrastu novada domē 
ievēlētās partijas, partiju 
apvienības un deputāti.

Baiba Stjade

Jūnija sākumā  pēc vairāku 
gadu pārtraukuma pilsētas 
estrādē atkal no jauna 
atskanēja novadnieku 
čalas un rosība. Estrādes un 
atjaunotā Neibādes parka 
apmeklētāji bija ieradušies 
apskatīt, kāda izskatās 
atjaunotā parka daļa un 
Saulkrastu estrāde pēc 
rekonstrukcijas.

Saulkrastu novada domei pē-
dējos gados ir izdevies piesaistīt 
Eiropas Savienības līdzekļus, lai īs-
tenotu dažādus infrastruktūras at-
tīstības projektus. Viens no nozīmī-
gākajiem ir 2017. gadā apstiprinātā 

„Vidzemes piekrastes kultūras un 
dabas mantojuma iekļaušana tūris-
ma pakalpojumu izveidē un attīstī-
bā – „Saviļņojošā Vidzeme”” sadar-
bībā ar Carnikavas, Salacgrīvas un 
Limbažu pašvaldībām. 2020.  gadā 
tika izstrādāts būvprojekts, un jau 
2021. gada janvārī uzsākta estrādes 
ēkas atjaunošana un Neibādes par-
ka labiekārtošana, lai pēc ilgstoša 
klusuma šajā vietā atkal notiktu 
kultūras un atpūtas pasākumi. 

Neibādes parkā uzstādīti jauni 
gaismekļi, atjaunoti celiņi, kā arī 
novietoti soliņi, atkritumu urnas un 
velostatīvi. Apzaļumošanas darbu 
laikā izveidoti stiprinātā zāliena se-
gumi, kuros gada siltajos mēnešos 
parkā izvietot pagaidu tirdzniecī-
bas vietas, kā arī iekopts zāliens un 

pieplanēta tagadējā parka teritorija. 
Ierīkotas vairākas puķu dobes, ie-
stādīti 13 koki un dažādi dekoratī-
vie krūmi.

Estrādē ierīkota jauna solu 
konstrukcija ar 1746  sēdvietām. 

Estrādes teritorijā paredzētas 
vietas cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem un jaunajām māmiņām 
ar bērnu ratiem. Ieklāts bruģis un 
rekonstruēta ēka, un izbūvētas 
labierīcības māksliniekiem. Lai 

estrādei būtu piemērota akustika, 
tika uzstādīti akustiskie paneļi.

Būvprojekta izstrādi un būvnie-
cību veica SIA „Tilts”. Kopējās pro-
jekta izmaksas: 910  752,76  eiro, 
tajā skaitā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finansē-
jums – 714  486,85  eiro.

Turpmāk nepieciešams labie-
kārtot auto stāvlaukumu un izbū-
vēt tiltiņu pār Ķīšupi, labiekārtojot 
upes labo krastu. Šobrīd tiek uzstā-
dītas videonovērošanas kameras.

Tā kā estrādē gandrīz 3 gadus nav 
notikuši sarīkojumi, Saulkrastu kul-
tūras centrs 4. un 5. jūnijā aicināja 
uz Atvērto durvju dienām Saulkrastu 
estrādē un Neibādes parkā, ievērojot 
stingrus drošības nosacījumus. 

Paldies ikvienam, kurš apmek-
lēja Neibādes parka un Saulkrastu 
estrādes Atvērto durvju dienas!

Saulkrastu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas paziņojums.
Saulkrastu novada 2021. gada 05. jūnija pašvaldības vēlēšanu rezultāti

Rezultātus iespējams aplūkot https://pv2021.cvk.lv/pub/saulkrastu-novads/velesanu-rezultati. Komisijas priekšsēdētāja Kristīne Neimane   06.06.2021.

Partijas, partiju apvienības nosaukums Kandidāts
„Latvijas Reģionu apvienība” Normunds Līcis
„Latvijas Reģionu apvienība” Jurģis Grabčiks
„Latvijas Reģionu apvienība” Oksana Vanaga
„Latvijas Reģionu apvienība” Raivo Jēkabsons
„Latvijas Reģionu apvienība” Toms Turlajs
„Latvijas Reģionu apvienība” Raimonds Kalniņš
„Latvijas Zaļā partija” Guntis Liepiņš
„Latvijas Zaļā partija” Normunds Broks

„Latvijas Zaļā partija” Inta Petrova
„Latvijas Zaļā partija” Liena Ozoliņa
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” Jaunā konservatīvā partija

Ervīns Grāvītis

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” Jaunā konservatīvā partija

Andris Dulpiņš

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” Jaunā konservatīvā partija

Mārtiņš Kišuro

„Latvijas attīstībai” Māris Iekļavs
„Latvijas attīstībai” Santa Ancāne
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Paziņojums 
Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajā 
īpašumā „Apiņi”, Zvejniekciems, publisko 
apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2021. gada 26. maijā pieņēma 
lēmumu Nr. 2264 „Par lokālplānojuma nekustamajā 
īpašumā „Apiņi” redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija, 
kas ietver zemesgabalu „Apiņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330010688. 
Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto atļauto izmantošanu 
„Mežu teritorija” (M) uz „Lauksaimmniecības teritorija” (L1).

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 21. jūnija līdz 2021. gada 
30. jūlijam lokālplānojuma redakcijas materiāli būs izstādīti Saulkrastu 
novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ievietoti 
Saulkrastu pašvaldības mājaslapā un publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv, 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18389.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.07.2021. 
plkst. 17.00 videokonferenču platformā Zoom.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto 
lokālplānojuma redakciju iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai 
e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021. gada 30. jūlijam.

Paziņojums par izsoli
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – neapbūvētu 
zemesgabalu Ziedu iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 80330010209, 1404 m2 
platībā, nosacītā cena – 6500,00 euro, 
nodrošinājuma nauda – 650,00 euro.

Izsole notiks 2021. gada 16. jūlijā Saulkrastu novada pašvaldības 
ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos plkst. 10.00. 
Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē, 
100. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 
16. jūlija plkst. 9.45. 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, 
reģ. Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, 
kas atvērts AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums 
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta 
norādītajā bankas kontā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv.

Paziņojums 
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas 
plānojuma grozījumiem zemesgabalam „Pakavi”

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2021. gada 
26. maija lēmumu Nr. 2265, uzsākta lokālplānojuma izstrāde 
zemesgabalam „Pakavi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330032856. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu „Mežu teritorija” (M) uz 
„Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS), kur zemesgabala minimālā platība 
noteikta 600 m2. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei iesniegt 
Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, 
domes darba laikā vai e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv no 2021. gada 
14. jūnija līdz 2021. gada 20. jūlijam. 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja 
Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Lokālplānojuma „Pakavi” teritorija

Paziņojums
Par detālplānojuma „Priežkalni”, Zvejniekciems, 
grozījumu izstrādes uzsākšanu 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2021. gada 26. maija 
lēmumu Nr. 2263 „Par detālplānojuma „Priežkalni” grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”, uzsākta detālplānojuma izstrāde. 

Detālplānojuma teritorija ietver īpašumus: Priežkalnu iela 9, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 80330011253, Priežkalnu iela 11, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 80330011247, Priežkalnu iela 11A, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011246, un nekustamo 
īpašumu „Ievkalni”, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011579. 
Detālplānojuma mērķis – izplānot un nodrošināt piekļuvi zemesgabaliem, 
izvērtēt apbūves un inženierkomunikāciju izvietošanas iespējas. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu teritorijas atļautā 
izmantošana noteikta „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var 
iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, 
domes darba laikā vai e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv no 2021. gada 
14. jūnija līdz 2021. gada 20. jūlijam. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Detālplānojuma teritorija

Saulkrastu Domes Ziņas

2021. gada jūnijs

LĪDZJŪTĪBA 

Es tagad aizeju, bet ne jau 
prom, 
Es aizeju tepat – ar citām 
puķēm, citu sauli, 
Ar citu zemi parunāt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem, radiem, 

draugiem un kolēģiem, 
Verneru Unguru 

pēkšņi mūžībā pavadot.

Saulkrastu pašvaldības 
policijas kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA 

Aiz tevis dzīvība un gaisma 
paliek,
Un piemiņa kā saules zieds…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Saulkrastu novada 

pašvaldības izpilddirektoram 
Aleksandram Ināram 

Zaharānam, tēvu 
mūžībā pavadot.

Saulkrastu novada domes 
kolēģi

LĪDZJŪTĪBA 
Skolotājs, kuru 

neaizmirst...
2021. gada 16. maijā 

mūžībā devās skolotājs 
Jānis Pušmucāns, 

kurš ilgus gadus strādāja 
Saulkrastu vidusskolā 

par vēstures un militārās 
mācības skolotāju. Pēdējos 

profesionālās darbības 
gados mācīja Rīgas Valsts 

3. ģimnāzijā, Imantas 
vidusskolā un Rīgas Kultūru 

vidusskolā vēsturi un 
politikas zinības.

J. Pušmucāna profesionālā 
darbība tika augsti vērtēta 

arī ilggadējā konkursa 
„Sakarīgākais skolotājs” 

ietvarā, kur skolēni un viņu 
vecāki balsoja par sakarīgāko 

skolotāju galvaspilsētā. 
J. Pušmucāns piecus gadus 

pēc kārtas ieguva šo atzinību 
un saņēma pateicības rakstus. 
Pateicības rakstā tika iekļauti 
skolēnu izteiktie vērtējumi, kas 
spilgti raksturo J. Pušmucāna 
profesionālo darbību. Īsi citāti 
no pateicības rakstiem: „Ļoti 
gudrs un izglītots pasniedzējs. 

Atraktīvs, ar labu humora 
izjūtu. Neviena stunda nav 
garlaicīga, prieks uz tām 

iet, ja pretī lūkojas smaidīgs, 
saprotošs, draudzīgs skolotājs. 

Atbilstošās attieksmes un 
darba dēļ kļuvis par vienu no 
rezultatīvākajiem skolotājiem, 

kas veicinājis skolēnu izaugsmi. 
Skolotājs, kuru neaizmirst!”

Tuvākie bijušie kolēģi 
un audzēkņi

ATVADU VĀRDI 
SKOLOTĀJĀM

Pavasaris šalkoja un skanēja, 
vīteroja un ziedēja. Skolās 
ierasta rosība, jo tuvojās 

mācību gada beigas. 
Šajā laikā Zvejniekciema 
skola atvadījās no divām 
brīnišķīgām pedagoģēm. 
Aizsaules ceļos devušās 
ilggadējas Zvejniekciema 

vidusskolas skolotājas, kuras 
nodzīvojušas skaistu mūžu – 

90 gadus. 

Līvija Ķestere 
ar lielu sirsnību, pacietību 

un mīlestību palīdzēja spert 
pirmos soļus skolā vairākām 
zvejniekciemiešu un skultiešu 

paaudzēm, bijusi atsaucīga un 
izpalīdzīga kolēģe. Skolotājas 

Ķesteres audzēkņi atceras 
viņu gan kā labestīgu, gan arī 
stingru un prasīgu pedagoģi. 

Ārija Martinsone 
mācījusi saviem skolēniem 
saprast latviešu valodas 

sarežģītos likumus un iemīlēt 
literatūru. Laikam būs grūti 

atrast labestīgāku, sirsnīgāku 
un izpalīdzīgāku kolēģi par 

Āriju. Neaizmirstama ir viņas 
dzirkstošā humora izjūta un 

stāstnieces talants. 

Abas kolēģes jau pēc došanās 
pelnītā atpūtā, satiekoties 
vienmēr pajautāja: „Kas 

jauns Zvejniekciema skolā?” 
Vienkāršs jautājums, tomēr 
tas skanēja sirsnīgi, patiesi. 
Un mēs, skolas pedagogi, 
jutāmies atbildīgi. Atbildīgi 
par darbu, ko darām, un 

atbildīgi pret cienījamajām 
pedagoģēm.

Lai jums gaišs un mierīgs 
laiks aizsaules dārzos, 

skolotājas! 

Zvejniekciema 
vidusskolas pedagogi, 

sk. Ķesteres un 
sk. Martinsones 

audzēkņi



Cienījamie novadnieki!
5. jūnijā esam aizvadījuši 
pašvaldību vēlēšanas, 
un es gribu pateikties 
ikvienam novada 
iedzīvotājam, kurš izmantoja 
savas pilsoņa tiesības 
piedalīties tajās, lai lemtu 
par turpmāko novada 
attīstību, jo jūs esat tie, 
kas dod mums – deputātiem 
iespēju pašaizliedzīgi 
un godprātīgi pildīt uzticētos 
pienākumus. Cieņpilni 
novērtēju vēlētāju
izdarīto izvēli. 

Saulkrastu un Sējas iedzīvotā-
ji ir izraudzījušies savas uzticī-
bas personas jaunajā Saulkrastu 
novada domē. Esiet prasīgi pret 
saviem deputātiem arī turpmā-
kos četrus gadus! Mans pienā-
kums ir vienot visus ievēlētos 
deputātus kopīgam darbam. 
Esmu gatavs uzklausīt ikvienu 
viedokli un jaunas idejas, lai 
veidotu atvērtu pašvaldību, kurā 
iedzīvotāji varētu saņemt kvali-
tatīvus pakalpojumus, izcilu iz-
glītību, veidot jaunus un attīstīt 
pašreizējos uzņēmumus, kā arī 
pilnvērtīgi atpūsties!

 Paldies, ka neesat vienaldzīgi 
un interesējaties par novadā notie-
košo! Veidosim arī turpmāk mūsu 
novadu kopā!

Ar cieņu,
Normunds Līcis, 

Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs
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Saulkrasti – pilsēta arī bērniem 
Baiba Stjade

Saulkrastu Meža parkā 
ierīkots lielākais rotaļu un 
aktīvās atpūtas laukums, kas 
apmeklētājiem atvērts no 
29. maija. 

Meža parkā uzstādīts rotaļu 
komplekss–kuģis, vairākas šū-
poles, vingrošanas komplekss 
un četri āra trenažieri. Lai pēc 
iespējas saglabātu pašreizē-
jo dabisko vidi, ieklāts prie-
žu koksnes šķeldas iesegums. 
Saulkrastu Meža parks ir popu-
lāra saulkrastiešu un pilsētas 
viesu atpūtas vieta, kad pie jūras 
pūš vēji, un to savām pastaigām 
izmanto ne tikai ģimenes, bet 

arī netālā bērnudārza audzēkņi 
ar audzinātājām. 

Saulrieta takas sākumā,  bla-
kus Baltajai kāpai, veco, ie-
priekšējo rotaļu ierīču vietā 
uzstādītas jaunas. Interesanti, 
ka šajā rotaļu laukumā visas ro-
taļlietas izgatavotas no akācijas 
koka, kas ir īpaši noturīgs pret 
ārējiem laikapstākļiem.

Marta sākumā Saulkrastu nova-
da pašvaldība pēc iepirkuma noslē-
dza līgumu ar SIA „JLD” par bērnu 
rotaļu laukuma un āra vingrošanas 
laukuma aprīkojuma uzstādīšanu 
Saulkrastu Mežaparkā un Rīgas 
ielā 9A. Līgumā bija paredzēts iz-
strādāt tehnisko dokumentāciju un 
īstenot konkrētās ieceres. Kopējā 
līguma summa – 76550,65 eiro. 

Atjaunots rotaļu laukums Baltajā kāpā.

Kafejnīca pagalmā – piesaki 
dalību Mājas kafejnīcu dienās!
Laura Cielēna, 
Saulkrastu TIC konsultante

Saulkrastu TIC aicina pieteikt 
dalību pasākumā „Mājas 
kafejnīcu dienas Saulkrastu 
novadā”. Pasākumā aicināti 
piedalīties gan tagadējā un 
jaunveidojamā Saulkrastu 
novada uzņēmēji, gan 
iedzīvotāji, kuri ikdienā nesniedz 
ēdināšanas vai tūrisma 
pakalpojumus, bet šajā dienā ir 
ar mieru atvērt savas mājas vai 
sētas un uzņemt viesus.

 
Mājas kafejnīcu dienas ir reģionā-
la tūrisma galamērķa popularizē-
šanas pasākums, ko rīko Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentū-
ra sadarbībā ar „Lauku ceļotāju”. 
Plānots, ka pasākums notiks visā 
Latvijā  – vienu dienu, no jūnija 
līdz oktobrim, atšķirīgos datumos 
pēc katra novada vai teritorijas 
ieskatiem. Pasākums Saulkrastu 
novadā un Vidzemes piekrastē tiek 
plānots 4. un 5.  septembrī. Pirms 
pasākuma plānoti arī informatīvie 
semināri, tajā skaitā par sanitāra-
jām prasībām un pārtikas drošību.  
Mājas kafejnīcu dienu ideja ir aiz-

gūta no Igaunijas, kur šādi pasā-
kumi notiek jau vairākus gadus 
dažādos reģionos. 2019. gadā šādas 
Mājas kafejnīcu dienas pirmo reizi 
tika rīkotas arī Latvijā. 2020. gadā 
pievienojās jauni reģioni un guva 
lielu atsaucību, popularizējot 
savu novadu vai kultūrtelpu kā 
interesantu tūrisma galamērķi. 
Jau drīzumā tiks izveidota dalīb-
nieku pieteikšanās anketa „Mā-
jas kafejnīcu dienas Vidzemes 
piekrastē un Saulkrastu novadā”. 
Lūdzam sekot informācijai vietnē 
www.visitsaulkrasti.lv un Facebook 
profilā www.facebook.com/visit-
saulkrasti!

Informācijai un saziņai: 
Saulkrastu TIC, e-pasts tic@
saulkrasti.lv; tālrunis 67952641, 
mobilais tālrunis 26149948.

Saulkrastu Domes Ziņas

2021. gada jūnijs

Mazākie saulkrastieši jau no paša rīta jautrā solī steidzās uz Saulkrastu Meža parku, lai kopā ar domes 
pārstāvjiem svinīgi atklātu tieši viņiem radītu rotaļlaukumu – pārgrieztu atklāšanas lenti – un oficiāli 
paziņotu, ka Saulkrasti ir pilsēta, kurā tiek domāts par bērniem! Foto: Pēteris Gertners
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Novada izglītības iestāžu aktualitātes
Zvejniekciema vidusskolā

�  30.  aprīlī Zvejniekciema vi-
dusskolas 2.  klase piedalījās  Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas „Virtakas 
klases”  tiešsaistes nodarbībā „Grā-
matu ilustrācijas cauri gadsim-
tiem”, darbnīcās    „Papīra dizaina 
darbnīca” un „Kaligrāfija”. Skolēni 
pētīja un salīdzināja grāmatu ilus-
trācijas, manuskriptu un rokrakstu 
paraugus senāk un mūsdienās, kā 
arī apguva kaligrāfijas pamatprinci-
pus un vingrinājās to izmantošanā. 

�  30.  aprīlī izskanēja Zvej-
niekciema vidusskolas 12.  klases 
pēdējais zvans uz stundu. Lai gan 
šis mācību gads pagājis citādi, at-
šķirīgi, tradīcija – aicināt 12. klases 
audzēkņus uz pēdējo mācību stun-
du – Zvejniekciema vidusskolā tiek 
saglabāta. Nākamos absolventus 
sveica direktora vietniece Valda 
Tinkusa, vēlot jauniešiem sasniegt 
visaugstākos rezultātus eksāmenos 
un īstenot savus sapņus, atcerēties 
savu – Zvejniekciema – vidusskolu, 
klasesbiedrus un skolotājus! Sko-
lēniem tika vēlēta arī stipra veselī-
ba, iesakot to stiprināt ar mazajām 
dāvanām no skolas, un rasts spēks 
pirmklasnieku vēlējumos. 

� No 20. līdz 27. aprīlim 5. kla-
ses piedalījās starppriekšmetu (lat-
viešu valoda, matemātika) projektā 
„Latvija”.  Projekta mērķis: gatavo-
joties Latvijas Republikas (LR) Ne-
atkarības atjaunošanas dienai, sek-
mēt patriotisko un valstisko apziņu, 
kā arī veicināt jēgpilnu matemātikā 
un latviešu valodā apgūto prasmju 
lietojumu. Visi projekta uzdevumi 
bija gan par izcilām personībām 
(Aļonu Ostapenko, Raimondu Pau-
lu u.c.), gan par dažādiem faktiem 
par Latvijas dabu un vēsturisko 
mantojumu. Skolēni šoreiz rezul-
tātus apkopoja prezentāciju pro-
gammā PowerPoint. Audzēkņu vēr-
tējums bija atzinīgs – darbs neesot 
bijis viegls, vajadzējis padomāt un 
pameklēt informāciju, un tieši tas 
bijis neierasti un interesanti. Pro-
jektu izstrādāja un vadīja matemā-
tikas skolotāja Aina Strupiša un lat-
viešu valodas skolotāja Vija Skudra. 

�  Neilgi pirms LR Neatkarības 
atjaunošanas 31.  gadadienas Zvej-
niekciema vidusskolēnu ģimenes 
saņēma ne tikai sveicienu svētkos, 
bet arī priežu sēkliņas, ko iesēt vi-
siem kopā, lai jaunā paaudze aug-
tu stipra un tiektos pretī saulei kā 
priedes mūsu apkaimē un Latvijā. 

�  Maija sākumā projektā 
„Latvijas skolas soma”, īstenojot 
kompetenču pieeju un nodrošinot 
atgriezenisko saiti mācību proce-
sā, 1.–4.  klašu skolēni piedalījās 
muzejpedagoģiskajā programmā 
„Mana Latvija”, 5.–8. klašu audzēk-
ņi klausījās koncertlekciju „Atmo-
das dziesma. Dziesmotā revolūcija”, 
bet 9. klase noskatījās Latvijas Na-
cionālā teātra izrādi „Latvieši”. Visi 
pasākumi notika tiešsaistē. 

�  8.  maijā skolēni piedalījās 
vairākās aktivitātēs: 1.–12.  kla-
se pārbaudīja savas zināšanas par 
Eiropu „Eiropas eksāmenā 2021”. 

Projektā „Izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstība” skolēni pie-
dalījās nodarbībās par procesiem 
dabā „Gaiss. Ūdens. Ķīmija”. Vēl šajā 
dienā notika Skultes, Zvejniekciema 
un Saulkrastu apkaimes izzinošais 
pasākums, kas izraisīja lielu interesi 
un atsaucību. Skolēni kopā ar ģime-
ni tika aicināti doties atrast vismaz 
12 ielas, kuru nosaukumi bija jāsa-
meklē dzejolī. Lieliski, ka dzejolī, 
uzmanīgi meklējot, skolēni atrada 
vairāk ielu nosaukumu un tās arī 
sameklēja, ejot kājām vai braucot ar 
velosipēdu vai auto! 

�  21.  maijā Zvejniekciema vi-
dusskolēni aktīvi darbojās, lai būtu 
sportiski. Šoreiz katrs savās mājās, 
tomēr visi kopā apguvām Olimpis-
kās dienas muzikālo vingrinājumu. 
Pie skolas kopā ar sporta skolotāju 
Dzidru Dulpiņu sportiņā bija pirms-
skolēni. 

�  31.  maijā Zvejniekciema vi-
dusskolas apkārtnē notika neierasts 
mācību gada noslēgums. Klašu 
audzinātāji sagaidīja skolēnus un 
svinīgi pasniedza liecības un atzinī-
bas rakstus par labām un teicamām 
sekmēm mācībās, kā arī par dalību 
dažādos konkursos un olimpiādēs. 
Lai gan tikšanās brīdis bija pavisam 
īss, pedagogi kopā ar audzēkņiem 
izvērtēja sasniegumus šajā nepa-
rastajā mācību gadā. Tomēr vis-
svarīgākais šajā dienā bija tikšanās 
prieks, smaidi un sajūsma par gai-
dāmo vasaras brīvlaiku. 

�  9.  klase gatavojas savam iz-
laidumam, kas notiks 11. jūnijā, bet 
12.  klašu skolēni vēl kārto izvēles 
centralizētos eksāmenus. 

Paldies visiem – skolēniem, ve-
cākiem, pedagogiem, skolas darbi-
niekiem  – par mācīšanos, izturību 
un darba prieku šajā mācību gadā!

Saulkrastu vidusskolā
� Mācību gada noslēgumā 

Saulkrastu vidusskolas 8.a klase 
tika izvēlēta dalībai Starptautiskajā 
pilsoniskās izglītības (ICCS 2022) 
pilotpētījumā, ko organizē Starp-
tautiskā izglītības sasniegumu no-
vērtēšanas asociācija. Latvijā ICCS 
pētījums notiek ar Eiropas Sociālā 

fonda atbalstu projektā „Izglītības 
kvalitātes monitoringa sistēmas 
izveide un īstenošana”. Pētījumā 
piedalās 28  pasaules valstis un ti-
kai 30  Latvijas skolas. Iesaistītie 
skolēni pildīja dažādus uzdevumus, 
kuros bija iespēja paust savu vie-
dokli par dažādām sabiedriskām 
norisēm, politiskiem, sociāliem un 
ekonomiskiem procesiem un sa-
biedriskām, politiskām, ekonomis-
kām aktivitātēm. Līdztekus 8.  kla-
ses audzēkņiem konkrētās aptaujas 
aizpildīja arī skolotāji un direktore. 

�  Šajā mācību gadā gūtās pras-
mes, mācoties attālināti, skolēni 
varēja izmantot, lai aizstāvētu savu 
un skolas godu, piedaloties gan 
Pierīgas novadu apvienības skolu 
mācību priekšmetu olimpiādēs, gan 
Valsts olimpiādēs. Izcilus sasniegu-
mus olimpiādēs parādīja Saulkrastu 
vidusskolas 9. klases skolniece Ane-
te Luīze Zaļā, kura ieguva godalgas 
bioloģijas, matemātikas, ķīmijas, 
latviešu valodas un literatūras 
olimpiādēs, kā arī Valsts bioloģijas 
un latviešu valodas un literatūras 
olimpiādēs. Ļoti labi rezultāti olim-
piādēs ir 9.  klases skolēniem: To-
masam Galvānam un Patrīcijai Mil-
tiņai, 8.  klases skolniecei Madarai 
Ķezberei, 10. klases audzēknei Ladai 
Vežanei, 11. klases skolēniem – An-
dim Kārlim Veinbergam, Tomam 
Račinskim un Rūdim Otomāram 
Gaigalam. Paldies visiem skolotā-
jiem, kuri ar skolēniem strādā ik-
dienā un motivē viņus piedalīties 
mācību priekšmetu olimpiādēs! 

�  31.  maijā Saulkrastu vidus-
skolā un tās apkārtnē bija iespēja 
vērot radošus un daudzveidīgus 
liecību izsniegšanas veidus  – kā-
dam vēl pēdējās āra nodarbībās, 
citiem  – pārgājienā, vēl kādam  – 
noslēguma stundā svinīgā un vasa-
rīgā gaisotnē, ārā, ceriņu ziedēšanas 
laikā. Kopā ar liecībām 49  skolēni 
saņēma Goda rakstus par augstiem 
un izciliem sasniegumiem ikdie-
nas mācību darbā, 32  audzēkņiem 
tika pasniegti Atzinības raksti par 
augstiem sasniegumiem ikdienas 
mācību darbā, bet 25  – Pateicības 
raksti par ļoti labiem sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā. Lai gan šo-
gad tradicionālā Pateicības diena 

nenotika, arī šogad labie un izcilie 
sava darba darītāji tika novērtēti un 
godināti.

� Šajā mācību gadā Saulkras-
tu vidusskolas sākumskolas 
3.  klašu audzēkņi piedalījās SIA 
„ZAAO” rīkotajā akcijā 1.–6. klašu 
skolēniem „Atklāj kopā ar Skudru 
Urdu”, kurā veica eksperimen-
tus ar gaisu, ūdeni un zemi. Par 
piedalīšanos akcijā abas klases 
mācību gada noslēgumā saņēma 
pateicības un piemiņas veltes.

� Abu 3.  klašu un 4.a klases 
skolēni piedalījās arī AS „Latvi-
jas valsts meži” rīkotajā vides iz-
glītības programmā 1.–6.  klasēm 
„MAMMADABA MEISTARKLASE” 
(starptautiskās vides izglītības 
programma „Izzini mežu!”). Tās 
mērķis ir veicināt bērnu saikni ar 
dzīvo dabu, veidojot izpratni par 
koksni kā dabai draudzīgu mate-
riālu. Ja klase paveikusi visus trīs 
meistardarbus, tā iegūst Meistaru 
diplomu starptautiskajā vides iz-
glītības programmā „Izzini mežu!”. 
Tieši šādus diplomus un starptau-
tisku apliecinājumu saņēma arī 
mūsu skolas audzēkņi. Esam MEŽA 
EKSPERTI!

� Skolotāju aktivitāti, organi-
zējot Ministru kabineta atļautās 
klātienes āra nodarbības, ir novēr-
tējuši ne vien skolēni un vecāki, 
bet arī citi, jo Saulkrastu vidus-
skola tika aicināta dalīties ar savu 
pieredzes stāstu par āra nodarbību 
īstenošanu Pierīgas izglītības, kul-
tūras un sporta pārvaldes rīkotajā 
seminārā. Izrādās, esam viena no 
nedaudzajām skolām, kas ir uzdro-
šinājušās izmēģināt šādas nodar-
bības. Priecājamies par skolotājām, 
kuras pozitīvi uztver un izmēģi-
na novitātes mācību procesā, un 
par audzēkņiem, kam bija iespēja 
piedzīvot atkaltikšanās prieku, lai 
cerīgi un pozitīvi paraudzītos uz 
pārejošām grūtībām un tuvojo-
šos mācību gada noslēgumu.  Kā 
arī esam pateicīgi vecākiem, jo 
bez  viņu atsaucības, atbalsta un 
uzticēšanās, kas skolotājiem  deva 
„zaļo gaismu”  plānot un īstenot 
āra nodarbības, skolai nebūtu bijis 
iespējas izmēģināt. Kas neizmēģi-

na, tas neuzzina! Mēs uzzinājām 
un dalījāmies pieredzē ar citiem! 
Vecāki deva mums šo iespēju, par 
ko liels, liels paldies!

PII „Rūķītis”
� Maijs „Rūķītī” iesākās ar ka-

rantīnu visā pirmsskolā, bet tās 
laikā darbinieki, kuriem nebija 
slimības lapa, čakli darbojās, vei-
dojot metodiskos materiālus sa-
vai grupai, un sazinājās ar bērnu 
vecākiem, lai pastāstītu, kā gada 
laikā veicies viņu bērniem, kā arī 
uzdeva interesantus kopā darā-
mus darbiņus.

�  Mātes diena šogad notika bez 
koncertiem, bet bērni kopā ar sko-
lotājām bija sagatavojuši apsveiku-
mus mammām.

� Šogad izlaidumu „Rūķītī” svi-
nēja 3 grupas: „Taurenītis”, „Mārīte” 
un „Cielaviņa.” Rudenī 47  „rūķīši” 
dosies uz skolu. Arī šogad izlaidums 
notika bez vecāku līdzdalības, bet 
tiešraidē, par ko rūpējās Andris Ko-
emecs. Ar viņa atbalstu vecāki varē-
ja sajust, ka piedalās izlaidumā kopā 
ar bērniem. Arī šogad pirmsskolas 
darbinieki iejutās tēlos, lai kopā ar 
bērniem dotos ceļojumā kruīza kuģī. 
Ar kruīza kuģi pie troļļu meitenes 
Popijas (tēlā iejutās Jana Bukovska, 
pirmsskolas vadītāja) devās papa-
gailis Blū (Rūta, sporta skolotāja), 
burunduks Alvins (Raivis, saimnie-
cības pārzinis), lemurs Karalis Džu-
lians (Solvita, apkopēja), Dusmīgais 
putns (Dina, vadītājas vietniece iz-
glītības jomā) un Ķepu patruļas glā-
bējsuns Čeiss (Aiga, metodiķe). Kuģi 
vadīja kapteine Ērika (Lita, mūzikas 
skolotāja). Par mūziku rūpējās mū-
zikas skolotāja Laila. 

Liels paldies pirmsskolas kolek-
tīvam par zāles rotāšanu un vecā-
kiem par nojumes dekorēšanu izlai-
dumam!

Mācību gada noslēgumā tika 
apbalvoti „Gada nominācijas” ie-
guvēji. 

Titula „Gada skolotājs” pirmās 
vietas ieguvēja – grupas „Cielaviņa” 
skolotāja Līga. Šajā nominācijā svei-
cām arī grupas „Mārīte” skolotāju 
Daci, grupas „Taurenītis” skolotāju 
Lauru un sporta pedagoģi Rūtu. 

Nominācijā „Gada palīgs” pirmā 
vieta grupas „Bitīte” skolotāja pa-
līgam Lienei. Šajā nominācijā svei-
cām arī grupas „Podziņa” skolotāja 
palīgu Sandru un grupas „Sprīdītis” 
skolotāja palīgu Dzintru. 

Nominācijā „Gada grupa” šogad 
vienāds balsu skaits četrām pirms-
skolas grupām: grupai „Cielaviņa”, 
„Taurenītis”, „Kastanītis” un „Sprī-
dītis”. 

Nominācijā „Gada darbinieks” 
pirmā vieta Dinai, vadītājas vietnie-
cei izglītības jomā. Šajā nominācijā 
sveicām arī lietvedi Zani un meto-
diķi Aigu.

„Rūķīša” darbinieki saņēma arī 
krāšņus samteņu podiņus un perso-
nalizētu ledeni ar grupas „Mārīte” 
skolotāja palīga Ļubovas zīmētu 
rūķīti. 

No 31.  maija vairākiem pirms-
skolas darbiniekiem sākas vasaras 
atvaļinājums. Pirmsskolā darbojas 
septiņas apvienotās grupas.

Zvejniekciema vidusskolas 12. klases Pēdējais zvans. Foto: Valda Tinkusa
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Svinīgi godināti novada labākie 
skolēni un viņu pedagogi
Baiba Stjade

Ir atkal aizritējis vēl viens mā-
cību gads. Katram audzēknim 
tas bijis citādāks –  ar savām 
veiksmēm, sasniegumiem un ie-
guldījumu. Jūs esat tie, ar kuriem 
mēs lepojamies!

Atzinības un naudas balvas 
šogad saņēma 16 pretendenti – 
labākie novada skolēni un 
skolotāji.

Ar muzikālu sveicienu klāteso-
šos priecēja solo mākslinieks Lau-
ris Valters. Ar labiem vēlējumiem 

gudrākos, uzcītīgākos un aktīvā-
kos skolēnus un pedagogus sveica 
Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētājs Normunds Līcis un skolu 
direktori.

Liels paldies par izcilajiem sa-
sniegumiem olimpiādēs, konkur-
sos, skatēs, kā arī ikdienas darbā 
gan skolēniem un pedagogiem, gan 
koncertmeistariem un vecākiem!

Šogad Atzinības rakstus saņēma:
� Saulkrastu vidusskolas 9. kla-

ses skolniece Anete Luīze Zaļā.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un dalību Valsts bioloģijas un 

Valsts latviešu valodas olimpiādēs, 
par 1.  vietu Pierīgas novadu skolu 
apvienības Latviešu valodas un lite-
ratūras olimpiādē, par 2. vietu Pierī-
gas novadu skolu apvienības Biolo-
ģijas, matemātikas olimpiādēs, par 
Atzinības iegūšanu Pierīgas novadu 
skolu apvienības Ķīmijas olimpiādē 
un dalību Pierīgas novadu skolu ap-
vienības Eiropas Savienības Dabas-
zinātņu un fizikas olimpiādēs, par 
skolas tēla popularizēšanu, kā arī 
aktīvu dalību skolas pasākumos un 
projektos.

� Saulkrastu vidusskolas 9. kla-
ses skolnieks Tomass Galvāns.

Atzinība izteikta par augstiem 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un 1.  vietu Pierīgas nova-
du skolu apvienības matemātikas 
olimpiādē, kā arī aktīvu dalību sko-
las pasākumos un projektos.

� Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas pedago-
ģe Ilona Trezune.

Atzinība izteikta par augstiem 
sasniegumiem izglītojamo sagata-
vošanā.

� Saulkrastu vidusskolas pe-
dagoģe Irēna Kursīte un Ivonna 
Ungure.

Atzinība izteikta par augstiem 
sasniegumiem izglītojamo sagata-
vošanā.

� Zvejniekciema vidusskolas 
12.  klases skolnieks Artūrs Balt-
galvis.

Atzinība izteikta par 3.  vie-
tu valsts vēstures 27.  olimpiādes 
2. posmā.

� Zvejniekciema vidusskolas 
9. klases skolniece Sibilla Ērkšķe.

Atzinība izteikta par 2.  pakā-
pi Valsts bioloģijas 43.  olimpiādē, 
1.  vietu Valsts bioloģijas 43.  olim-
piādes 2. posmā, 2. vietu valsts ma-
temātikas 71. olimpiādes 2. posmā, 
2. vietu valsts vēstures 27. olimpiā-
des 2. posmā.

� Zvejniekciema vidussko-
las 9. klases skolniece Elza Stru-
piša.

Atzinība izteikta par ar 2.  vietu 
Valsts matemātikas 71.  olimpiādes 
2. posmā.

� Zvejniekciema vidusskolas 
pedagoģe Aleksandra Ivanova, 
Diāna Glaudāne.

Atzinība izteikta par augstiem 
sasniegumiem izglītojamo saga-
tavošanā.

� Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolas 6.  kokles 
klases audzēkne Monika Mihai-
lova.

Atzinība saņemta par teicamām 
un izcilām sekmēm mācībās, iegū-
to 1. vietu Starptautiskajā konkursā 
„Kokle un tai līdzīgie instrumenti 
apkārt Baltijas jūrai” Limbažos, ie-
gūto 1.  vietu Starptautiskajā kon-
kursā „Pavasara mūzika” Kazahstā-
nā (attālināti), iegūto 3.  vietu 
Starptautiskajā bērnu un jauniešu 
konkursā „Zelta grauds” Ukrainā.

� Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolas 2. klavie-
ru klases audzēkne Laura Sofija 
Bērziņa.

Atzinība izteikta par teicamām 
un izcilām sekmēm mācībās, iegūto 
Grand Prix 1. starptautiskajā pianis-
tu konkursā „Ungārijas rapsodija” 
Kazahstānā (attālināti).

� Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas l. kursa audzēk-
ne Līva Sprince.

Atzinība izteikta par teicamām 
un izcilām sekmēm mācībās, iegūto 
1.  vietu vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā „Sapņu ceļojums” Ādažos.

� Atzinība izteikta Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas sko-
las pedagoģei Mārai Alenai, Ani-
tai Viziņai-Nīlsenai un Tamārai 
Āriņai par augstiem sasniegumiem 
izglītojamo sagatavošanā.Foto: Pēteris Gertners



6    6    

Saulkrastu klientu 
apkalpošanas centrs informē

Klientu apkalpošana klātienē notiek tikai 
pēc iepriekšēja pieraksta Saulkrastu novada domē –

 Klientu apkalpošanas centrā (KAC) 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Iesniegumu domei var 
iesniegt, atstājot to īpaši 
paredzētā kastē (priekštelpā, 
pie domes galvenās ieejas).
Ja apmeklētājam nav 
iespējas iesniegt iesniegumu 
kādā no šiem veidiem, tad, 
piezvanot uz KAC pa tālruni 
67142530 vai 67951250, 
tā darbinieks noteiks 
tikšanos klātienē, izmantojot 
iepriekšnorādītos iesniegumu 

iesniegšanas veidus 
(ja jautājums būs 
neatliekams vai to risināt 
attālināti nebūs iespējams).

Sazināties ar Saulkrastu
KAC un pieteikt tikšanos
ir iespējams pa tālruņiem 
vai e-pastā: mobilais 
tālrunis 25767651, 
tālruņi 67142530, 67951250, 
e-pasts pasts@saulkrasti.lv.

Aicinām izmantot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv ar 
internetbanku vai citiem autorizācijas rīkiem.

Valsts ieņēmumu dienesta sniegtos pakalpojumus aicinām 
pieteikt elektroniskajā sistēmā EDS, www.eds.gov.lv.

Saulkrastu Domes Ziņas

2021. gada jūnijs

Saulkrastu novada domes 
26. maija sēdes Nr. 10 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis, B. Veide, A. Horsts, 
A. Aparjode, S. Ancāne, L. Vaidere, S. Osīte, M. Kišuro, 
E. Grāvītis, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, G. Lāčauniece,  
O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, I. Veide.
Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu veikšanai (Vidrižu iela 22A)
1. Piešķirt biedrībai „Vidrižu iela 22A” pašvaldības 

atbalstu 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro, 00 centi) 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidrižu ielā 
22A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, nama 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
veikšanai.

2. Noteikt biedrībai „Vidrižu iela 22A” līguma 
parakstīšanas termiņu – viens mēnesis no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja līgums netiek 
noslēgts minētajā termiņā, lēmums zaudē spēku.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības 
izpilddirektors.1

Par Saulkrastu novada domes izglītības iestādes 
„Vidzemes jūrmalas vidusskola” nolikuma un amata 
saraksta apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes izglītības 

iestādes „Vidzemes jūrmalas vidusskola” nolikumu ar 
2021. gada 21. jūniju (pielikumā).

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes izglītības 
iestādes „Vidzemes jūrmalas vidusskola” amatu 
sarakstu (pielikumā).

3. Uzdot Saulkrastu novada domes izglītības iestādes 
„Vidzemes jūrmalas vidusskola” direktoram 
līdz 2021. gada 1. septembrim veikt darbinieku 
izvērtēšanu un pārskatīt darbiniekiem noteikto 
atlīdzību.

4. Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēt novada 
domes izglītības iestādes „Vidzemes jūrmalas 
vidusskola” nolikumu pašvaldības tīmekļvietnē  
www.saulkrasti.lv.2

Par dalību biedrības „Jūras Zeme” konkursa projektu 
iesniegumu 12. pieņemšanas kārtā ar projektu „Saules 
tiltiņa rekonstrukcija”
1. Piedalīties biedrības „Jūras Zeme” izsludinātājā 

atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
12. kārtā, rīcība EJZF3 „Zivsaimniecības teritoriju 
attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un 
iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība”, 
ar projektu „Saules tiltiņa rekonstrukcija”.

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un 
Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā līdz 2021. gada 1. jūnijam iesniegt projekta 
iesniegumu.

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
55 000 euro apmērā, tajā skaitā EJZF finansējumu – 
49500 euro, pašvaldības līdzfinansējumu – 5500 euro.

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt no 
pašvaldības līdzekļiem.

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības 
izpilddirektors.

Par dalību biedrības „Jūras Zeme” konkursa projektu 
iesniegumu 12. pieņemšanas kārtā ar projektu 
„Infrastruktūras izbūve Jūras parkā, Saulkrastos”
1. Piedalīties biedrības „Jūras Zeme” izsludinātājā 

atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
12. kārtā, rīcība EJZF3 „Zivsaimniecības teritoriju 
attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas un 
iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” 
ar projektu „Infrastruktūras izbūve Jūras parkā, 
Saulkrastos”.

2. Uzdot Novada attīstības nodaļai sagatavot un 
Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā līdz 2021. gada 1. jūnijam iesniegt projekta 
iesniegumu.

3. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
55 000 euro apmērā, tajā skaitā EJZF finansējumu – 
49500 euro, pašvaldības līdzfinansējumu – 5500 euro.

4. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt no 
pašvaldības līdzekļiem.

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības 
izpilddirektors.

Par grozījumiem Saulkrastu novada Attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plānā 
1. Grozīt Saulkrastu novada Attīstības programmas 

2014.–2020. gadam Investīciju plānu ar sekojošām 
aktivitātēm:
1.1. Papildināt Rīcības virzienu 1.3. Infrastruktūras 

objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai U 
1.3.1. Infrastruktūras objektu sakārtošana un 
izbūve tūristu piesaistei ar sekojošām, plānotām 
darbībām:
1.1.1. aktivitāte: Saules tiltiņa rekonstrukcija;
1.1.2. par īstenošanu atbildīgie: Novada   

attīstības nodaļa;
1.1.3. īstenošanas termiņš: 2021.–2022;
1.1.4. finansēšanas avots: EJZF, Pašvaldība;
1.1.5. kopējais finansējums: 55 000 euro; 
1.1.6. pašvaldības līdzfinansējums 5500 euro 

(10%);
1.1.7. rezultatīvie rādītāji – veikta Saules tiltiņa 

pārbūve.
1.2. Papildināt Rīcības virziena 1.3. Infrastruktūras 

objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai U 
1.3.1. Infrastruktūras objektu sakārtošana un 
izbūve tūristu piesaistei ar sekojošām, plānotām 
darbībām:
1.2.1. aktivitāte: Jūras parka infrastruktūras 

atjaunošana, izbūve;

1.2.2. par īstenošanu atbildīgais – Novada 
attīstības nodaļa;

1.2.3. īstenošanas termiņš: 2021.–2022;
1.2.4. finansēšanas avots: EJZF, Pašvaldība;
1.2.5. kopējais finansējums: 55 000 euro; 
1.2.6. pašvaldības līdzfinansējums – 5500 euro 

(10%);
1.2.7. rezultatīvie rādītāji – izbūvēta gabiona 

atbalsta siena, koka laipa vides resursu 
saglabāšanai.

1.3. Izteikt Rīcības virziena R.V. 5.1. Izglītības 
iestāžu mācību programmu dažādošana, 
interešu izglītības pilnveidošana , U.5.1.2. 
Materiāli tehniskais nodrošinājums 
profesionālās ievirzes programmas 
īstenošanai: 

1.3.1 aktivitāte: Ventilēšanas sistēmas 
uzstādīšana PII „Rūķītis”;

1.3.2. par īstenošanu atbildīgie: izpilddirektors, 
PII vadītāja;

1.3.3. īstenošanas termiņš: 2021.–2022;
1.3.4. finansēšanas avots: VB, Pašvaldība;
1.3.5. kopējais finansējums: 120 000 euro; 
1.3.6. pašvaldības līdzfinansējums – 18 000 euro 

(15%);
1.3.7. rezultatīvie rādītāji – ierīkota ventilācijas 

sistēma PII „Rūķītis”.
1. Novada attīstības nodaļai ievietot 

grozīto Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam Investīciju 
plānu Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS).

2.  Komunikācijas un tūrisma nodaļai grozīto 
Saulkrastu novada attīstības programmas 
2014.–2020. gadam Investīciju plānu ievietot 
pašvaldības tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv.

3.  Atbildīgais par lēmuma izpildi – Saulkrastu 
novada pašvaldības izpilddirektors.

Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja iecelšanu 
Skultes ostas valdes sastāvā
Ar 2021. gada 26. maiju atbrīvot no Skultes ostas valdes 
sastāva Ekonomikas ministrijas pārstāvi Salvi Petriku.
1. Ar 2021. gada 27. maiju iecelt Skultes ostas valdes 

Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta 
direktoru Kasparu Lori.

2. Administratīvās nodaļas lietvedei nosūtīt lēmumu 
Skultes ostas pārvaldei un Ekonomikas ministrijai.

Par kultūras nama „Zvejniekciems” otrā stāva 
projektēšanas darba uzdevuma izstrādi, apzināt 
nepieciešamo finansējumu
1. Uzdot izpilddirektoram uz 2021. gada jūlija Finanšu 

komitejas sēdi izstrādāt tehnisko specifikāciju: 
projektēšanas uzdevumu objektam „Kultūras nams 
„Zvejniekciems”” Atpūtas ielā 1b, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā” otrā stāva būvprojekta 
izstrādei (arhitektoniski ieteicams telpas saglabāt 
atbilstoši oriģinālam), kā arī apzināt nepieciešamo 
finansējumu.3

Par grozījumiem 2021. gada iestādes „Saulkrastu 
kultūras centrs” budžeta plānā
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības 

budžeta 2021. gada izdevumos:
1.1. Samazināt Saulkrastu kultūras centra 

(Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 

2231 (Administratīvie izdevumi) par 
12 000,00 euro;

1.2. Palielināt Saulkrastu kultūras centra 
(Struktūrvienība 17) budžeta izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi) par 12 000,00 euro, lai 
Saulkrastu kultūras centrs realizētu 
pilsētvides dekorāciju „Laiva”.

2. Veikt atbilstošus grozījumus 2021. gada 1. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN4/2021 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2021.gada budžetu”, iekļaujot 1. punktā minētos 
grozījumus.4

1 „PAR” – 14 (N. Līcis, B. Veide, A. Aparjode, S. Ancāne, 
L. Vaidere, S. Osīte, M. Kišuro, E. Grāvītis, A. Dulpiņš, 
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa, I. Veide), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās A. Horsts.
2 „PAR” – 9 (N. Līcis, A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne, 
L. Vaidere, S. Osīte, A. Deniškāne, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 6 (B. Veide, 
M. Kišuro, E. Grāvītis, A. Dulpiņš, G. Lāčauniece, I. Veide).
3 „PAR” – 13 (N. Līcis, B. Veide, A. Horsts, L. Vaidere, 
S. Osīte, M. Kišuro, E. Grāvītis, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, I. Veide), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 2 (A. Aparjode, S. Ancāne).
4 „PAR” – 12 (N. Līcis, B. Veide, L. Vaidere, S. Osīte, 
M. Kišuro, E. Grāvītis, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, I. Veide), 
„PRET” – 1 (A. Horsts), „ATTURAS” – 2 (A. Aparjode, 
S. Ancāne).

Pārējos lēmumos balsojums vienbalsīgs. Viss domes 
sēdes protokola teksts (ievērojot Vispārīgā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un sēdes audioieraksts ir 
pieejams Saulkrastu novada pašvaldības mājaslapā www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”. Sēdes videoierakstu 
ir iespējams noskatīties pašvaldības Facebook kontā 
„Saulkrastu novada dome”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde notiks trešdien, 16. jūnijā, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.

Pašvaldības policijas 
paveiktais maijā
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Maijā Saulkrastu pašvaldības 
policijā ir saņemti 86 izsaukumi. 
Par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 7 personas: 3 nodotas 
Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
darbiniekiem turpmākām proce-
suālām darbībām, 1 – nogādāta 
savā dzīvesvietā, 2 personas – 
nakts patversmē „Gaiziņš”, 1 per-
sona – Rīgas Austrumu Klīniskās 
universitātes slimnīcā.

Uzrakstīti 3 administratīvā pār-
kāpuma lēmumi par soda piemēro-
šanu: 1 lēmums par Ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošanu, 1  – par 
alkoholisko dzērienu vai citu ap-
reibinošu vielu lietošanu publiskā 
vietā vai atrašanos publiskā vietā 
reibumā, 1 1ēmums par Saulkrastu 
novada domes saistošo noteiku-
mu Nr.  5 „Par sabiedrisko kārtību 
Saulkrastu novadā” 5.4.  punktā 
noteikto prasību neievērošanu.

Uzsākti 9  administratīvā pār-
kāpuma procesi: 1  – par bērna 
aprūpes pienākumu nepildīšanu, 
6  – par Saulkrastu novada do-
mes saistošo noteikumu Nr.  12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā” 13.  punktā 
noteikto prasību neievērošanu, 
2  procesi par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu Nr. 40 
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uz-
turēšanas noteikumi” 19.3. un 
19.5. punktā noteikto prasību ne-
ievērošanu.

Par atkritumu apsaimniekoša-
nas Saulkrastu novadā noteikto 
prasību pārkāpšanu izsūtīti 10 pa-
ziņojumi.

Par nekustamo īpašumu uzturē-
šanas Saulkrastu novada teritorijā 
noteikto prasību pārkāpšanu izsū-
tīts 1 paziņojums.

Pārbaudot sabiedriskās ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanas 
ārtelpās atbilstību  noteiktajām 
epidemioloģiskajām drošības pra-
sībām, katru dienu tiek apsekotas 
5 āra terases.
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Piedalies jaunā Saulkrastu novada 
veidošanā un attīstībā!

Apvienotā Saulkrastu 
novada iedzīvotāju aptauja

Aicinām jūs iesaistīties apvieno-
tā Saulkrastu novada attīstības plā-
nošanā, piedaloties iedzīvotāju ap-
taujā līdz 27. jūnijam! Dalība aptaujā 
ir iespēja paust savu viedokli un 
sniegt priekšlikumus par nepiecie-
šamajiem pilnveidojumiem jaunā 
Saulkrastu novada teritorijas attīs-
tībā. Jūsu viedoklis ir ļoti būtisks – 
tas tiks izvērtēts un ņemts vērā, 
plānojot turpmāko novada attīs-
tību. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot 
iedzīvotāju viedokli par apvieno-
tā Saulkrastu novada attīstības 
iespējām, aktuālajām problē-
mām (Saulkrastu novadā un Sē-
jas novadā) un to iespējamajiem 
risinājumiem, kā arī sagatavot 

priekšlikumus diviem attīstības 
plānošanas dokumentiem:

1. Saulkrastu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai 2021.–2034. 
gadam.

2. Saulkrastu novada Attīstības 
programmai 2021.–2027. gadam.

Aptauja ir anonīma, atbildes 
tiks publicētas apkopotā veidā.

Aptaujā iekļauti 18 jautājumi, 
kas izvietoti secīgi pa tēmām: 
1) respondenta profils, 2) pašrei-
zējās situācijas novērtējums un 
3) apvienotā novada nākotne. 

Anketas aizpildīšanai nepiecie-
šamas aptuveni 7 līdz 10 minūtes. 
Aptauju ir iespēja aizpildīt elektro-
niski (ej.uz/SaulkrastuAptauja) vai 
izdrukās, nododot tās aizpildītas 

speciāli izvietotās kastītēs kādā 
no šīm vietām: 1) Saulkrastu no-
vada pašvaldības ēkā (Raiņa iela 
8, Saulkrasti); 2) Saulkrastu bib-
liotēkā (Raiņa iela 7, Saulkrasti); 
3) kultūras namā „Zvejniekciems” 
(Atpūtas iela 1D, Zvejniekciems); 
4) Sējas novada pašvaldības ēkā 
(Jēņu iela, Loja) un 5) Pabažu bib-
liotēkā (Pabaži, Ezeriņi).

Aicinām būt aktīviem – aizpildiet 
anketu un aiciniet to darīt arī citus! 

Aicinām sekot informācijai par 
Attīstības programmas attīstī-
bas stratēģijas izstrādes gaitu, jo 
jūnijā tiks rīkotas darba grupas. 
Informācija tiks publicēta www.
saulkrasti.lv.

*Nepieciešams aizpildīt obligāti

1. Kur jūs šobrīd dzīvojat? *
 Saulkrastu novadā
 Sējas novadā
 Citviet: _________________________________________________

2. Vai novadā dzīvojat pastāvīgi vai sezonāli?
 Dzīvoju pastāvīgi
 Uzturos sezonāli

3. Precizējiet, lūdzu, savu dzīvesvietu:
 Saulkrastu pilsēta
 Zvejniekciems
 Pabaži (Sējas novads)
 Loja
 Murjāņi
 VEF–Biķernieki
 Jubileja
 Sēja
 Silmala

4. Vai turpmākos 3 līdz 5 gados plānojat mainīt 
savu dzīvesvietu? *
 Nē, neplānoju
 Nē, neplānoju, ja būs iespēja strādāt attālināti
 Jā, plānoju mainīt, bet apvienotajā Saulkrastu  novadā
 Jā, plānoju mainīt ārpus apvienotā Saulkrastu novada, 
 bet Latvijā
 Jā, plānoju mainīt ārpus apvienotā Saulkrastu novada 
 un ārpus Latvijas
 Grūti pateikt

5. Kā jūs ikdienā pārvietojaties, 
 lai saņemtu pakalpojumus?*
 (ir iespējami vairāki atbilžu varianti)
 Man/manā mājsaimniecībā ir automašīna
 Izmantoju sabiedrisko transportu
 Pārvietojos ar velosipēdu
 Pārvietojos tikai ar kājām
 Cits: ____________________________________________________
___________________________________________________

6. Norādiet, lūdzu, savu vecumu: *
 līdz 18 gadiem
 19–34 gadi
 35–49 gadi
 50–64 gadi
 65 gadi un vairāk

7. Kā jūs parasti iegūstat informāciju par 
 pašvaldības darbu? *
 (ir iespējami vairāki atbilžu varianti)
 Pašvaldības mājaslapā
 Pašvaldības informatīvajā izdevumā
 Pašvaldības sociālo tīklu kontos
 Klātienē
 No citiem iedzīvotājiem, radiem, paziņām
 No pašvaldības iestāžu darbiniekiem, 
 deputātiem
 Neinteresējos par pašvaldības darbu
 Citur: __________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

 Priedes
 Pabaži 
 (Saulkrastu pagasts)
 Roze
 Saulkrastu pagasta teritorija 
 ārpus ciemiem
 Sējas pagasta teritorija 
 ārpus ciemiem
 Citviet: _______________________

8. Norādiet, lūdzu, kurās vietās jūs parasti veicat šādas aktivitātes: *
 Saulkrastu  Sējas Rīgā Limbažu Citviet Citur Nav aktuāli/
 novadā novadā  novadā Pierīgas   neveicu
     reģionā  šādas aktivitātes

Strādāju algotu darbu       
Strādāju attālināti       
Mācos       
Īstenoju uzņēmējdarbību      	 
Iepērkos       
Uzturos sezonāli man piederošā 
dārza mājā/vasarnīcā       
Darbojos NVO       
Darbojos amatiermākslas 
kolektīvā       
Sportoju un nodarbojos 
ar aktīvo sportu       
Apmeklēju kultūras, izklaides 
pasākumus       
Saņemu veselības aprūpes 
pakalpojumus       
Saņemu sociālos pakalpojumus       
Izmantoju sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumus       
Saņemu skaistumkopšanas, 
sadzīves un citus pakalpojumus 
(piemēram, izmantoju bankomātu)       
Mani bērni apmeklē bērnudārzu       
Mani bērni mācās pamatskolā       
Mani bērni iegūst vidējo izglītību       
Mani bērni iegūst profesionālās 
ievirzes izglītību (mākslas, mūzikas, 
sporta skola)       

9. Ar ko jūs lepojaties savā novadā?
Jūsu atbilde: _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
10. Kā jums pietrūkst, dzīvojot savā novadā?
Jūsu atbilde:  _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

11. Kā jūs vērtējat šo jomu kvalitāti 
 un pieejamību jūsu dzīvesvietā 
 (savā novadā) šobrīd: *

Teritorijas attīstība kopumā     
Informācija par pašvaldības darbu     
Iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā     
Pašvaldības sniegtie pakalpojumi (atļaujas, izziņas, 
dzimtsaraksts, nodokļu administrēšana u.c.)     
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi     
Vispārējās izglītības pakalpojumi     
Profesionālās ievirzes izglītība 

(mākslas, mūzikas, sporta skola)     
Mūžizglītības iespējas pieaugušajiem     
Sociālās aprūpes pakalpojumi     
Veselības aprūpes pakalpojumi     
Ģimenēm draudzīga pašvaldība     
Darbs ar jaunatni, atbalsts jauniešu iniciatīvām     
Senioriem pieejami pakalpojumi un atbalsts     
Atbalsts NVO un vietējām kopienām     	
Kultūras un izklaides iespējas, bibliotēku pakalpojumi     
Sporta un aktīvās atpūtas iespējas     
Vides sakoptība un publiskā ārtelpa (parki, 
rotaļlaukumi, pieeja pie publiskiem ūdeņiem u.c.)     
Atkritumu apsaimniekošana un šķirošanas iespējas     	
Sabiedrības drošība (pašvaldības policija, 
videonovērošana u.c.)     
Sabiedriskā transporta pakalpojumi     
Satiksmes infrastruktūra (autoceļi, gājējiem domātā 
infrastruktūra, velosipēdistu ceļi, satiksmes drošība u.c.)     
Telekomunikāciju pakalpojumi (interneta pieejamība u.c.)     
Centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi     
Centralizētie siltumapgādes pakalpojumi     
Dzīvojamais fonds (mājokļu pieejamība)     
Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas pakalpojumi     
Sadzīves pakalpojumi (veikali, skaistumkopšana, 
bankomāti u.c.)     
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi     
Tūrisms (apskates objekti, kultūrvēsturiskais 
mantojums u.c.)     

12. Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt, kādas jomas kvalitāte Jūs 
DRĪZĀK NEAPMIERINA vai NEAPMIERINA, lūdzu, īsi sniedziet papildu 
skaidrojumu par iemesliem:
_____________________________________________________________________

13. Kādam vajadzētu būt apvienotajam Saulkrastu novadam 
pēc 10 gadiem?
Jūsu atbilde: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14. Kuriem infrastruktūras uzlabojumiem būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība turpmākos 5 gados?
(ir iespējami vairāki atbilžu varianti)
 Jāremontē ielu infrastruktūra apdzīvotās vietās
 Jāremontē ceļu infrastruktūra lauku teritorijās
 Jāuzlabo satiksmes drošības infrastruktūra (aizsargbarjeras, gājēju pārejas, 
 ātruma slāpētāji u.c.)
 Jāuzlabo ielu apgaismojums apdzīvotās vietās
 Jāattīsta publiski pieejamās atpūtas vietas un zaļās teritorijas
 Jāierīko vairāk soliņu, atkritumu urnu, velonovietnes u. tml.
 Nepieciešami jauni sporta un aktīvās atpūtas objekti
 Nepieciešami jauni kultūras un mākslas objekti
 Nepieciešami jauni izglītības un kopienu attīstības infrastruktūras objekti
 Jāattīsta bērniem un jauniešiem piemērota rotaļu un atpūtas infrastruktūra
 Jāattīsta atkritumu šķirošanas infrastruktūra
 Jāattīsta centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas
 Jāattīsta centralizētās siltumapgādes sistēmas
 Jāattīsta inovatīvu un viedu risinājumu izmantošana apdzīvotās vietās 
 (soliņi un pieturas ar viedierīču uzlādes iespējām u.c.)
 Jāierīko teritorijas, kas piemērotas industriālai attīstībai
 Jāattīsta dzīvojamais fonds (jauni īres nami)
 Cita: ______________________________________________________________

15. Kurām globālajām tendencēm un izaicinājumiem jaunajam 
Saulkrastu novadam būtu jāpievērš īpaša uzmanība: *
(ir iespējami vairāki atbilžu varianti)
 Sabiedrības veselība
 Klimata pārmaiņas
 Sabiedrības novecošanās
 Vietējo kopienu attīstība un pilsoniskā aktivitāte
 Inovācija un digitālā transformācija
 Laba pārvaldība un efektīva komunikācija
 Iekļaujoša sabiedrība un nevienlīdzības mazināšana
 Urbanizācijas izaicinājumi (iedzīvotāju pārcelšanās no laukiem uz pilsētām) 
 un iedzīvotāju skaita sarukšana Latvijā
 Mobilitāte (pārvietošanās iespējas)
 Izglītība (prasmes un zināšanas) visos vecumos
 Būtu jāfokusējas tikai uz vietējām problēmām un izaicinājumiem
 Citas: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________

16. Kādas ir jūsu bažas par dzīvi jaunajā Saulkrastu novadā?
Jūsu atbilde: ________________________________________________________
___________________________________________________________________

17. Cik daudz jūs piekrītat apgalvojumam: „Es ieteiktu citiem dzīvot 
jaunajā Saulkrastu novadā”?*
                                  1         2     3        4        5 
Pilnībā nepiekrītu                          Pilnībā piekrītu

18. Vai jums ir kas piebilstams par attīstības plānošanu apvienotajā 
Saulkrastu novadā?
Brīva vieta izteikties un komentēt
Jūsu atbilde: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Paldies par izrādīto interesi un atvēlēto laiku, iesaistoties jaunā novada 
attīstības plānošanā!

A
p

m
ie

ri
na

 D
rī
zā

k 
a

p
m

ie
ri
na

 D
rīz

āk
 n

ea
pm

ie
rin

a
 N

ea
p

m
ie

ri
n
a

 N
a

v 
vi

ed
o

kļ
a

/
n
ei

zm
a

nt
o

ju



Saulkrastu Domes Ziņas

2021. gada jūnijs8    

„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: 6200 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
jūnijā sveic novadniekus

Viktoru Juri un 
Venerandu 
Usāni

Saulkrastu 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas 
par jaundzimušajiem 
2021. gada maijā

Reģistrēti 
6 jaundzimušie:

2 meitenes – Sofija, Herta
un 4 zēni – Alekss, Kārlis, 
Oskars, Adrians Miķelis.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 2021. gada 8. jūlijā 
no plkst. 10.00 līdz 15.00

(Saulkrastu novada domes zālē).

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:
Leons Kuzmins

(01.09.1926.–04.05.2021.);
Marija Afoņina

(28.03.1933.–03.05.2021.);
Boriss Ivanovs

(22.05.1938.–10.05.2021.);
Elita Dombrava

(04.06.1956.–12.05.2021.);
Leonīds Novikovs

(18.07.1958.–13.05.2021.);
Jānis Pušmucāns

(18.08.1951.–16.05.2021.);
Jānis Boikovs

(17.03.1963.–19.05.2021.);
Vija Pētersone

(27.10.1953.–20.05.2021.);
Astrīda Jurjure

(12.11.1938.–20.05.2021.);
Vera Iesalniece

(23.02.1941.–21.05.2021.);
Valentīna Sērmūkša

(07.01.1927.–22.05.2021.);
Modris Zaļkalns

(08.09.1934.–25.05.2021.);
Rudīte Duka

(29.01.1953.–29.05.2021.);
Verners Ungurs

(22.08.1974.–29.05.2021.).

VUGD pateicas Saulkrastu 
pašvaldības policijai

Šā gada maija beigās Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta (VUGD) Rīgas reģiona pār-
valdes Saulkrastu daļas ugunsdzē-
sēji-glābēji Saulkrastu pašvaldības 
policijai un, personīgi, Patruļpoli-
cijas nodaļas inspektoram Aigaram 
Kalniņam un Patruļpolicijas noda-
ļas vecākajam inspektoram Nor-
mundam Runcim pasniedza patei-

cības rakstus par ilgstošu, sekmīgu 
sadarbību ar VUGD. 

Liels paldies Saulkrastu 
pašvaldības policijai un 
katram darbiniekam 
personīgi par ieguldīto 
darbu sabiedrības labā! 
Lai sekmīga sadarbība 
arī turpmāk!

Kormūzikas cikls 
„Krastā saviļņots”
Laura Leontjeva

Kormūzikas cikls „Krastā 
saviļņots” ir audiovizuāls noti-
kums. Tajā satikušies 
komponists Kristaps Kriev-
kalns, dzejas autors Kārlis 
Kazāks un Saulkrastu koris 
ANIMA diriģentes Lauras 
Leontjevas vadībā, lai kopīgi 
radītu stāstu par iekšējo 
brīvību un patiesā „es” apzinā-
šanu. Ja vien ļausies, šis 
notikums aicinās arī tevi pie-
dzīvot savu iekšējo viļņošanos.

„Krastā saviļņots” muzikā-
lo stāstu papildinās mākslinieka 
Mareka Gurecka jaunradītā dzīvā 
audekla glezna,  horeogrāfes Ingas 
Krasovskas veidotā skatuves kus-
tība, kā arī Pāvela Armaņa gaismu 
un video projekcijas. Kora un ins-
trumentālās grupas skanējumā pie-
dzīvosi   elektroniskās un pasaules 
mūzikas elementus.

Šis būs pirmais bezvadu austi-
ņu koncerts jūras krastā 500 līdz 
700  muzikālā notikuma baudītā-

jiem. Izvēlētais risinājums nodroši-
nās izcilu skaņas kvalitāti un indi-
viduālu piedzīvojumu, jo tu varēsi 
būt brīvs savā izvēlē, kā baudīt šo 
notikumu  – sēžot uz siena ķīpas 
vai apguļoties smiltīs, lai vērotu, kā 
saulrieta debesu glezna satiekas ar 
cilvēka radītajām gaismu spēlēm.

„Krastā saviļņots” stāsta par 
lielajiem dzīves pagriezieniem, kas 
liek apstāties, ieklausīties un paver 
ceļu jaunajam. K.  Kazāka sajūtām 
bagātie teksti un K.  Krievkalna 
enerģiski daudzšķautņainā mūzika 
ļaus klausītājam piedzīvot sapņus 
un dzīves pārdomas, apzinoties pa-
ralēles, ka viss, kas notiek cilvēka 
mūža garumā, ir tuvs un radniecīgs 
arī jūras stihiskajam un neparedza-
majam spēkam. Tas būs ceļojums 
no absolūta miera un sapņa stāvok-
ļa līdz katarsei vai neprātam, ko spēj 
radīt vētra gan jūrā, gan cilvēkā.

Saulkrastu koris ANIMA ir galve-
nais šī oriģināldarba iedvesmotājs, 
tāpat kā jūra, krasts, smiltis, vējš un 
zvaigznes, kas mums, 21. gadsimta 
krasta cilvēkiem, sniedz patvērumu 
īsteno dzīves jautājumu priekšā.

Kapusvētki Saulkrastu kapos 
18. jūlijā plkst. 14.00

Paldies radiem, draugiem, 
klasesbiedriem, kolēģiem, 
visiem, visiem par līdzjūtību 
un dāvāto sirds siltumu!  
Paldies!  

Ģimene

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies, ka bijāt 
kopā ar mums, atvadoties 
no mūsu mīļā Vernera!  




