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Saulkrastu novada svētku 
programma        

Aizvadīti 9. un 12. klašu 
izlaidumi 

Piedzīvo kaut ko jaunu 
pie četrām Saulkrastu upēm! 3. lpp. 4. lpp.  8. lpp.

Darbu uzsākuši jaunie Saulkrastu novada domes deputāti
Saulkrastu novada domes jaunā 
sasaukuma sēdē par tās 
priekšsēdētāju ar 15 balsīm 
atkārtoti tika ievēlēts līdzšinē-
jais Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Līcis. 
Par domespriekšsēdētāja 
vietniekiem ievēlēti Ervīns 
Grāvītis un Guntis Liepiņš.

Jaunā sasaukuma deputāti dar-
bosies četrās komitejās:

Tautsaimniecības, attīstības 
un vides komitejā: Ervīns Grā-
vītis, Jurģis Grabčiks, Normunds 
Broks, Toms Turlajs, Māris Iek-
ļavs, Normunds Līcis, Raivo Jē-
kabsons.

Sociālo jautājumu komitejā: 
Inta Petrova, Guntis Liepiņš, Er-
vīns Grāvītis, Liena Ozoliņa, Rai-
monds Kalniņš, Normunds Līcis, 
Oksana Vanaga.

Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komitejā: Oksa-
na Vanaga, Raimonds Kalniņš, 
Normunds Broks, Andris Dulpiņš, 
Toms Turlajs, Liena Ozoliņa, Mār-
tiņš Kišuro.

Finanšu komitejā: Normunds 
Līcis, Ervīns Grāvītis, Guntis Lie-
piņš, Jurģis Grabčiks, Mārtiņš Ki-
šuro, Oksana Vanaga, Raivo Jēkab-
sons, Santa Ancāne, Māris Iekļavs.

Visu komiteju jautājumos bal-
sojums vienbalsīgs. 

Komiteju sēdes notiek katra mē-
neša trešdienās, divas nedēļas pirms 
ikmēneša domes sēdes. Domes 
sēdes notiek katra mēneša pēdējā 
trešdienā. Komiteju un domes sēdes 
ir atklātas, tajās var piedalīties ik-
viens interesents. Tāpat kā iepriekš, 
deputāti sadarbosies ar iedzīvotā-
jiem, uzklausīs ierosinājumus un 
kopīgi risinās problēmjautājumus.

Pirmajā rindā (no kreisās): Inta Petrova, Normunds Līcis. Otrajā rindā (no kreisās): Liena Ozoliņa, Normunds 
Broks, Jurģis Grabčiks, Santa Ancāne, Raimonds Kalniņš. Trešajā rindā (no kreisās): Māris Iekļavs, Ervīns Grāvītis, 
Oksana Vanaga, Toms Turlajs. Ceturtajā rindā (no kreisās): Guntis Liepiņš, Andris Dulpiņš, Raivo Jēkabsons, 
Mārtiņš Kišuro. Foto: Andris Koemecs

Klientu apkalpošanas centri Saulkrastos un Lojā 
atsāk apmeklētāju pieņemšanu klātienē
Līdz ar COVID-19 izplatības sa-
mazināšanos Klientu apkalpo-
šanas centrs Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8 un Klientu 
apkalpošanas centrs Lojā atsāk 
pieņemt apmeklētājus klātienē.

Klientiem nepieciešams ievē-
rot epidemioloģisko drošību – ēkā 
drīkst ienākt tikai ar sejas aizsarg-
masku, kā arī jāievēro divu metru 
distance. Apmeklētāji tiks apkal-
poti pa vienam, rindas kārtībā.

Saulkrastu valsts un pašvaldī-
bas vienotā klientu apkalpo-
šanas centra darbalaiks
Pirmdienās 
no plkst. 8.30 līdz 18.00.
Otrdienās 
no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Trešdienās 
no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Ceturtdienās 
no plkst. 8.30 līdz 18.00.
Piektdienās 
no plkst. 8.00 līdz 14.00.
Saziņai: tālruņi 25767651(mobi-
lais), 67142530, 67951250, 
e-pasts pasts@saulkrasti.lv.

Sējas valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas 

centra kontaktinformācija un 
darbalaiks
Adrese: „Jēņi”, Sējas pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2142.
Tālrunis 25668853, e-pasts 
seja@pakalpojumucentri.lv.
Pirmdienās 
no plkst. 8.30 līdz 18.00.
Otrdienās 
no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Trešdienās 
no plkst. 8.30 līdz 17.00.
Ceturtdienās 
no plkst. 8.30 līdz 18.00.
Piektdienās 
no plkst. 8.00 līdz 14.00 (bez 
pusdienas pārtraukuma). Pusdienas 
pārtraukums (izņemot piektdie-

nas) – no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Iedzīvotāji dokumentus var atstāt 
arī kādā no pastkastītēm pie ad-
ministrācijas ēkas ieejas durvīm 
Saulkrastos, Raiņa ielā 8, un Sējā 
(„Jēņos”, Lojā). 

Saulkrastu novada Dzimtsaraks-
tu nodaļa Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
apmeklētājus klātienē pieņem, to-
mēr aicina arī turpmāk izmantot 
pakalpojumus attālināti. 

Sociālais dienests apmeklētā-
jus apkalpo klātienē pēc iepriek-
šēja pieraksta:

� Saulkrastos, Zvejniek-
ciemā (pieteikšanās pa tālruni 
67142510); 

� Sējā (pieteikšanās pa tālruni 
67977757, 27891869).

Bāriņtiesa apmeklētājus apkalpo 
klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

� Saulkrastos (pieteikšanās  
pa tālruni 67142509, 25708981);

� Sējā (pieteikšanās pa  tālru-
ni 29407238).
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Ervīns Grāvītis 
Tālrunis 29272405, e-pasts 
ervins.gravitis@saulkrasti.lv.

Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Guntis Liepiņš 
Tālrunis 29110942, e-pasts 
guntis.liepins@saulkrasti.lv. 

Jautājumus par ceļu uzturēšanu, 
ūdenssaimniecību, apsaimnieko- 
šanu, labiekārtošanu un siltumu 
aicinām uzdot:
� Saulkrastos: SIA „Saulkrastu 

komunālservisam”, 
 tālrunis 67951361, 

e-pasts info@komunalserviss.lv.
� Sējā: Saulkrastu novada domes 

izpilddirektora palīgam 
Guntaram Jākobsonam, 
tālrunis 27891856.

Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs 

Normunds Līcis 
iedzīvotājus pieņem 

pēc iepriekšēja pieraksta, 
piesakoties pa tālruni 

67951250:
� Saulkrastos pirmdienās no 

plkst. 13.00 līdz 18.00;
� Lojā katra mēneša 1. un 
 3. ceturtdienā no plkst. 13.00 

līdz 18.00. 

E-pasts 
normunds.licis@saulkrasti.lv.

Aicinām 
iedzīvotājus 
uz tikšanos 
ar domes 

vadību 
Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētājs 
Normunds Līcis 

aicina iedzīvotājus 
uz sarunu, lai runātu 

par novada 
aktualitātēm, 

plāniem un atbildētu 
uz iedzīvotāju 
jautājumiem.

Kad? 29. jūlijā plkst. 18.00.
Kur? Saulkrastu novada 
domes zālē, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 
26683164 līdz 28. jūlijam 
un ievērojot visus drošības 
noteikumus. Vietu skaits 
ierobežots. 

Iedzīvotājiem ir iespēja 
iesūtīt savus jautājumus e-pastā 

baiba.stjade@saulkrasti.lv. 
Iedzīvotāju tikšanos būs iespēja 

vērot Facebook pašvaldības 
kontā „Saulkrastu novada 

pašvaldība”.
Iedzīvotāji varēs uzdot 

jautājumus domes 
priekšsēdētājam Normundam 

Līcim, SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” administrācijai, 
Novada attīstības nodaļai un 
pašvaldības izpilddirektoram.

Lai uzzinātu 
par vietējām aktualitātēm 

un svarīgo, aicinām 
iedzīvotājus meklēt 

informāciju Saulkrastu 
novada pašvaldības oficiālajā 

interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv, 

kā arī sekot pašvaldības 
oficiālajiem kontiem 

sociālajos tīklos: 
Facebook/Saulkrastu novada 

pašvaldība, 
Instagram/VisitSaulkrasti, 
TikTok/Saulkrastu novada 

pašvaldība.

Saulkrastu Novada Ziņas
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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 „Lauksaimniecības 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. 

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 19.07.2021. 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.

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

SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina 
pieslēgties jaunizbūvētajiem centralizētajiem 
kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem
Raimonda Kosmane,  
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
valdes priekšsēdētāja

Darbības programmā „Izaug-
sme un nodarbinātība” ar 
5.3.1. specifisko atbalsta mērķi 
„Attīstīt un uzlabot ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un no-
drošināt pieslēgšanas iespējas” 
SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” 2017. gada 27. septembrī 
noslēdza līgumu ar personu 
apvienību „WESEMANN – Edri-
ja – Būvmeistars” par projekta 
Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
attīstība Saulkrastos, II kārta” 
īstenošanu. 

Šīs programmas specifiskā at-
balsta mērķis ir attīstīt sabied-
risko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu izmantošanu, uzlabot to 
pieejamību un kvalitāti, nodro-
šinot kvalitatīvu dzīves vidi, sa-
mazināt vides piesārņojumu un 
ūdenstilpju eitrofikāciju un veici-
nāt Eiropas Savienības direktīvu 
prasību izpildi ūdenssaimniecībā.

2020.  gada beigās ekspluatāci-
jā ir nodoti visi projektā izbūvē-
tie centralizētie kanalizācijas un 

ūdensapgādes tīkli. Jaunie centra-
lizētie kanalizācijas tīkli ir pieeja-
mi šādās ielās: Ainažu, Amatnie-
ku, Ausekļa, Avotu, Baltijas, Bebru, 
Bražu, Celtnieku, Dīķu, Drau-
dzības, Duntes, Enkuru, Ganību, 
Inčupes, Irbenāju, Jaunā, Jomas, 
Jūras prospekta, Kadiķu, Kaijas, 
Kastaņu, Kapteiņu, Kāpu, Laim-
dotas, Lapu, Lašu, Liepu, Mazajā 
Zvejnieku, Mārstaļu, Mednieku, 
Meža prospektā, Melnsila, Mētru, 
Miera, Neibādes, Nometņu, Ozolu, 
Pabažu, Palejas, Pērļu, Rīgas, Rī-
tupes, Saivas, Skuju, Tīklu, Tiltu, 
Upes, Viļņu, Zaļā, Ziemeļu, Zušu, 
Zvejnieku un Zvaigžņu ielās. 

Jaunie centralizētie ūdensapgā-
des tīkli ir izbūvēti šādās ielās: Bal-
tijas, Enkuru, Ganību, Inčupes, Irbe-
nāju, Jūras prospekta, Kāpu, Liepu, 
Mazajā Zvejnieku, Meža prospektā, 
Melnsila, Pabažu, Palejas, Tīklu, 
Tiltu, Upes, Zvejnieku ielās.

SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” aicina nekustamā īpašuma 
īpašniekus, kuru mājsaimniecības 
atrodas iepriekš norādītajās ielās 
un kas līdz šim vēl nav vērsušies 
ar iesniegumiem SIA „Saulkrastu 
komunālserviss”, izdarīt to, lai va-
rētu pieslēgties jaunizbūvētajiem 
centralizētajiem kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīkliem.

Būvdarbu izmaksas par pie-
slēgšanos centralizētajiem ūdens-
apgādes un (vai) kanalizācijas 
tīkliem tiks noteiktas pēc pieslē-
guma ierīkošanas vietas īpašumā, 
centralizēto tīklu atrašanās vie-
tas uz ielas un apkārtnes reljefa. 
Pieslēdzot īpašumu kanalizācijas 
tīkliem, papildu izmaksas var ie-
tekmēt arī tas, vai plānotā kana-
lizācija būs pašteces, vai būs ne-
pieciešams izbūvēt spiedvadu, vai 
izbūvei ir nepieciešams projekts. 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
papildus informē, ka iedzīvotā-
jiem ir pieejams arī pašvaldības 
līdzfinansējums nekustamā īpa-
šuma pievienošanai centralizēta-
jiem kanalizācijas tīkliem atbil-
stoši Saulkrastu novada domes 
2021.  gada 27.  janvāra saistoša-
jiem noteikumiem Nr.  SN3/2021 
„Par Saulkrastu novada pašval-
dības līdzfinansējuma piešķirša-
nu dzīvojamo māju pieslēgšanai 
centralizētajai kanalizācijas sis-
tēmai”.

Plašāka informācija ir pieejama 
SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

Saziņai: SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss”, Liepu iela 3, Saulkras-
ti, tālrunis 67951361, e-pasts 
info@komunalserviss.lv, www.ko-
munalserviss.lv.

Paziņojums 
Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajā 
īpašumā „Ciemgaļi”, VEF-Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2021. gada 16. jūnijā pieņēma 
lēmumu Nr. 2303 „Par lokālplānojuma „Ciemgaļi” 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija, kas 
ietver zemesgabalu „Ciemgaļi”, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330030911. 
Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto atļauto izmantošanu 
„Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kur minimālā jaunizveidojamā 
zemesgabala platība noteikta 4000 m2, uz funkcionālo zonējumu 
„Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS), kur minimālā jaunizveidojamā 
zemesgabala platība ir 1200 m2.

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 19. jūlija līdz 2021. gada 
20. augustam lokālplānojuma redakcijas materiāli būs izstādīti Saulkrastu 
novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, publicēti 
Saulkrastu pašvaldības mājaslapā un publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv, 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18388.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
09.08.2021. plkst. 17.00 videokonferenču platformā Zoom. 

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 09.08.2021. 
plkst. 16.30 lūdzam nosūtīt pieteikumu uz e-pastu 
buvvalde@saulkrasti.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa 
numuru un e-pasta adresi, uz ko nosūtīt sanāksmes 
ielūgumu.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto lokālplānojuma 
redakciju lūgums iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai e-pastā buvvalde@
saulkrasti.lv līdz 2021. gada 20. augustam.

Aktīvi tiek izstrādāta 
Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības 
programma
Novada attīstības nodaļa

Noslēgusies Saulkrastu un Sējas 
novada iedzīvotāju un uzņēmēju 
anketēšana. Jau drīzumā būs 
apkopoti aptauju rezultāti, kas 
tiks publicēti pašvaldības mājas-
lapā. Paldies visiem, kuri piedalī-
jās un sniedza savu viedokli!

Aicinām arī sekot informācijai 
mājaslapā par sabiedrības iesaistes 
pasākumiem attīstības dokumentu 
izstrādē.

2021.  gada 21.  jūlijā tiks rīkota 
Kopienu Darba grupa, kam var 
pieteikties jebkurš interesents, ie-

priekš aizpildot pieteikumu vietnē 
https://ej.uz/SaulkrastuNovads, lai 
saņemtu saiti dalībai Darba grupā.

Saulkrastu novada dome 
jau iepriekš novērtē jūsu 
ieguldīto laiku un atsaucību 
jaunizveidojamā novada 
attīstībā.
Veidosim Mūsu novadu kopā!

Informācija par Ainažu ielas 
jaunajām autostāvvietām

Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētajā projektā 
„Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā” 

dome īsteno SIA „BM-projekts” 2017./2018. gadā izstrādāta būvprojekta 
„Autostāvvietu un ietves izbūve Ainažu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 

1. un 2. kārtu, izbūvējot jaunas autostāvvietas un gājēju ietvi posmā 
no Raiņa ielas līdz Vidrižu ielai. 

Projektā veikts Ceļu satiksmes drošības direkcijas audits par ceļu drošību.

Iedzīvotāji jau pamanījuši, ka izbūvētās autostāvvietas un brauktuves daļa starp stāvvietām 
un ietvi vizuāli izskatās pārāk šauras, lai tajās varētu ērti un droši iebraukt un izbraukt.

Tādēļ pasūtītājs ir vērsies pie projektētāja ar prasību sniegt skaidrojumu
 par izvēlētajiem risinājumiem, projektēto autostāvvietu izmēru atbilstību normatīviem 

un standartiem, kā arī piedāvāt risinājumus drošai auto novietošanai, 
izvērtējot arī intensīvo satiksmes plūsmu Ainažu ielā, it sevišķi vasarā.

Paziņojums 
Par lokālplānojuma nekustamajam 
īpašumam „Mēness iela 17, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads”, apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome 16.06.2021. pieņēma lēmumu 
Nr. 2034 „Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā „Mēness iela 17” 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” 
(protokols Nr. 11/2021§7). 

Dome izdeva saistošos noteikumus Nr. 11/2021 „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes saistošajos noteikumos Nr. SN 11/2017 „Par Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kas nekustamā īpašuma 
„Mēness iela 17, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 80330011477)” teritorijā paredz 
plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu, nosakot funkcionālo zonējumu 
„Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS3) un „Dabas un apstādījumu 
teritorija” (DA7).

Materiāli ir pieejami vietnē https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_20238.
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Pašvaldības policijas paveiktais jūnijā
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Jūnijā Saulkrastu pašvaldības 
policijā ir saņemti 183 izsau-
kumi. Par dažādiem pārkāpu-
miem aizturētas 4 personas: 
1 nodota Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirkņa darbiniekiem 
turpmākām procesuālām 
darbībām, 1 persona nogādāta 
savā dzīvesvietā, 1 – nakts 
patversmē „Gaiziņš”, 1 per-
sona nodota Valsts policijas 
Galvenās kārtības policijas 
pārvaldes Satiksmes uzraudzī-
bas pārvaldes darbiniekiem 
turpmākām procesuālām 
darbībām.

Uzrakstīti 132  administratīvā 
pārkāpuma lēmumi par soda pie-
mērošanu: 130  – par Ceļu satik-
smes noteikumu neievērošanu, 

2  lēmumi par mehānisko trans-
portlīdzekļu pārvietošanās, tajā 
skaitā stāvēšanas vai apstāšanās, 
noteikumu pārkāpšanu Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes 
krasta kāpu aizsargjoslā. 

Uzsākti 28 administratīvā pār-
kāpuma procesi: 1 par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmanto-
šanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu, 4 par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošu 
vielu lietošanu publiskā vietā 
vai atrašanos publiskā vietā rei-
bumā, 1 par smēķēšanas ierobe-
žojumu neievērošanu, ko veikusi 
nepilngadīga persona, 8 par alko-
holisko dzērienu pārdošanu vai 
piegādi (izsniegšanu) personai, 
kura ir jaunāka par 18  gadiem, 
13 par Saulkrastu novada do-
mes saistošo noteikumu Nr.  12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā” 13.  punktā 
noteikto prasību neievērošanu, 

1  par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu Nr.  14 „Ne-
kustamo īpašumu uzturēšana 
Saulkrastu novada teritorijā” no-
teikto prasību neievērošanu.

Par dažādiem pārkāpumiem 
izteikti trīs mutiski brīdinājumi.

Par nekustamo īpašumu uztu-
rēšanas Saulkrastu novada terito-
rijā noteikto prasību pārkāpšanu 
izsūtīti trīs paziņojumi. 

Lai veicinātu transportlīdzek-
ļu vadītāju izpratni par Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.  279 
„Ceļu satiksmes noteikumi” un 
Ceļu satiksmes likumā noteikto 
atbildību, izsniegti 18  paziņoju-
mi bez lēmuma par soda piemē-
rošanu.

Pārbaudot sabiedriskās ēdinā-
šanas pakalpojumu ārtelpās snie-
dzējus saskaņā ar noteiktajām 
epidemioloģiskās drošības prasī-
bām, katru dienu tiek apsekotas 
piecas āra terases. 

Tiek turpināta iedzīvotāju vakcinācija  
pret COVID-19
Latvijā aktīvi turpinās iedzī-
votāju vakcinēšana pret vīrusu 
COVID-19. Saņemt vakcīnu 
pašlaik jau ir iespējams visām 
sabiedrības grupām, turklāt 
tiek piedāvātas dažādu ražotā-
ju aizsargpotes. 

Atgādinām, ka Saulkrastu no-
vadā iedzīvotāji var vakcinēties 
pret COVID-19 Saulkrastu slim-
nīcā, pie ģimenes ārstiem, kā 
arī jebkurā sev ērtā vakcinācijas 

punktā Latvijā. Iedzīvotāji aici-
nāti pieteikties pa tālruni 8989, 
reģistrēties mājaslapā https://
manavakcina.lv vai ierasties vak-
cinēšanās vietā un ievērot „dzīvās 
rindas” principu.

No 1.  jūnija Latvijas Republikā 
ir uzsākta digitālo COVID-19 ser-
tifikātu izmantošana. Sertifikātus 
iedzīvotājiem ir iespēja izveidot 
individuāli tīmekļvietnē www.co-
vid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar 
kādu no drošas piekļuves līdzek-

ļiem: internetbanku, eID karti vai 
mobile ID. Personas, kuras nelieto 
internetu, savus sertifikātus papī-
rā var saņemt 93 valsts pārvaldes 
vienotajos klientu apkalpošanas 
centros, tajā skaitā Saulkrastu 
un Lojas klientu apkalpošanas 
centros. Ierodoties klientu apkal-
pošanas centros, būs jāaizpilda 
un jāparaksta veidlapa. Centra 
darbinieks vizītes laikā sagatavos 
iedzīvotāja digitālo COVID-19 
sertifikātu.

No saullēkta līdz 
saulrietam 17. jūlijā 
svinēsim Saulkrastu 
novada svētkus 
Mūsu apvienotais Saulkrastu 
novads ir kļuvis bagātāks ne 
vien ar teritoriju un iedzī-
votāju skaitu, bet arī dabas 
krāšņumu! Jaunais novads 
paver daudzveidīgus kultūr-
vietu apvāršņus, tāpēc 17. jūlijā 
saullēktā iepazīsim vienu no tā 
bagātībām – Pabažu ezeru. 

Aicinām novadniekus katru savā 
laivā sagaidīt austam sauli kopā ar 
populāro grupu „Carnival Youth”. 
Programmā kinodziesmu koncert-
sērija „Naivais ku-kū”.

Koncerts ir bezmaksas, un ikviens 
aicināts ierasties ar savu ūdens 
transportlīdzekli (Pabažu ezerā nav 
atļauts pārvietoties ūdenstranspor-
tā, kas aprīkots ar mehanizētu mo-
toru). Koncerta sākums plkst. 4.50, 
ierašanās no plkst. 4.00. 

Koncertos apmeklētāji atbild 
par savu drošību uz ūdens, un 
atbilstoši valstī pieņemtajiem 
noteikumiem, ierodoties uz kon-
certu, nav jāuzrāda COVID-19 
sertifikāts. 

Pēc koncerta Pabažu Kultūras 
namā būs iespēja aplūkot meistara 
Ziedoņa Skrīveļa austo darbu iz-
stādi. Svētku sajūtu turpināsim 
Saulkrastu Meža parkā. Uz Svētku 
un Neibādes ielām no plkst. 10.00 
līdz 16.00 darbosies tirgus, kurā 
varēs iegādāties mājražotāju un 
amatnieku darinājumus, kā arī ie-
turēt maltīti. 

No plkst.  11.00 līdz 16.00 Nei-
bādes parks būs pārvērties par 

vietu, kur laiku aizraujoši varēs 
pavadīt gados jaunākie novadnie-
ki. Bērnu pilsētiņā notiks dažādi 
eksperimenti: iemācīsimies pa-
gatavot saldējumu, radīsim mā- 
koņus, paskatīsimies uz parastām 
lietām ar neikdienišķu skatījumu. 
Plkst. 11.00 un 14.00 brīnumus 
palīdzēs atklāt Aldis Kalniņš ar iz-
glītojoši izklaidējošu programmu 
„Zili brīnumi”. Plkst. 12.00 asprātī- 
ga izrāde bērniem „Kaka un pava-
saris”. Izrādē tiks runā par svarīgo 
bērna augšanas laikā: ģērbšanos, 
mācīšanos lasīt, attiecībām bērnu-
dārzā un citām aktuālām tēmām. 
Programmu papildinās muzikāli 
priekšnesumi un radošās darbnī- 
cas. Noslēgumā plkst. 15.00 izrāde 
bērniem „Kā gāja Ruksītim”.

Atbilstoši valstī noteiktajiem 
epidemioloģiskajiem 
noteikumiem bērniem līdz 
12 gadiem nav nepieciešams 
COVID-19 sertifikāts. Līdz 
7 gadiem bērnam ieeja – kopā 
ar pavadoni, kuram jāuzrāda 
derīgs COVID-19 sertifikāts. 

Visu dienu novadā, dažādās vie-
tās izskanēs muzikāli pārsteigumi, 
ko būs sagatavojuši profesionāli 
mūziķi, kā arī Sējas un Saulkrastu 
amatiermākslas kolektīvi. 

Svētku programmu noslēgsim 
saulrietā, kad autoorientēšanās 
spēlē būs iespēja iepazīt jauno no-
vadu. 

Svētki ir jāsvin, bet darīsim to 
droši un atbilstoši pašreizējiem 
apstākļiem. 

Uz rekonstrukcijas laiku tiek slēgts 
Liepu ielas tilts
No 2021. gada 7. jūlija tiek slēgts 
Liepu ielas tilts Saulkrastos 

Pašvaldība Lauku atbalsta die-
nesta līdzfinansētajā projektā 
2021. gada 16. aprīlī noslēdza 
būvdarbu līgumu par  gājēju 
tilta, kāpņu demontāžu un 
būvniecību Liepu ielā, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā. Šobrīd 
būvnieks ir uzsācis darbus ob-

jektā, un plānots, ka no 7. jūlija 
līdz darbu pabeigšanai pieeja 
tiltam tiek slēgta. Saskaņā ar 
noslēgto līgumu darbi jāveic 
līdz 2021. gada 16. septembrim. 

Projekta laikā tiks demon-
tēts pašreizējais tilts, izbūvēts 
jauns elektrības pieslēgums, kras-
ta nostiprinājums un jaunais tilts. 
Gājēju tilta konstrukciju veidos 

divas ar šķērssijām savstarpēji sa-
vienotas lokveida tērauda kopnes 
un koka segums. Tiks pārbūvētas 
tilta pieejas kāpnītes un pieejas ce-
liņu malās izvietoti apgaismojuma 
stabi. Tiltu izgaismos tā segumam 
piestiprināti gaismekļi aiz margu 
konstrukcijas.
Projekta nosaukums „Gājēju tilta 
būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos” 
(Nr. 21-04-FL02-F043.0206-000001). 

Saulkrastu novada pašvaldība aicina pievienoties savai komandai

pašvaldības aģentūras „Saulkrastu novada 
veselības un sociālās aprūpes centrs” direktoru(-i)

Prasības pretendentiem:
� Augstākā izglītība medicīnā, 

uzņēmējdarbībā un vadībā   
(maģistra grāds tiks uzskatīts par 
priekšrocību);

� Vismaz piecu gadu darba pieredze 
medicīnas jomā vai medicīnas iestādes 
vadības darbā;

� Pieredze iestādes vai projektu finanšu 
plānošanā un izlietošanas kontrolē;

� Zināšanas par iestādes darba organizēšanu 
(darba tiesības, lietvedība, finanšu 
jautājumi) un šo jomu reglamentējošu 
normatīvo aktu pārzināšana;

� Zināšanas un izpratne par medicīnu un tās 
nozares aktualitātēm Latvijā;

� Teicamas organizatoriskās, komunikācijas 
un sadarbības prasmes;

� Prasme vadīt komandu, motivēt 
darbiniekus, paust viedokli, pamatot  
savu rīcību un lēmumus;

� Analītiskā domāšana, pozitīva attieksme 
pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, 
disciplinētība, augsta atbildības sajūta, 
spēja noteikt prioritātes, organizēt un 
plānot darbu;

� Datorprasmes labā lietotāja līmenī;
� Valsts valodas zināšanas  

(augstākajā līmenī), angļu valodas 
zināšanas (sarunvalodas līmenī).

Viss konkursa sludinājuma teksts ir pieejams vietnē 
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Pašvaldības-sludinājumi/vakances/”.

Pieteikties konkursam ir iespējams līdz 2021. gada 28. jūlijam.

Saulkrastu Novada Ziņas
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Saulkrastu 
novada jaunieši 
aktīvi piedalās 
projektos
Dita Trapenciere,  
Novada attīstības nodaļa

Saulkrastu novada dome aktīvi 
iesaistās programmas „Pumpurs” 
īstenošanā, lai sniegtu atbalstu 
novada jauniešiem priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazi-
nāšanai. 2020. gadā pēc atklāta 
konkursa tika apstiprināti trīs 
jauniešu iniciatīvu projekti: bied-
rības „Sociālās inovācijas centrs” 
projekts „Radīt – Motivēt – Mā-
cīties”, biedrības „DUEsports” 
projekts „reStarts” un Rīgas Vācu 
kultūras biedrības projekts „Uz 
pareizām sliedēm”.

Projektā „Radīt – Motivēt – Mā-
cīties” 186  Saulkrastu jauniešiem 
bija iespēja tikties ar dažādu pro-
fesiju pārstāvjiem, ieklausīties viņu 
pieredzes stāstos par profesijas iz-
vēli, izglītības nozīmi tajā un uzdot 
sev interesējošos jautājumus. Kopī-
gās sarunās ar jauniešu iedvesmo-
tājiem Saulkrastu jaunatne varēja 
vairāk izprast, kādi lēmumi viņiem 
jāpieņem šobrīd, lai attīstītu sevi 
turpmāk. Projektā tika īstenota un 
attīstīta arī jauniešu mentoringa 
programma  – jaunieši sevi pašno-
vērtēja, uzzināja vairāk par saviem 
personības tipiem un vajadzīgām 
prasmēm, izvirzīja sev izaugs-
mes mērķus un kopā ar mentoriem 
virzījās pretī mērķim, saskaroties ar 
izaicinājumiem un pārvarot tos, kā 
arī iedvesmoja, paplašināja redzes-
loku,  iniciēja spēju uzdrošināties 
gan jauniešiem-mentoriem, gan 
jauniešiem-mentorējamiem.

Projektā „reStarts” piedalījās 
20  jaunieši no Saulkrastu novada, 
kuri iepazīšanās dienā un 3  dienu 
nometnē aktīvi darbojās, lai vairāk 
izzinātu sevi mērķtiecīgā pašat-
tīstībā, un ieguva pieredzi, kā pat-
stāvīgi veidot savu dzīvi ar aktīvu 
līdzdarbošanos sociālās aktivitātēs. 
Nometnē tika rīkota dizaina do-
māšanas darbnīca, nometnes spēle 
un leģenda „Noasa šķirsts”, fitness 
ķermenim un smadzenēm, kā arī 
darbnīcas „Līderis un vadītājs” un 
„Kā prezentēt sevi?”.

Projektā „Uz pareizām sliedēm” 
pavisam piedalījās 30  jaunieši 
no Saulkrastu un Zvejniekciema 
5.–8.  klasēm. Dažādās aktivitātēs 
tika veicinātas dalībnieku spējas un 
prasmes mobilizēties mācību apgu-
vei, kā arī veicināta motivācija tur-
pināt izglītību un iemaņas jēgpilnai 
un produktīvai sadarbībai klasē, 
skolas kolektīvā un ģimenē. 

Šogad programma „Pumpurs” 
turpināsies jūlijā un augustā, un 
tajā tiks īstenots projekts „I.am.I”. 
Projekta aktivitātēm būs iespēja 
sekot pašvaldības mājaslapā www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Jaunieši”.

Jauniešu iniciatīvu pasākumus 
atbalsta Eiropas Sociālais fonds fi-
nansētā projektā „Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai”. 

Aizvadīti 9. un 12. klašu izlaidumi 
Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās
11. jūnijā notika Zvejniekciema 
vidusskolas 9. klases 
izlaidums, bet svinīgais 
pasākums, beidzot vidusskolu, 
12. klases jauniešiem tika 
rīkots 18. jūnijā. 

Apliecību par pamatizglītību 
saņēma 23  Zvejniekciema vidus-
skolas absolventi. 18.  jūnijā no 
savas skolas atvadījās 18  jaunieši 
no 12. klases, kuri 30. jūnijā saņē-
ma atestātu par vidējo izglītību. 
Smaržoja ziedi, jaunieši priecājās 
par sasniegto, bet skolas kolektīvs 
atcerējās kopīgi paveikto izglītī-
bas iestādes pastāvēšanas 55  ga-
dos, jo nākamajā mācību gadā 
audzēkņus gaidīs Vidzemes jūr-
malas vidusskola. Vēlam, lai mūsu 
absolventiem izdodas īstenot sap-
ņus un sasniegt iecerēto! Paldies 
vecākiem un pedagogiem! Zvejniekciema vidusskolas 12. klases izlaidums. Foto: Dace Dulpiņa

Zvejniekciema vidusskolas 9. klases izlaidums. Foto: Dace Dulpiņa

Saulkrastu vidusskolas 9. klases izlaidums. Foto: Ivonna Ungure

Mūsu novada pedagoģes Vija Skudra un Valda Tinkusa piedalījās 
televīzijas raidījumos „Tava klase”, kuros mācīja latviešu valodu visiem 
Latvijas skolēniem.  Foto: Valda Tinkusa

11. jūnijā Saulkrastu vidusskolu 
absolvēja 33 audzēkņi no   
9. klases. 

9 no viņiem to darīja ar izci-
liem, augstiem un ļoti labiem 
sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un panākumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs. Izlai-
dumā vairākas reizes ieskanējās 
tēma par laiku, tā straujo plūdu-
mu un līdzi nestajām pārmaiņām, 
ko pilnībā piedzīvoja arī šā gada 
skolas beidzēji, jo pēdējais mācī-
bu gads viņiem lielākoties pagāja 
attālināti, atņemot daļu no jaunī-

bas piedzīvojumiem un pārdzīvo-
jumiem,  bet vietā piedāvājot dzi-
ļāku izpratni un prasmi sadzīvot 
un organizēt pašiem sevi. 

Mūsu absolventiem novēlam 
īstenot savus sapņus un izvirzītos 
mērķus, bet, ja radušies šķēršļi 
izvēlētajā ceļā, vēl atgriezties vi-

dusskolas solos, lai paplašinātu, 
padziļinātu un pilnveidotu indi-
viduālās prasmes un zināšanas 
gan par sevi, gan pasauli un pro-
cesiem, gan konkrētām jomām,  
kā arī vieglāk iekļautos dzīves 
skolā. Vidzemes jūrmalas vidus-
skola gaida jūs!

Mūsu novada pedagogi veido 
tiešsaistes mācību video pro-
jektā „Tava klase”
Lai atbalstītu skolēnu attāli-
nāto mācīšanos valstī izsludi-
nātās ārkārtējā situācijā, šajā 
mācību gadā Zvejniekciema 
vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotājas Vija 
Skudra un Valda Tinkusa 
piedalījās izglītības projekta 
„Tava klase” tiešsaistes mācību 
video nodarbību veidošanā. 

Pedagoģes no februāra ir iz-
veidojušas 18  video nodarbības 
(20 minūšu garas) latviešu valodā 
4.  klasei un vidusskolas pamat-
kursam, kas ir pieejamas vietnē 
www.tavaklase.lv un https://www.
facebook.com/tavaklase/videos. 
Darbs izglītības projektā sniedz 
iespēju paplašināt savu profesio-
nālo meistarību un sadarbības 
prasmes. Pašlaik notiek gatavoša-
nās mācību gada sākuma tematu 
filmēšanai, kas atsāksies augustā.

Saulkrastu Novada Ziņas
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Saulkrastu novada pašvaldības domes sēdes jūnijā
16. jūnijā  Saulkrastu novada 
domē tika sasaukta ārkārtas 
domes sēde, kurā tika skatīti 
29 jautājumi. Ārkārtas domes 
sēdē piedalījās 14 deputāti: 
A. Aparjode, A. Horsts, 
A. Dulpiņš, B. Veide, E. Grāvītis, 
G. Lāčauniece, I. Veide, L. Vaidere, 
M. Kišuro, N. Līcis, O. Vanaga, 
S. Ozola-Ozoliņa, S. Ancāne, 
S. Osīte. 

Nolemts par Saulkrastu novada 
domes izglītības iestādes 
„Vidzemes jūrmalas vidusskola” 
vadītāja pienākumu izpildītāju 
iecelt Saulkrastu vidusskolas 
direktora vietnieci Oksanu Vanagu. 
O. Vanaga izglītības iestādes 
„Vidzemes jūrmalas vidusskola” 
vadītāja pienākumu izpildītājas 
amatu ieņems no 2021. gada 
21. jūnija līdz brīdim, kad ar domes 
lēmumu tiks iecelts un apstiprināts 
iestādes vadītājs.

Nolemts pārveidot pašvaldības 
sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu slimnīca” 
par pašvaldības aģentūru. 
Noteikt, ka pašvaldības aģentūra 
„Saulkrastu novada veselības 
un sociālās aprūpes centrs” 
ir Saulkrastu novada domes 
pārraudzībā esoša pašvaldības 
iestāde, kam noteikta 
kompetence veselības un sociālās 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas 
jomā. Noteikt, ka pašvaldības 
aģentūra „Saulkrastu novada 
veselības un sociālās aprūpes 
centrs” ir PSIA „Saulkrastu 
slimnīca” tiesību un saistību 
pārņēmēja.

Nolemts par pašvaldības iestādes 
„Saulkrastu sociālās aprūpes 
māja” pievienošanu pašvaldības 
aģentūrai „Saulkrastu novada 
veselības un sociālās aprūpes 
centrs”. Pašvaldības iestādes 
„Saulkrastu sociālās aprūpes 
māja” pievienošanas pašvaldības 
aģentūrai „Saulkrastu novada 
veselības un sociālās aprūpes 
centrs” mērķis ir: efektīvi 
izmantojot pašvaldības budžeta 
līdzekļus, paaugstināt sociālās 
aprūpes sniegto pakalpojumu 
kvalitāti Saulkrastu novadā, 
sasniedzot Latvijas Republikas 
Veselības inspekcijas izvirzītos 
mērķus un uzdevumus. Ar 
pašvaldības iestādes „Saulkrastu 
sociālās aprūpes māja” 
pievienošanu pašvaldības 
aģentūrai „Saulkrastu novada 
veselības un sociālās aprūpes 
centrs” paredzēts atrisināt 
savstarpējo norēķinu sistēmu par 
komunālajiem pakalpojumiem, 
telpu nomu, ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošināšanu 
klientiem, ēku apsaimniekošanu, 
pārskatīt izdevumu lietderību, 
kā arī sniegto pakalpojumu un 
darbinieku amatu sarakstu, 
nepieciešamības gadījumā mainot 
amatu aprakstus tā, lai būtu 
iespējams risināt darbinieku 
trūkuma problēmas un citus 
organizatoriskos jautājumus. Tiks 
izveidots tāds publiskās aģentūras 
„Saulkrastu novada veselības 
un sociālās aprūpes centrs” 
pakalpojumu grozs, kas apmierinās 
novada iedzīvotāju vajadzības, 
pakalpojumi nepārklāsies, un 
iestādes nekonkurēs savā starpā. 

Efektīvi tiks noslogotas un 
apsaimniekotas domei piederošās 
telpas, un klientiem tiks efektīvi un 
racionāli nodrošināti ēdināšanas 
pakalpojumi.

30. jūnijā 

notika ikmēneša domes sēde, kurā 
tika skatīti 10 jautājumi. Sēdē 
piedalījās 15 deputāti: A. Aparjode, 
A. Horsts, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
B. Veide, E. Grāvītis, G. Lāčauniece, 
I. Veide, L. Vaidere, M. Kišuro, 
N. Līcis, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa, S. Ancāne, S. Osīte.

Tika apstiprināti Saulkrastu 
pašvaldības policijas Iekšējās 
darba kārtības noteikumi.

Atbalsta veikt grozījumus 
2021. gada Sporta un ģimenes 
centra budžeta plānā.

Nolemts atzīt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma, 
neapbūvēta zemesgabala Brāļu 
Kaudzīšu ielā 2, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, 2021. gada 
18. jūnija izsoli par nenotikušu, 
jo līdz noteiktam termiņam 
(18.06.2021. plkst. 9.45) nav 
reģistrēts neviens izsoles 
dalībnieks.

Nolemts par objekta „Saulkrastu 
estrāde” un stāvlaukuma Alfrēda 
Kalniņa ielā 2 nodošanu valdījumā 
un pārvaldīšanā iestādei 
„Saulkrastu kultūras centrs”.

Visi 16.06. un 30.06. domes 
sēžu protokolu teksti (ievērojot 
Vispārīgā datu aizsardzības regulā 
noteikto) un sēdes audioieraksti 

ir pieejami Saulkrastu novada 
pašvaldības mājaslapā  
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Domes 
sēdes”. Sēdes videoierakstu ir 
iespējams noskatīties pašvaldības 
Facebook kontā „Saulkrastu 
novada dome”. Nākamā domes 
ikmēneša sēde notiks trešdien, 
28. jūlijā, plkst. 14.00 Saulkrastu 
novada domē Raiņa ielā 8.

30. jūnijā notika Saulkrastu novada 
domes iepriekšējā sasaukuma 
pēdējā sēde, jo no 01.07. Saulkrastu 
novada domē darbu uzsācis 
jaunais deputātu sasaukums. 
Sēde notika klātienē, atbilstoši 
epidemioloģiskajiem drošības 
noteikumiem.

Sēdes noslēgumā domes 
priekšsēdētājs Normunds 
Līcis pateicās deputātiem un 
pašvaldības darbiniekiem par 
ieguldīto un paveikto darbu.

Atgādinām, ka iepriekšējais 
deputātu sasaukums strādāja 
kopš 2017. gada 21. jūnija. 4 gados 
notikušas 115 domes sēdes un 
pieņemti 2504 lēmumi.

Sējas novada pašvaldības pēdējā 
domes sēde ar iepriekšējo deputātu 
sasaukumu notika 18. jūnijā.  
Bijušais Sējas novada domes 
priekšsēdētājs Guntis Liepiņš 
izsaka pateicību bijušajiem domes 
deputātiem par kopā nostrādāto 
laiku un veiksmīgo sadarbību.

Deputātu sasaukums strādāja kopš 2017. gada 21. jūnija. 4 gados notikušas 
115 domes sēdes un pieņemti 2504 lēmumi. Foto: Andris Koemecs

Turpinām uzņemšanu Vidzemes jūrmalas 
vidusskolas 10. klasē

Lai nodrošinātu un veicinātu izglītības apguves pēctecību Saulkrastu novadā, 
pēc Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu reorganizācijas 21. jūnijā tika izveidota 

Vidzemes jūrmalas vidusskola. 

9. klašu absolventi tiek aicināti iesniegt mācībām 10. klasē šādus dokumentus: 
pamatizglītības atestāta un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālu) un medicīnisko karti 

Saulkrastos, Smilšu ielā 3 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Saulkrastu Novada Ziņas

2021. gada jūlijs

Atvērta iekštelpu trenažieru zāle, 
un ārā uzstādīti divi boksa maisi
Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs

No 5. jūlija apmeklētājiem ir 
atvērta Saulkrastu sporta un ģi-
meņu centra iekštelpu trenažieru 
zāle. Trenažieru zāli apmeklēt 
drīkst vakcinētas personas ar 
COVID-19 sertifikātiem, kā arī 
tās, kuras izslimojušas COVID-19 
un kopš slimošanas pagājušas 
ne vairāk kā 180 dienas.

Vienlaikus trenažieru zālē drīkst 
atrasties maksimāli 5 cilvēki.

Trenažieru zāli ir iespējams 
apmeklēt, iepriekš piesako-
ties administrācijā pa tālruni 

26600632. Iepriekšēja pieteikša-
nās – obligāta.

Ierodoties Saulkrastu sporta un 
ģimeņu centrā, administratorei jā-
uzrāda personu apliecinošs doku-
ments un COVID-19 sertifikāts.

Ja ir jautājumi un neskaidrības, 
lūgums sazināties ar administrāciju 
vai Sporta un ģimeņu centra vadītā-
ju pa tālruni 29234556.

Lieliskas ziņas visiem sportistiem 
un Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centra apmeklētājiem: pie spor-
ta centra āra trenažieru zāles no 
šodienas ir uzstādīti divi boksa 
maisi. Nāc un izmēģini!

Sporta un ģimeņu centrā 
rīkot klātienes sporta 

un ģimeņu pasākumus 
pagaidām nav atļauts!
Sporta un ģimeņu centrs turpinās piedāvāt 

attālinātos sporta pasākumus. 
Šobrīd notiek bērnu vasaras projekts 

,,Samīļo zemeslodi!”. Projekta ilgums ir 3 nedēļas, 
un katru nedēļu tajā piedalās 

20 Saulkrastu novada bērni, 8 līdz 12 gadus veci. 

No 2. augusta notiks arī sporta projekts bērniem 
no 7 līdz 12 gadiem, kurā tā dalībniekiem būs iespēja aktīvi 

pavadīt laiku un apgūt dažādus sporta veidus kopā ar 
profesionāliem treneriem. Plašāka informācija būs pieejama 

mājaslapā www.saulkrasti.lv un Sporta centra Facebook kontā. 

No 5. jūlija atsāks darboties Sporta un ģimeņu centra 
iekštelpu trenažieru zāle, kas būs pieejama apmeklētājiem 

ar COVID-19 sertifikātiem! 

Sporta un ģimeņu centrs novēl visiem aktīvu 
un sportisku vasaru!
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2021. gada 16. jūnijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 12/2021 Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2021. gada 16. jūnija sēdē (prot. Nr.11/2021§14)

Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu medicīnas un sociālās aprūpes centrs” nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 
2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras 

„Saulkrastu medicīnas un sociālās aprūpes 
centra” (turpmāk – Aģentūra) izveidošanas mērķi, 
uzdevumus un funkcijas, tiesības, struktūru 
un pārvaldi, darbības pārraudzību, atbildīgās 
amatpersonas kompetenci, Aģentūras mantu un 
finansēšanas kārtību, kā arī administratīvo aktu 
izdošanas un apstrīdēšanas kārtību.

2. Aģentūra ir Saulkrastu novada domes (turpmāk – 
Dome) pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, 
kas veic no pašvaldības funkcijām izrietošu 
pārvaldes uzdevumu, kuras darbības mērķis ir 
nodrošināt Saulkrastu novada iedzīvotājiem 
veselības un sociālās aprūpes pieejamību un 
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu saskaņā 
ar ārējiem tiesību normatīvajiem aktiem.

3. Aģentūra savā darbībā ievēro Publisko 
aģentūras likumu, Ārstniecības likumu, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, 
Domes lēmumus un noteikumus, kā arī citus ārējos 
normatīvos aktus, kas reglamentē ārstniecības un 
sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību.

4. Aģentūrai ir savs zīmogs ar pašvaldības ģerboņa 
attēlu un pilnu Aģentūras nosaukumu, noteikta 
parauga veidlapa un norēķinu konts kredītiestādē.

5. Aģentūras juridiskā adrese un atrašanās vieta – 
Ainažu 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

6. Aģentūras pilnais nosaukums: pašvaldības 
aģentūra „Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes 
centrs”.

II. Aģentūras uzdevumi un funkcijas
7. Aģentūras uzdevums ir realizēt likumā „Par 

pašvaldībām”, Ārstniecības likumā, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 
un citos normatīvajos aktos Domei noteiktos 
pienākumus veselības un sociālās aprūpes jomā un 
veselīga dzīves veida veicināšanā.

8. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, Aģentūra 
atbilstoši savai kompetencei veic šādas likumos un 
citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas:
8.1. Apzina, izvērtē un analizē novada iedzīvotāju 

veselības stāvokli, arī infekciju un citu 
slimību izplatību un iedzīvotāju riska 
faktorus;

8.2. Izstrādā veselības un sociālās aprūpes 
attīstības stratēģiju un gada darbības plānus;

8.3. Nodrošina sadarbību ar medicīnas iestādēm;
8.4. Slēdz telpu nomas līgumus;
8.5. Uztur darba kārtībā medicīnas iekārtas un 

aparatūru;
8.6. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā slēdz 

līgumus ar Nacionālo veselības dienestu;
8.7. Nodrošina steidzamās medicīnas punkta 

darbību diennakts režīmā;
8.8. Nodrošina sociālo pakalpojumu attīstību 

novada iedzīvotājiem, apzinātu personu loku 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšanai;

8.9. Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu 
palīdzību ieinteresētām institūcijām un 
personām sabiedrības veselības problēmu 
risināšanā;

8.10. Savas kompetences ietvaros sadarbojas 
ar nevalstiskām organizācijām un 
starptautiskajām institūcijām, lai 
nodrošinātu savstarpēju informācijas 
apmaiņu un finansējumu piesaisti;

8.11. Piedalās projektu izstrādē papildu 
finansējuma piesaistei. 

III. Aģentūras struktūra, pārvalde un tiesības
9. Aģentūras darbu vada Domes iecelts direktors, kas 

rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumā un citos 
normatīvajos aktos noteikto, kā arī šajā Nolikumā 
minētajiem noteikumiem.

10. Aģentūras direktors:
10.1. Vada un organizē Aģentūras darbu un 

nodrošina tās darbības nepārtrauktību 
atbilstoši Aģentūras izstrādātai un Domes 
apstiprinātai Aģentūras vidēja termiņa 
darbības stratēģijai, apstiprinātajam 
budžetam un kārtējā gada darbības plānam;

10.2. Nodrošina Aģentūras vidēja termiņa 
darbības stratēģijas, kārtējā gada darbības 
plāna un kārtējā gada budžeta projekta 
izstrādi un to iesniegšanu noteiktajā 
termiņā Domei;

10.3. Sniedz pārskatu Domei par vidēja termiņa 
darbības stratēģijas un kārtējā gada darba 
plāna izpildi;

10.4. Nodrošina Aģentūras darbības kvantitatīvo 
un kvalitatīvo rādītāju izpildi;

10.5. Bez īpaša pilnvarojuma rīkojas ar Aģentūras 
mantu un finanšu līdzekļiem, pārstāv 
Aģentūru valsts un pašvaldību institūcijās, 
sabiedrības (uzņēmumos), attiecībās 
ar ārvalstu un starptautisko institūciju 
pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām 
personām Aģentūras kompetencē esošajos 
jautājumos;

10.6. Nosaka Aģentūras struktūru un štatu 
sarakstu, kā arī darbinieku atalgojumu 
Domes apstiprinātā Aģentūras darba 
samaksas fonda ietvaros;

10.7. Nodrošina Aģentūras darbības tiesiskumu 
un Aģentūras resursu lietderīgu 
izmantošanu;

10.8. Sniedz Domes ieceltai atbildīgajai personai 
par Aģentūras darbības pārraudzību visu 
nepieciešamo informāciju un priekšlikumus 
jautājumos, kas saistīti ar Aģentūras 
kompetencē esošo jautājumu risināšanu;

10.9. Nodrošina Aģentūras grāmatvedības 
uzskaiti un pārskata par finanšu resursu 
izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu 
Domei atbilstoši Publisko aģentūru likumā, 
likumā „Par budžetu un finanšu vadību” 
un likumā „Par grāmatvedību” noteiktajām 
prasībām. Nodrošina Aģentūras publiskā 
pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

10.10. Atbilstoši savai kompetencei izdod 
rīkojumus, kas saistoši Aģentūras 
darbiniekiem;

10.11. Slēdz darba un saimnieciskos līgumus, 
izsniedz pilnvaras, apstiprina darbinieku 
amata aprakstus;

10.12. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
nodrošina informāciju par Aģentūras 
darbību veselības aprūpes jautājumos.

11. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, Aģentūrai ir 
tiesības:
11.1. Pieprasīt un saņemt no Saulkrastu 

pašvaldības un valsts institūcijām, kā 
arī citām institūcijām, organizācijām un 
komercsabiedrībām Aģentūras uzdevumu 
izpildei nepieciešamo informāciju;

11.2. Atbilstoši Domes apstiprinātajiem 
publisko pakalpojumu izcenojumiem 
iekasēt maksu par sniegtajiem 
pakalpojumiem;

11.3. Saskaņā ar  normatīvajiem aktiem rīkoties 
ar Aģentūras valdījumā esošo pašvaldības 
mantu un mantu, kuru Aģentūra 
iegādājusies darbības nodrošināšanai;

11.4. Atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts 
un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām 
organizācijām, fiziskām un juridiskām 
personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām;

11.5. Organizēt sanāksmes, veselības dienas, 
seminārus un citus pasākumus, lai risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar veselības un 
sociālo aprūpi.

IV. Domes kompetence Aģentūras pārraudzībā
12. Aģentūras darbības pārraudzībai Dome veic šādus 

pasākumus:
12.1. Apstiprina Aģentūras darbības un attīstības 

stratēģiju, gada darbības plānu un gada 
budžetu; 

12.2. Pieņem darbā un atbrīvo no darba 
Aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa 
amatalgu;

12.3. Ieceļ par Aģentūras darbības uzraudzību 
atbildīgo amatpersonu;

12.4. Lemj par Aģentūras izveidošanu, 
reorganizēšanu un likvidēšanu;

12.5. Lemj par Aģentūras nolikuma grozījumiem 
un papildinājumiem;

12.6. Lemj par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Aģentūrai;

12.7. Lemj par Domes mantas nodošanu 
Aģentūras valdījumā;

12.8. Lemj par kredītu ņemšanu;
12.9. Lemj par Aģentūras sniedzamajiem 

publiskajiem pakalpojumiem un to 
izcenojumiem;

12.10. Novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
12.11. Atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus 

lēmumus.
13. Dome, izņemot šīs nodaļas 12. punktā minētos 

pasākumus, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem 
iejaukties Aģentūras darbā.

14. Domei savu pienākumu veikšanai ir tiesības 
pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras 
darbību.

V. Domes ieceltās atbildīgās amatpersonas 
kompetence Aģentūras darbības pārraudzībā
15. Aģentūra nodota Saulkrastu novada pašvaldības 

izpilddirektora vai viņa norīkotas personas 
pārraudzībā.

16. Atbildīgajai personai ir šādi pienākumi:
16.1. Sniegt Domei atzinumu par Aģentūras 

direktora izstrādāto Aģentūras darbības un 
attīstības stratēģiju;

16.1. Sniegt Domei atzinumu par Aģentūras 
direktora Aģentūras gadskārtējo darbības 
plānu un gadskārtējo budžeta projektu;

16.1. Sniegt Domei atzinumu par Aģentūras 
kārtējo un gada pārskatu, kā arī par 
Aģentūras darbību un finanšu līdzekļu 
izlietojumu;

16.1. Sniegt Domei priekšlikumus attiecībā uz 
Aģentūras direktora darbības novērtēšanu;

16.1. Domes uzdevumā pieprasīt no Aģentūras 
direktora informāciju Aģentūras darbības 
jautājumos un izvērtēt to;

16.1. Izskatīt sūdzības par Aģentūras darbību un 
sniegt priekšlikumus Domei attiecībā uz 
nepieciešamo rīcību.

17. Atbildīgajai amatpersonai nav tiesību ar tiešiem 
rīkojumiem iejaukties Aģentūras darbībā.

18. Atbildīgajai amatpersonai savu pienākumu 
veikšanai  ir tiesības pieprasīt un saņemt 
informāciju par Aģentūras darbu.

VI. Aģentūras manta
19. Aģentūras manta ir Saulkrastu novada pašvaldības 

īpašumā esošā nekustamā un kustamā manta, kas 
nodota Aģentūras valdījumā, kā arī tās darbības 
laikā iegādātā manta.

20. Aģentūra pārvalda tai nodoto nekustamo īpašumu, 
nodrošinot īpašuma saglabāšanu, apkopi, 
remontu, sedzot izdevumus no sava budžeta.

21. Telpu remontu, pārbūvi vai pārplānošanu 
Aģentūra var veikt tikai pēc rakstiskas 
saskaņošanas ar Domi.

22. Aģentūra ir tiesīga iznomāt tās valdījumā 
nodotās un Aģentūras neizmantotās telpas 
trešajām personām. Līdzekļus, kas iegūti no šo 
telpu iznomāšanas, izmanto telpu remontam un 
uzturēšanai.

23. Par komunālajiem pakalpojumiem Aģentūra 
patstāvīgi slēdz līgumus tieši ar attiecīgo 
pakalpojumu sniedzējiem un par saņemtajiem 
pakalpojumiem norēķinās tieši ar pakalpojumu 
sniedzējiem.

24. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā 
iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, 
kā arī atsavināt valdījumā esošo kustamo mantu. 
Līdzekļi, kas iegūti kustamās mantas atsavināšanas 
rezultātā, tiek ieskaitīti Aģentūras budžetā.

25. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām Aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto 
mantu un mantu, kuru Aģentūra iegādājusies 
savas darbības nodrošināšanai.

VII. Aģentūras finansēšanas kārtība
26. Aģentūra tiek finansēta no pašvaldības budžeta 

dotācijas, īpašiem mērķiem iezīmētiem 
ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem par 
Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, 
no valsts vai pašvaldības pasūtījumiem, ar 
projektiem piesaistītajiem līdzekļiem, no 
ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekļiem.

27. Gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzekļu 
atlikums, kas radies no Aģentūras visu veidu 
ieņēmumiem, izņemot pašvaldības budžeta 
dotācijas, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski 
saņemto līdzekļa apjomu, paliek Aģentūras rīcībā 
un tiek izlietots nākamajā gadā.

28. Aģentūra likumā „Par budžetu un finanšu 
vadību” noteiktajā kārtībā ar Domes atļauju 
ir tiesīga ņemt aizņēmumus un slēgt līzinga 
līgumus. Pirms Domes lēmuma par minētajiem 
darījumiem Aģentūra sagatavo dokumentāciju un 
saskaņo ar Domes finanšu komiteju.

29. Aģentūra norēķinu kontu atvēršanu Latvijas 
Republikas kredītiestādēs saskaņo ar Domi.

VIII. Administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība
30. Aģentūras darbinieku faktisko rīcību var 

apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 
Aģentūras direktoram.

31. Aģentūras direktora izdotos administratīvos 
aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Domē, 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

N. Līcis,
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs 



Aicinām iesaistīties 
Spānijas kailgliemeža 
izplatības ierobežošanā 
Saulkrastu novadā turpina 
izplatīties invazīvais Spānijas 
kailgliemezis (Arion vulgaris). 
Lai to apturētu, speciālisti aicina 
kailgliemeža apkarošanā ie-
saistīties visu invadēto teritoriju 
īpašniekus. Vienlaikus ir svarīgi 
par Spānijas kailgliemeža at-
radnēm ziņot Dabas aizsardzī-
bas pārvaldei tīmekļa vietnē 
www.bit.ly/invazivs. 

Spānijas kailgliemezi var atpazīt 
pēc vairākām pazīmēm: pieaudzis 
gliemezis vasaras otrajā pusē ir 7 
līdz 14 centimetrus garš. Tā ķerme-
nis ir plats un nedaudz saplacināts, 
krāsa variē no brūngani pelēkzaļas 
līdz brūnai un pat oranžai, pēda ir 
balta vai pelēcīga, to klāj gļotas; 
uz ķermeņa virsmas ir labi saska-
tāmi izcilnīši. Sezonā 1  gliemezis 
var izdēt līdz 500 olām, tādēļ ir ļoti 
svarīgi savos dārzos un apsaimnie-
kotajās teritorijās šo sugu ierobežot 

tieši tagad, lai iznīcinātu iespējami 
vairāk īpatņu un tie nepaspētu šajā 
sezonā vairoties. 

Spānijas kailgliemezis ir iekļauts 
Eiropas 100  visinvazīvāko dzīv-
nieku sarakstā. Lielā skaitā tas var 
būtiski kaitēt vietējās savvaļas augu 
sugām un kultūraugiem, piemēram, 
zemenēm, kāpostiem, kabačiem, 
gan apēdot tos, gan pārnēsājot da-
žādus augu patogēnus. Tas iznīcina 
un barojas arī ar citām bezmugur-
kaulnieku sugām, piemēram, glie-
mežiem un sliekām, kā arī krustojas 
ar tuvāk radniecīgajām kailglieme-
žu sugām, kā dēļ vietējās asimilējas 
un izzūd. 

Visefektīvākā metode Spānijas 
kailgliemežu izplatības ierobežoša-
nai ir nolasīt tos agri no rīta vai līdz 
ar krēslas sākumu, kad kailgliemeži 
ir aktīvi, un iznīcināt, pāršķeļot ar 
lāpstu vai kādu citu asu priekšmetu 
vai ievietojot uz diennakti 10% vā-
rāmajā sāls šķīdumā.
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Saulkrastu novada bibliotēkā 
atgriežas mākslas izstādes 
Kristīne Saukuma,       
Saulkrastu novada bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste

Pēc ilgāka pārtraukuma biblio-
tēkas telpās tās apmeklētājiem 
atkal būs izdevība skatīt māks-
las izstādes. Šobrīd interesentus 
priecē mākslinieka Giora Geka 
gleznu izstāde „Zilā”.

Līdz ar iespēju bibliotēkā at-
sākt ielaist apmeklētājus (pēc 
iepriekšēja pieraksta) lasītavas 
sienas atkal grezno mākslas darbi. 
Acis priecē mūsu pašu Saulkrastu 
mākslinieka Giora Geka radītās 
gleznas. Viņš izvēlējies parādīt ap-
meklētājiem savus mākslas darbus 
zilajos toņos. Zilā krāsa tiek dēvēta 
par maģisku nokrāsu, kam piemīt 
spēks iedvesmot.

Pats darbu autors saka: „Kāpēc 
zilā? Pilnais nosaukums  – glez-
nas uz zilā fona. Zilais izskatās 
eleganti un rada pabeigtības ie-
spaidu. Pirmo gleznu uz zilā fona 
radīju pirms 25  gadiem. Augst-
skolā par zilajām gleznām pa-

sniedzēji mani kritizēja un teica, 
ka zilganas gleznas gleznojot veci 
mākslinieki mūža nogalē, rādīja 
ilustrācijas, bet man vienalga pa-
tīk zilais.” 

Bibliotēkā izstādīti astoņi 
G. Geka darbi. Krāšņās mākslinieka 
veidotās gleznas interesentiem būs 
iespēja apskatīt vēl visu jūliju. Šajā 
kolekcijā ietvertas gan pārdomas 
rosinošas Latvijas ainavas, gan uni-
kāli portreti.

Zilā krāsa nozīmē mieru, relak-
sāciju vai meditāciju, un, patie-
si, acīm veroties zilās krāsas otas 
triepienos, redzētais nomierina un 
atslābina, rosinot domāt par vien-
mērīgo ūdens plūdumu un rāmo 
viļņošanos. Skaidri zils, debeszils, 
pusnakts zils  – vienalga, kura no-
krāsa jums patīk, ikviens mākslas 
mīļotājs kādā gleznā atradīs savu 
tīkamo zilo toni.

Atgādinām, ka mākslas darbu 
izstādi ir iespēja aplūkot Saulkrastu 
novada bibliotēkas telpās biblio-
tēkas darba laikā, darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc iepriekšē-
jas pieteikšanās.

Arī jūlijā Saulkrastu novada iedzīvotāji 
aicināti piedalīties bezmaksas vingrošanas 
nodarbībās Saulkrastos un Zvejniekciemā
Vingrošanas nodarbības 
iedzīvotājiem, vecākiem par 
54 gadiem, notiek trešdienās 
no plkst. 17.00 līdz 18.00 pie 
Saulkrastu sporta centra, bet 
Zvejniekciema stadionā pirm-
dienās no plkst. 17.00 līdz 18.00.

Vingrošanas nodarbības šobrīd 
tiek rīkotas ārā, izmantojot nūjo-
šanas inventāru. Saulkrastos tikša-

nās sporta laukumā, pie Saulkrastu 
sporta centra, plkst.  17.00. Zvej-
niekciemā tikšanās plkst.  17.00 
Zvejniekciema stadionā. Ja nepie-
ciešams, nūjas dalībniekiem ak-
tivitātes laikā tiks nodrošinātas.

Atbilstoši noteiktajiem ierobe-
žojumiem nodarbības notiks grupās 
līdz 20 cilvēkiem, tādēļ lūgums in-
teresentiem nodarbībām pieteikties 
iepriekš pa tālruni 29234556.

Aktivitātes tiek īstenotas pro-
jektā Nr.  9.2.4.2/16/I/087 „Ve-
selības veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā”. Projekta mēr-
ķis ir sekmēt Saulkrastu novada 
iedzīvotāju izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu: palielināt fizisko ak-
tivitāšu daudzumu ikdienā, stipri-
nāt imunitāti un veikt profilaktis-
kus pasākumus kaitīgu ieradumu 
novērtēšanā.

„Latvijas Pasts” atgādina par iespējām 
saņemt pasta pakalpojumus klienta 
dzīvesvietā Saulkrastu novadā
„Latvijas Pasts” atgādina par 
iespējām saņemt pasta pakal-
pojumus klienta dzīvesvietā pēc 
administratīvi teritoriālās refor-
mas izveidotajā Saulkrastu no-
vadā. Jaunajā novadā, Zvejniek-
ciemā, iedzīvotāji var pieteikties 
pasta pakalpojumiem savā 
dzīvesvietā un ērti, sev izdevīgā 
laikā, tos saņemt, iepriekš sazi-
noties ar „Latvijas Pasta” Klientu 
centru pa tālruņiem 27008001, 
67008001. Saņemot aicinājumu 
par sūtījuma saņemšanu, šajā 
teritorijā dzīvojošie adresāti var 
pieteikt sūtījuma bezmaksas 
piegādi savā dzīvesvietā.

Latvijā pašlaik ir pieejamas da-
žādas pasta pakalpojumu sniegša-
nas formas – atkarībā no konkrētās 
teritorijas iedzīvotāju skaita, pasta 
pakalpojumu izmantošanas ap-
joma un patērētāju paradumiem 
visi pasta pakalpojumi tiek sniegti 
tradicionālajā pasta nodaļā, pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā vai 
ar pastnieku klienta dzīvesvietā at-
bilstoši pasta pakalpojumu piepra-
sījumam konkrētajā vietā.

Ārkārtējā situācijā  „Latvijas 
Pastam” nācās atteikties no klātie-
nes pasta pakalpojumu sniegšanas 
vairākās lauku teritorijās ar zemu 
pakalpojumu pieprasījumu  – tur 
pasts darbojās tikai stundu dienā 
arī pirms  COVID-19  krīzes, – šāds 
lēmums tika pieņemts, gan īsteno-
jot drošības pasākumus  COVID-19 
ierobežošanai, gan tāpēc, ka vietē-
jo pašvaldību telpas, kur šīs pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietas 
atradās, nebija pieejamas apmek-
lētājiem.

Turpinot epidemioloģiskās dro-
šības prasību ievērošanu,  „Latvijas 
Pasts”atsevišķās lauku teritorijās ir 
saglabājis ārkārtas situācijā ievies-
to pasta pakalpojumu sniegšanas 
darbības modeli, jo vietās ar mazu 
iedzīvotāju skaitu šāds risinājums ir 
piemērotāks un izdevīgāks. Klienti 
labprāt izmanto pastnieka sniegtos 
pasta pakalpojumus savā dzīvesvie-
tā – tas ir izdevīgi, droši un pieejami 
ne tikai noteiktā darbalaikā, bet kad 
klientam tas nepieciešams.

Šāds pasta pakalpojumu modelis 
jaunizveidotajā Saulkrastu novadā 
ir pieejams  Zvejniekciema iedzī-
votājiem  – šīs teritorijas klienti 
pasta pakalpojumus saņem dzī-
vesvietā pēc pieprasījuma, iepriekš 
sazinoties ar „Latvijas Pasta” Klien-
tu centru pa tālruņiem 27008001, 
67008001.

Universālā pasta pakalpojumu 
sniegšana  – vēstuļu koresponden-
ces (vēstules, pastkartes, bandroles, 
sīkpakas) un pasta paku sūtījumu 
saņemšana un nodošana nosūtī-
šanai  – klientu dzīvesvietā notiek 
ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
pasta pakalpojumu sniegšanas vie-
tās, bez papildu komisijas maksas.

Pastnieks klienta dzīvesvietā 
sniedz šādus pakalpojumus:
� iekšzemes un pārrobežu vien-

kāršu, izsekojamu, ierakstītu un 
apdrošinātu vēstuļu korespon-
dences (vēstules, pastkartes, 

bandroles, sīkpakas) un pasta 
paku sūtījumu pieņemšanu un 
nosūtīšanu;

� iespēju iegādāties pastmarkas, 
aploksnes un pastkartes;

� preses izdevumu abonēšanu;
� iemaksas un izmaksas pasta no-

rēķinu sistēmā;
� naudas pārvedumu izmaksu;
� komunālo maksājumu un citu 

rēķinu apmaksu;
� komercpreču iegādi u.c.

Klientam teritorijās, kur pasta 
pakalpojumi tiek sniegti dzī-
vesvietā pēc pieprasījuma, ir 
divas iespējas, kā rīkoties, ja sa-
ņemts aicinājums par sūtījuma 
saņemšanu:
1. Pieteikt sūtījuma bezmaksas pie-

gādi savā dzīvesvietā iepriekš pa 
tālruņiem 27008001, 67008001.

2. Bez iepriekšēja pieteikuma sūtī-
jumu iespējams saņemt adresāta 
teritoriju apkalpojošajā pasta 
nodaļā, kuras atrašanās vieta, 
adrese un darbalaiks norādīts uz 
aicinājuma.
Saulkrastu novada Zvejniekcie-

ma iedzīvotāji par pasta pakalpo-
jumu saņemšanas iespējām tiek 
atkārtoti informēti arī ar īpašiem 
paziņojumiem savās pastkastītēs.

Jebkuros jautājumos par „Latvi-
jas Pasta”  sniegtajiem pakalpoju-
miem klienti tiek aicināti sazināties 
ar  „Latvijas Pasta” Klientu centru 
pa tālruņiem 67008001, 27008001, 
e-pastu info@pasts.lv vai sociālajos 
tīklos Twitter.com/latvijas_pasts, Fa-
cebook.com/latvijas.pasts.
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„Saulkrastu Novada 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 jūlijā 
sveic novadniekus 

Viju Kraukli
Natāliju Muižnieci
Maiju Vēveri
Ilgu Rubeni
Helēnu Lisovsku
Ninu Klakovskaju
Anitu Kangro
Andreju Kozuliņu

Saulkrastu 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas 
par jaundzimušajiem 
2021. gada jūnijā

Reģistrēti 
8 jaundzimušie:

4 meitenes – Hanna, 
Railija, Marta, Evelīna
un 4 zēni – Kristofers, 
Emīls, Gusts, Edžus.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 
notiks 2021. gada 12. augustā 

no plkst. 10.00 līdz 15.00 
(Saulkrastu novada domes zālē).

Saulkrastu 
pensionāru biedrība 
aicina uz tikšanos 
novada seniorus 

20. jūlijā plkst. 11.30 
Saulkrastu estrādē
Tikšanās laikā tiks ievērotas 
epidemioloģiskās prasības

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību 

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies: 

Antons Eisaks
(20.05.1940.–01.06.2021.);

Kalvis Kupče
(24.12.1960.–01.06.2021.);
Evgeny Nadezhdinskiy
(18.01.1937.–02.06.2021.);

Jurijs Dobrjakovs
(03.11.1937.–08.06.2021.);

Valda Reimane
(07.04.1935.–10.06.2021.);

Valdis Resnis
(05.03.1935.–15.06.2021.);

Alma Slīpā
(21.10.1948.–22.06.2021.);

Romāns Rozenšteins
(15.10.1956.–24.06.2021.);
Aleksandra Dorošenko
(03.02.1946.–25.06.2021.);

Magnus Wieslander
(24.02.1949.–28.06.2021.);

Agnese Arnika
(13.05.1983.–29.06.2021.).

Kapusvētki 
Saulkrastu kapos 

18. jūlijā plkst. 14.00. 
Piedalās: „Trīs tenori”, 

vokālais ansamblis „Dzīle” 
un ērģelnieks Vilnis Daņilēvičs.

Kapusvētki Stēderes kapos  
7. augustā plkst. 13.00

Piedzīvo kaut ko jaunu 
pie četrām Saulkrastu upēm!
Saulkrastu kultūras centrs

Saulkrastos pie četrām upēm 
šovasar izskanēs četri dažādi 
koncerti. Atšķirīgi, gluži kā 
upes – Pēterupe, Inčupe, 
Aģe un Ķīšupe – katrs ar 
savu raksturu, straujumu 
un skaņas plūdumu, taču 
ar vienu kopzīmi – izskaņa 
saulrietā un pie upes ietekas 
jūrā.

Ieklausoties dabā un mēģinot 
atklāt tās noslēpumus harmoniskā 
skaņas plūdumā, upes dabu izcels 
un paspilgtinās Latvijā zināmu mū-
ziķu žanriski daudzpusīgais skanē-
jums.

15.  jūlijā plkst.  20.30 pie Pē-
terupes ietekas jūrā uzstāsies 
Asnate Rancāne un Staņislavs 
Judins

Domīgā un rāmā Pēterupe, ku-
ras krastā jau gadsimtiem vietu 
radis mūsu senais dievnams, kur 
nomāktajiem rast mieru un pat-
vērumu un mīlošajiem savienot 
sirdis. 

29.  jūlijā plkst 20.30 pie Ķī-
šupes ietekas jūrā uzstāsies gru-
pa „Ezeri”

Stiprā un neatlaidīgā Ķīšupe, 
kas senatnē kāpdama pāri dam-
bjiem, iegaumējusi savus stāstus 
no ūdensdzirnavu ratu nerimsto-
šās klaudzoņas.

12.  augustā plkst.  20.30 pie 
Aģes ietekas jūrā izskanēs mūs-
dienu lībiešu dzeja kamermūzi-
kā „Kuolm randõ/Trīs krasti”

Teiksmainā, noslēpumainā zvej-
nieku mīlule Aģe, – no tevis līvi 
ņēma sīkstumu cīņai ar vāciem, 
dodami pretī skaisto lībiešu vārdu 
vārdu „Adya”.

Cikla noslēgumā 26.  augustā 
plkst. 20.30 pie Inčupes ietekas 
jūrā uzstāsies apvienība „Tehni-
kums” un Ozols

Straujā un nepakļāvīgā brīvdo-
mātāja Inčupe, kas kā kaķis staigā-
dama, kur pašai patīk, maina gult-
ni, aizraudama no stāvkrasta visu 
jūras sanesto un meža sakrāto, lai 
gan – ko pārmest? – tā rūpējas, lai 
Baltā kāpa allaž būtu tīra un balta.

Biļetes cena: no 5 līdz 7 eiro.
Biļetes var iegādāties kultūras 

namā „Zvejniekciems” un mājasla-
pā ekase.lv.

Projekts tapis ar Vidzemes plā-
nošanas reģiona, „Latvijas valsts 
mežu” un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu.

Ņemot vērā valstī noteiktos ie-
robežojumus, koncertus drīkstēs 
apmeklēt:
1. Vakcinētie pret COVID-19, ku-

riem ir pagājušas 14  dienas pēc 
visa vakcinācijas kursa pabeig-
šanas vai 3 nedēļas pēc saņemtas 
pirmās ražotāja „AstraZeneca” 
vakcīnas, kā arī skatītāji, kuri ir 
pārslimojuši COVID-19 pēdējos 
6 mēnešos (pie ieejas būs jāuzrā-
da COVID-19 sertifikāts).

2. Personas ar negatīvu COVID-19 
testu  (pie ieejas būs jāuzrāda 
COVID-19 sertifikāts).

3. Bērni līdz 12  gadiem, neveicot 
testu vai neuzrādot vakcinā-
cijas sertifikātu. Pie ieejas būs 
jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments, derīgs digitālais 
COVID-19 sertifikāts, ko ir ie-
spējams iegūt vietnē www.Covid-
19sertifikats.lv,  un personalizēta 
biļete
Visām biļetēm jābūt personali-

zētām, tādēļ, iegādājoties vairākas 
biļetes, obligāti jānorāda katra ap-
meklētāja vārds un uzvārds, kā arī 
kontaktinformācija.

2021. gada vasarā turpināsim 
literāri muzikālo vakaru 
tradīcijas Reiņa Kaudzītes 
muzeja dārzā Skolas ielā 19, 
Saulkrastos. 

16. jūlijā plkst. 21.00 Saulkras-
tu novada svētkus ievadā  skatītā-
jiem būs iespēja doties ceļojumā pa 
Eiropu, klausoties brāļu Kaudzīšu 
ceļojumu piezīmes, ko lasīs aktieris 
Mārtiņš Brūveris. 

21. augustā plkst. 19.00 Reiņa 
Kaudzītes līdzgaitnieces  Karlīnes 
Damrozes dzīves stāstu līdzdalīs 
aktrise Ieva Puķe. 

28.  augustā plkst.  17.00 ai-
cināsim iejusties 19.  gadsimta 
skolas dzīvē, sagaidot agrākos, ta-
gadējos un topošos skolēnus  pa-
sākumā „Eju pie Reiņa Kaudzītes 
skolā”.


