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Atklāta 
Pabažu velotrase      

Novadniecei zelta medaļas 
orientēšanās sportā 

Aizvadīta aktīva 
tūrisma sezona3. lpp. 4.–5. lpp.  7. lpp.

Jauns sākums Saulkrastu novada vidusskolā 

Saulkrastu novada vidusskola 

Saulkrastu novada skolēnu 
vecāki noteikti ar nepacietību 
gaidīja šī gada 1. septembri. Tas 
vienmēr ir īpašs notikums, bet 
šoreiz saulkrastiešiem Zinību 
diena nozīmēja arī jaunas izglītī-
bas iestādes darbības sākumu. 

Saulītes sildīti, 1. septembra rītā 
Saulkrastu estrādē ieradās skolēni. 
Visapkārt virmoja priecīgas čalas 
un atkalredzēšanās prieks, tāpēc 
tik patiesas bija skolēnu gaviles, 
kad Saulkrastu novada vidusskolas 
direktora pienākumu izpildītāja 
Oksana Vanaga un 3 drosmīgi pirm-
klasnieki ar skolas zvana skaņām 
atklāja šo 2021./2022. mācību gadu. 

Saulkrastu novada vidusskolā 
mācības šogad uzsākuši 728 skolēni 
un 14 pirmsskolas grupas audzēkņi. 
Skolā pavisam strādā 84  pedagogi. 
Mācības notiek 3 ēkās: Smilšu ielā 
3, kur mācās 5. līdz 12. klašu skolē-
ni, Raiņa ielā 6, kur ikdienā mācās 
1. līdz 4. klase, kā arī Atpūtas ielā 1, 
kur zinības apgūst 1. līdz 9.  klašu 
audzēkņi un pirmsskolas grupa. 

Saulkrastu novada vidusskolas 
administrācijā ir direktora pienāku-
mu vietas izpildītāja Oksana Vanaga 
(tālrunis 29859479), direktora viet-
niece mācību darbā 1. līdz 6. klasei 
Inna Jenerte, direktora vietniece 
mācību darbā 7. līdz 12. klasei Valda 
Tinkusa, direktora vietniece audzi-
nāšanas un ārpusklases darba jau-
tājumos Vija Skudra.

Daļai skolēnu, uzsākot jauno 
mācību gadu, noteikti bija jāie-
gaumē ne tikai jaunās izglītības 
iestādes nosaukums, bet arī klašu 
iedalījuma klasifikācija: Atpūtas 
ielā 1 mācīsies skolēni, kuru klašu 
numerācija sākas ar D, tātad D, E 
un, ja būs nepieciešams, arī F kla-
ses. 

Jau pirms septembra skolas 
ēkās notika remontdarbi, un tagad 
Atpūtas ielā 1 skolēniem ir pieeja-
ma tikko remontēta informātikas 
un tehnoloģiju telpa, bet Raiņa 
ielas telpās pirmo klašu audzēkņi 

noteikti priecāsies par atjauno-
tiem mācību kabinetiem. 

27.  augustā notika pedagogu 
sanāksme, kurā skolotāji vienojās 
par svarīgākajām vadlīnijām nāka-
majam mācību gadam. Saulkrastu 
novada vidusskolas būtiskākās 
vērtības ir līdzatbildība, mērķtiecī-
ba un sadarbība. Balstoties uz šīm 
vērtībām, definēta skolas vīzija: 
zinātkāri un radoši skolēni, kuri 
mācās attīstošā vidē kopā ar mūs-
dienīgiem pedagogiem. 

Mācību darba virsmērķis ir īste-
not izglītības procesu vispārējās iz-
glītības mērķu sasniegšanai, veidot 
mūsdienīgu mācību vidi, sekmēt 
saturisko integrāciju un 21.  gad-
simta prasmju attīstību, kas veido 
sociāli atbildīgu un aktīvu perso-
nību.

Par šā mācību gada mērķi izvir-
zīta apņemšanās stiprināt pārliecī-
bu par savstarpēju sadarbību gan 
pedagogu darbā, gan arī darbā ar 
izglītojamajiem. 

Pedagogu kolektīvs ir apņēmī-
bas pilns īstenot izvirzītos mērķus, 
lai Saulkrastu novada vidusskolas 
audzēkņi ar lepnumu varētu teikt, 
ka viņi izglītojas patiesi mūsdie-
nīgā un 21.  gadsimtam atbilsto-
šā izglītības iestādē. Un ikvienu 
mērķi ir iespējams sasniegt, tikai 
sadarbojoties visām iesaistītajām 
pusēm: pedagogiem, skolas darbi-
niekiem, skolēniem un vecākiem. 

Lai sadarbība mūs ved pretī jau-
nām virsotnēm! Veiksmīgu jauno 
mācību gadu! 

Saulkrastu Novada Ziņas

Sējas pamatskolā Zinību dienā sveikt skolēnus bija ieradies Saulkrastu novada priekšsēdētāja vietnieks Guntis 
Liepiņš. Šogad Sējas pamatskolā mācības uzsāka 12 pirmklasnieki. 

Saulkrastu novada vidusskolas 1. septembris Saulkrastu estrādē. 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis Zinību dienā 
piedalījās Saulkrastu novada vidusskolas 1. septembra pasākumā, kurā 
sveica skolēnus, jauno skolas administrāciju un vecākus, uzsākot jauno 
mācību gadu. No kreisās: Vija Skudra, Normunds Līcis, Oksana Vanaga, 
Valda Tinkusa, Inna Jenerte. 

Jauno mācību gadu 
Saulkrastu novadā 
uzsākuši pavisam 
994 skolēni:
� 728 Saulkrastu novada 

vidusskolā;
� 125 Sējas pamatskolā;
� 141 Murjāņu sporta 

ģimnāzijā.

Novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs jauno 
mācību gadu uzsākuši 
pavisam 411 audzēkņi:
� 144 PII „Bitīte”;
� 253 PII „Rūķītis”;
� 14 Saulkrastu novada 

vidusskolā.

Profesionālās ievirzes izglītībā 
jauno mācību gadu uzsākuši 
311 izglītojamie:
� 236 Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolā;
� 75 Sējas Mūzikas uz mākslas 

skolā.
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Paziņojums 
Par lokālplānojuma „Jaunastras” publisko apspriešanu
Saskaņā ar Saulkrastu 
novada domes 2021. gada 
25. augusta lēmumu Nr. 70 
„Par lokālplānojuma 
„Jaunastras” redakcijas 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai” 
publiskai apspriešanai 
nodots lokālplānojums 
nekustamajam īpašumam – 
zemesgabalam 
„Jaunastras”, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes kadastra 
Nr. 80330033055. 

Lokālplānojuma mērķis – mainīt 
Saulkrastu novada plānojumā no-
teikto plānoto izmantošanu „Savrup-
māju apbūves teritorija” (DzS2), kur 
minimālā jaunizveidojamā zemes-

gabala platība noteikta 4000 m2, 
uz „Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija” (DzM), kur minimālā jaun-
izveidojamā zemesgabala platība 
noteikta 1200 m2. 

Lokālplānojuma publiskās apsprieša-
nas termiņš: no 2021. gada 20. sep-
tembra līdz 2021. gada 20. oktobrim. 
Lokālplānojuma publiskās apsprie-
šanas sanāksme notiks 2021. gada 
11. oktobrī plkst. 17.00 videokonferen-
ču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 
2021. gada 11. oktobra plkst. 16.30 
lūgums nosūtīt pieteikumu uz e-pastu 
buvvalde@saulkrasti.lv, norādot 
vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un 
e-pasta adresi, uz ko nosūtīt sanāks-
mes ielūgumu. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosi-
nājumus lokālplānojuma publiskās 
apspriešanas laikā lūgums sūtīt pa 

pastu vai iesniegt Saulkrastu novada 
pašvaldībai Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, LV-2160; elektro-
niski parakstītus iesniegumus lūdzam 
nosūtīt uz elektronisko pastu buvval-
de@saulkrasti.lv.

Publiskās apspriešanas laikā lokāl-
plānojuma materiāli būs izstādīti 
Saulkrastu novada domes 1. stāva 
vestibilā. Lokālplānojuma redakcija 
papīra formātā ir pieejama Saulkras-
tu novada būvvaldē, 101. kabinetā, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 67142519 
vai elektroniski – pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.
lv un https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_18238.

Kontaktinformācija konsultācijām: 
tālrunis 67142519, 
e-pasts buvvalde@saulkrasti.lv. 
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – 
Līga Pilsētniece.

Par saistošo noteikumu publicēšanu
Šā gada 28. jūlija domes sēdē (precizēti 25. augustā)  
tika pieņemti saistošie noteikumi „Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”, kas 
paredz, ka turpmāk pašvaldības saistošie noteikumi 
stāsies spēkā nākamā dienā pēc publicēšanas oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, ja tajos nav noteikts  
cits spēkā stāšanās termiņš, nevis kā līdz šim –   
pēc publikācijas izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
2015. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. 29/2015 „Par 
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”;
2015. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 7/2015 „Par Sējas 
novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. 

„Latvijas Vēstnesis” atbilstoši likumam „Oficiālo publikāciju un tiesiskās 
informācijas likums”  izdod oficiālo izdevumu „Latvijas Vēstnesis” 
un nodrošina tā pieejamību tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, kā arī 
sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību tīmekļa vietnē 
www.likumi.lv.

Šobrīd pašvaldībā tiek pārskatīti saistošie noteikumi. Novadu 
veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, kas nav pārskatīti, 
ir spēkā ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, izņemot saistošos 
noteikumus par teritorijas plānojumu, kas tiek izstrādāti līdz 
2025. gada 31. decembrim. 

Pārskatītie saistošie noteikumi tiks publicēti „Latvijas Vēstnesī” un 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja noteikumos nav 
noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Tāpat kā līdz šim iedzīvotāju ērtībai visi saistošie noteikumi būs 
pieejami arī Saulkrastu novada mājaslapā.

Saulkrastu valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs informē
Iedzīvotāji ir aicināti izmantot 
šādus Saulkrastu valsts 
un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra 
(VPVKAC) pakalpojumus:
� pieteikt noteiktus Valsts ieņē-

mumu dienesta un Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūras 
pakalpojumus, mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrāciju Lauksaim-
niecības datu centra datubāzē 
„Mājas dzīvnieku uzskaites vie-
notā informācijas sistēma”;

� saņemt konsultācijas par septi-
ņiem valsts iestāžu e-pakalpo-
jumiem un praktisku palīdzību 
darbā ar datoru, internetu un eID 
viedkartes lasītāju;

� saņemt informāciju par tuvāko 
valsts iestāžu reģionālo struk-
tūrvienību (Valsts ieņēmumu 
dienesta, Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūras, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, 
Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes 
dienesta, Valsts darba inspekcijas 
un Lauku atbalsta dienesta) darba 
laikiem, pieteikšanās kārtību;

� saņemt COVID-19 sertifikātus

SVARĪGI! 
Dodoties uz VPVKAC, līdzi jāņem 

personu apliecinošs dokuments. Ja 
plāno izmantot e-pakalpojumus, 

jābūt personas apliecībai (eID), kurā 
aktivizēts e-paraksts, atsevišķiem 
pakalpojumiem personas identi-
fikācijai vajadzīgi internetbankas 
pieejas kodi. Atbilstoši pakalpojuma 
specifikai var būt nepieciešami pa-
pildu dokumenti.

Izmaiņas Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūras pakalpoju-
mu pieprasīšanas kārtībā

Saulkrastu VPVKAC informē, 
ka šobrīd Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras (VSAA) pakal-
pojumus:
� apdrošināšanas atlīdzības par 

darbspēju zaudējumu piešķirša-
nu;

� vecuma pensijas pārrēķināšanu 
sakarā ar uzkrāto pensijas kapi-
tālu;

� vecuma pensijas piešķiršanu 
vairs nav iespējams pieprasīt ar 
papīra iesniegumiem. Pakalpo-
jumi jāpieprasa elektroniski vai 
vēršoties valsts un pašvaldības 
vienotajos klientu apkalpošanas 
centros vai Valsts sociālās apdro-
šināšanas aģentūrā. 

Saulkrastu VPVKAC 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. 8.30 līdz 14.00.
Pusdienas pārtraukums: 
no pirmdienas līdz ceturtdienai no 
plkst. 12.00 līdz 12.30, piektdienās – 
bez pusdienas pārtraukuma.

Saziņai: tālruņi 25767651 (mobi-
lais), 67142530, 67951250, e-pasts 
pasts@saulkrasti.lv.

Sējas VPVKAC 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. 8.30 līdz 14.00.
Pusdienas pārtraukums: 
no pirmdienas līdz ceturtdienai no 
plkst. 12.00 līdz 12.30, piektdienās – 
bez pusdienas pārtraukuma.

Adrese: „Jēņi”, Loja, Sējas pa-
gasts, Saulkrastu novads, LV-2142.

Saziņai: tālrunis 25668853, 
e-pasts seja@pakalpojumucentri.lv.

Saulkrastu Novada Ziņas

2021. gada septembris

Saulkrastu novada domes 25. augusta sēdes Nr. 6 lēmumi
Saulkrastu novada pašvaldības 
domes sēdē 25. augustā tika lemts 
par Saulkrastu veselības un sociālās 
aprūpes centra direktora iecelšanu. 
Saskaņā ar PA „Saulkrastu veselības 
un sociālās aprūpes centrs” vadītāja 
amata pretendentu vērtēšanas 
rezultātiem kā vienīgo iesūtīto un 
visām konkursa prasībām atbilstoša 
kandidāta iecelšanu  PA „Saulkrastu 
veselības un sociālās aprūpes 
centrs” vadītāja amatā tiek iecelta 
Santa Ancāne.
Nolemts atbalstīt Saulkrastu 
iedzīvotājas, sportistes dalību 
starptautiskās sacensībās 
„Orienteering World Cup Round 2” 
Zviedrijā. Līdzfinansējuma summa 
ir 280,00 euro. 

Lai Saulkrastu novadā veiktu 
nepieciešamos darbus 
asfaltbetona seguma ceļu 
uzturēšanas jomā, nolemts 
piešķirt dotāciju plaisu 
aizliešanai vai aizpildīšanai SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
3900,00 euro apmērā. 
Piešķirt dotāciju bedrīšu 
aizpildīšanai ar šķembām, 
bitumena emulsiju un bedrīšu 
aizpildīšanai ar karsto 
asfaltbetonu 6000,00 euro 
apmērā SIA „Saulkrastu 
komunālserviss”. 
Piešķirt dotāciju ceļazīmju 
nomaiņai attiecībā par apvienotā 
Saulkrastu novada ceļazīmju 
Nr. 750 „Administratīvās 

teritorijas nosaukums” maiņu 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
4320,00 euro apmērā. 
Apstiprināti ēdināšanas 
maksas pakalpojumu tarifi no 
01.09.2021. Sējas pamatskolā un 
PII „Bitīte”. 
Apstiprināts Saulkrastu novada 
vidusskolas amatu saraksts no 
01.09.2021.
Nolemts izveidot Nekustamo 
īpašumu apsekošanas komisiju 
šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētājs – Guntis Liepiņš, 
komisijas locekļi – Artis 
Blankenbergs, Toms Turlajs.
Apstiprināta Saulkrastu 
novada sadarbības teritorijas 
Civilās aizsardzības komisija 

šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētājs – Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Līcis, komisijas 
priekšsēdētāja vietnieki: 
	Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu 
daļas komandieris Juris Ru-
siņš (komisijas priekšsēdētāja 
prombūtnes laikā pilda ko-
misijas priekšsēdētāja pienā-
kumus);

	Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Ervīns 
Grāvītis;

	Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Guntis 
Liepiņš;

	Komisijas pārstāvji: Saulkrastu 
pašvaldības policijas priekš-
nieks Guntis Vinteris, SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
valdes locekle Raimonda Kos-
mane, Rīgas reģionālās virs-
mežniecības deleģēts pārstāvis.

Viss pieņemto lēmumu saraksts 
un izklāsts ir pieejams Saulkrastu 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Domes 
sēdes”. Sēdes videoierakstu ir 
iespējams noskatīties pašvaldības 
Facebook kontā „Saulkrastu 
novada pašvaldība”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 29. septembrī, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.                           
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Novada pašvaldības vadība un 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
aicina iedzīvotājus uz tikšanos
Klātienē tiks uzklausīti iedzīvotāju ierosinājumi un atbildēts 
uz interesējošiem jautājumiem par ceļu uzturēšanu, 
ūdenssaimniecību, apsaimniekošanu un siltumu.  

Kad? 30. septembrī plkst. 18.00.

Kur? Saulkrastu novada domes zālē, iepriekš piesakoties pa tālruni 
26683164 līdz 23. septembrim un ievērojot visus epidemioloģiskās 
drošības noteikumus. 

 Vietu skaits ierobežots. 

Aktualitātes pašvaldībā
Par rudens lapu un zaru nodo-
šanas iespējām un kompostē-
šanas laukuma izbūvi  

Iestājoties intensīvam lapkritim, 
SIA „Saulkrastu komunālserviss”, 
tāpat kā pagājušogad, rīkos lapu sa-
vākšanas akciju. Lūgums sekot in-
formācijai vietnē www.saulkrasti.lv.

Saulkrastu novada pašvaldība 
ir piešķīrusi līdzekļus kompostē-
šanas laukuma izbūvei. Valsts 
vides dienests noteicis par pienā-
kumu veikt gruntsūdeņu analīzi 
divu  gadu laikā. Plānots, ka kom-
postēšanas laukums tiks izbūvēts 
pie Zvejniekciema attīrīšanas ie-
kārtām, kur būs iespēja nodot lapas 
un citus bioloģiskos atkritumus. 

Par apkures sezonas sākšanu 
novadā

SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” informē, ka, pēc iepriekšējo 
gadu pieredzes, apkures sezona 
valstī sākas oktobrī – parasti, kad 
gaisa vidējā diennakts temperatū-
ra vismaz 3 diennaktis pēc kārtas 
ir zemāka par +8°C. Vienlaikus 
namu apsaimniekotājiem jāsa-
ņem vismaz 51% apsaimniekoja-
mā daudzdzīvokļu nama dzīvok-
ļu īpašnieku piekrišana apkures 
sezonas uzsākšanai, bet apkures 
pakalpojuma sniedzējam ir ne-
pieciešama vismaz 50% apkures 
iekārtas noslodze normālai iekār-
tu darbībai. Dzīvokļu īpašniekiem 
siltinot savus namus, siltuma zu-
dumi samazinās, un apkures sezo-

na rudenī sākas vēlāk un pavasarī 
beidzas ātrāk.

No Zvejniekciema katlu mājas 
izvesta ķīmija

Pirms 20  gadiem Zvejniekciema 
katlu mājas vietā atradās uzņē-
mums SIA „Flegons”, kas pašlaik 
vairs nepastāv. Šis uzņēmums ne-
likumīgi vāca un uzglabāja ķīmiju, 
lejot to tvertnēs un baseinā ēkā, kur 
šobrīd atrodas katlu māja. Pašvaldī-
ba ir piešķīrusi līdzekļus ķīmijas iz-
vešanai. Augustā un septembrī noti-
ka ķīmijas izvešanas darbi, ko veica 
sertificēta kompānija, un savāktais 
materiāls tika aizvests uz sertificē-
tu ķīmijas pieņemšanas vietu. Visas 
ķīmiskās vielas izvešana un tvertnes 
mazgāšana tika pabeigta 2.  sep-
tembrī, kas nozīmē, ka darbu laikā 
radusies nepatīkamā smaka vairs 
netraucēs Zvejniekciema iedzīvo-
tājiem. Atlikušie darbi  – tvertnes 
demontāža un teritorijas sakopšana.

Informācija Sējas pagasta 
iedzīvotājiem

Sējas pagasta kasē iedzīvotājiem 
ir iespēja norēķināties ar norēķinu 
kartēm POS terminālī par saņem-
tajiem pašvaldības pakalpojumiem. 
Skaidras naudas darījumus ir iespē-
jams veikt „Latvijas Pasta” filiālē 
pagasta ēkā. 

Par ūdensskaitītāju rādījumu 
nodošanu

Līdz šim Sējas pagasta iedzī-
votāji savus ūdensskaitītāju rādī-
jumus varēja iesniegt pa tālruni 

26450459, papīrā, ievietojot tos 
kastītē pie pagasta ēkas, kā arī mā-
jaslapā www.seja.lv. 

Informējam, ka turpmāk skai-
tītāju rādījumus būs iespēja 
nodot elektroniski vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Pašvaldība”, 
„Ūdensskaitītāju rādījumu nodo-
šana”.

Būvdarbi pašvaldībā
� Tiek turpināta tilta izbūve no Pē-

terupes baznīcas uz Liepu ielu. 
Izbūves darbiem, iespējams, būs 
nepieciešams pagarinājums gais-
mas ķermeņa piegādes kavēšanās 
dēļ. Tiek turpināti remontdarbi 
Sociālajam dienestam paredzē-
tajās telpās un telpās Smilšu 
ielā 7, kā arī notiek darbs pie iet-
ves izbūves Alfrēda Kalniņa ielā, 
Saulkrastos. Izbūvēta gājēju ietve 
Skolas ielā, Saulkrastos.

� Saulkrastu novada bibliotēkā 
plānots nomainīt jumta segumu. 

� Pabeigti darbi Ainažu ielas auto-
stāvvietā, un objekts nodots eks-
pluatācijā. 

� Pabeigta autoceļa Jaunkrimulda–
Baltmārtiņi apstrāde; tiek gata-
vota dokumentācija ceļa nodo-
šanai ekspluatācijā. Ir pieprasīti 
atzinumi no valsts iestādēm.

� Pie Sējas skolas uzstādīti velotre-
nažieri, kas iedzīvotājiem izman-
tošanai būs pieejami septembra 
vidū. 

� Tiek turpināta gājēju un velo-
sipēdistu celiņa Loja–Murjāņi 
izbūve. Darbus plānots pabeigt 
oktobra sākumā.

Saulkrastu Novada Ziņas

2021. gada septembris

Apvienoti Saulkrastu 
un Sējas sociālie dienesti
Saskaņā ar 2021. gada 28. jūlija 
domes sēdes lēmumu tika apvie-
notas divas Saulkrastu novada 
pašvaldības iestādes: Saulkrastu 
sociālais dienests un Sējas no-
vada sociālais dienests, tādēļ no 
2021. gada 1. septembra ir izvei-
dota viena iestāde – Saulkrastu 
novada sociālais dienests. 

Turpmāk Sociālajā dienestā 
darbus veiks dienesta vadītāja, va-
dītāja vietnieks, seši sociālie dar-
binieki, viens sociālās palīdzības 
organizators un lietvedis.

Sociālais dienests vērš iedzīvo-
tāju uzmanību: 

� līdz jaunu saistošo noteiku-
mu apstiprināšanai Saulkrastu un 
Sējas iedzīvotāji sociālo atbalstu 
var saņemt pēc deklarētās dzīves-
vietas atbilstoši bijušās pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem.

Atklāta jaunā Pabažu velotrase
Asnate Rancāne

Kolosāla trase… Atklāšanas 
dienā šī frāze izskanēja vairākas 
reizes, jo mākoņi izšķīrās tā, lai 
saule varētu uzspīdēt tik spoži, 
un, šķiet, visi vietējie (un ne tikai) 
jaunieši saradās vienuviet, lai 
atklātu jauno Pabažu velotrasi!

Tā ir daudzfunkcionāla trase, 
ko varēs izmantot braukšanai ar 
dažādiem pārvietošanās līdzek-
ļiem: kalnu divriteņiem, bmx, 
skeitbordiem, skrejriteņiem, skri-
tuļslidām, longbordiem u.c. Trasē 
būs interesanti gan bērniem un 
pusaudžiem, gan amatieriem un 
arī dažāda līmeņa profesionāļiem.

Darbus veica alternatīvā sporta 
infrastruktūras uzņēmums Baltijā 
SIA „City Playgrounds”. Velotra-
ses projekta kopējās izmaksas ir 
31 689,66 eiro, attiecināmās izmak-
sas – 30 000 eiro (no tām 27 000 eiro 
ir publiskais finansējums).

Paldies Normundam Brokam 
par iniciatīvu, Guntaram Jākobso-
nam un Guntim Liepiņam par vir-
zīšanu, kā arī „Mind Work Ramps” 
(SIA „City Playground”) un Krista-
pam Piparam par īstenošanu!

Atklāšanas pasākumā decibelus 
iegrieza DJ Rihards Skrebs, ar gar-
dāko kliņģeri cienāja  „Saulkrastu 
gardumi”, pasākumu vadīja eks-
trēmā sporta cienītāju elks Einārs 
Lansmanis, bet paraugdemons-
trējumus rādīja braucēji no „Mind 
Work Ramps” komandas.

Velotrases svinīgajā atklāšanā sarkano lenti pārgrieza: (no kreisās) 
SIA „City Playgrounds” pārstāvis Kristaps Pipars, Saulkrastu novada 
priekšsēdētāja vietnieks Guntis Liepiņš, pašvaldības izpilddirektors Gunārs 
Jākobsons un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis. 
Foto: Pēteris Gertners

Izbūvēta gājēju ietve Skolas ielā, Saulkrastos.

Šī ir jau trešā velo (pump 
track) trase Saulkrastu 
novadā!
� Saulkrastos, Noliktavas ielā 7;
� Bērzu alejā 7, Zvejniekciemā; 
� Pabažos.

Jautājumu gadījumā 
iedzīvotāji laipni aicināti 
sazināties ar Saulkrastu 
novada sociālo dienestu 

pa tālruņiem: 

67142510 
(Saulkrastos), 

25708983 
(Zvejniekciemā), 

27891869 
(Lojā), 

27891865 
(Pabažos).

Turpmāk Saulkrastu novada 
sociālajam dienestam 
būs vienoti apmeklētāju 
pieņemšanas laiki gan 
Saulkrastos, gan Sējā:
� Pirmdienās no plkst. 9.00 
 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 

līdz 18.00;
� Ceturtdienās no plkst. 9.00 

līdz 12.00 un no plkst. 13.00 
līdz 18.00.
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No bilances 
aprēķiniem 
līdz zelta 
medaļām!
Laura Breimane-Tūtāne

Pavisam nesen aktīvi sekojām 
mūsu sportistu dalībai olimpis-
kajās spēlēs, kad Latvijas atlēti 
sporta līdzjutējiem sagādāja 
ne vienu vien negulētu nakti un 
pozitīvas emocijas. 

Gandrīz vienlaikus ar olimpisko 
spēļu noslēguma ceremoniju, no 7. 
līdz 13.  augustam, Ungārijā noti-
ka Pasaules veterānu čempionāts 
orientēšanās sportā, kurā pieda-
lījās arī vairāki Latvijas orientie-
risti. Lieliskus rezultātus čempio-
nātā sasniedza mūsu novadniece, 
orientēšanās kluba „Kāpa” pārstā-
ve Irita Puķīte, iegūstot divas zel-
ta godalgas – sava vecuma sprinta 
distancē un arī vidējā distancē.

Lai vairāk uzzinātu par šo tik 
ļoti populāro, demokrātisko spor-
ta veidu, kā arī   Iritas ceļu līdz 
sasniegumiem, aicinājām viņu uz 
sarunu.

– Apsveicam ar lielisko 
rezultātu Pasaules veterānu 
čempionātā orientēšanās 
sportā! Zinām, ka uzvarējāt 
arī 2019. gadā, – tātad esat 
pasaules līmeņa sportiste 
šajā sporta veidā!

–  Paldies par apsveikumu! Jā, 
Pasaules veterānu čempionātos 
esmu piedalījusies arī jau agrāk. 
2016.  gadā Igaunijā ieguvu zelta 
medaļu garajā distancē un bronzu 
sprintā, 2018.  gadā Dānijā  – sud-
rabu garajā distancē un 2019. gadā 
tepat, Latvijā  – zeltu garajā dis-
tancē un sudrabu vidējā distancē. 
Tomēr gribētu piebilst, ka par mani 
kā pasaules līmeņa sportisti varētu 
runāt, ja es būtu sasniegusi augs-
tus rezultātus pasaules sporta eli-
tē. Šīs zelta godalgas esmu ieguvu-
si Pasaules veterānu čempionātā, 
kas nav pielīdzināms augstākajam 
līmenim orientēšanās sportā.

Vēl es gribētu nedaudz pastās-
tīt par Pasaules veterānu čempio-
nātu. Šajās sacensībās piedalās 
sportisti no 35  gadiem un meda-
ļas tiek sadalītas vecuma grupās. 
Konkurence ir liela  – piedalās 
sportisti, kuri pirms tam pārstāvē-
juši vai arī joprojām pārstāv valsts 
izlasi Pasaules un Eiropas čem-
pionātos.  Es abas reizes uzvarēju 
savā vecuma grupā W45 sievietēm 
no 45 līdz 49 gadiem.

Visiem paraugs ir vispiere-
dzējušākie šī čempionāta spor-
tisti  – uzvarētāji  95  gadu gru-
pā  – zviedriete Lēne Nordāla un 
šveicietis Ādolfs Kemps, kuriem ir 
pa spēkam šīs nedēļas garās orien-
tēšanās sacensības gan pilsētas ie-
lās, gan meža nogāzēs, turklāt vēl 
lielā karstumā.

– Kādas ir sajūtas, kad 
sacensības jau aiz muguras 
un gūti lieli panākumi?

–  Lai uzvarētu sacīkstēs, jāie-
gulda liels darbs  – tie ir regulāri 
treniņi, un, protams, gandarījums, 
kad šie treniņi devuši rezultātu, ir 
liels. Tas motivē turpināt un mek-
lēt jaunus mērķus. Sportiskās akti-
vitātes ir daļa no manas dzīves, un 
es jau tagad zinu, ka arī nākamgad 
piedalīšos Pasaules veterānu čem-
pionātā orientēšanās sportā, kas 
notiks Itālijā. 

– Cik sen jau trenējaties šajā 
sporta veidā?

–  Orientēšanās sportu iepazinu 
2005. gadā, kad mana meita Laura 
uzsāka treniņus Saulkrastu vidus-
skolas orientēšanās pulciņā. Esmu 
pateicīga saulkrastietei Dzintrai 
Rēķei, kura bija manas meitas spor-
ta skolotāja, orientēšanās pulciņa 
vadītāja un trenere jau no sākum-
skolas. Spilgti atceros savu pirmo 
orientēšanās distanci: atgriežoties 
no darba, paņēmu no bērnudārza 
savu dēlu un devos pakaļ meitai uz 
mežu, kur viņa piedalījās orientēša-
nās seriālā „Saulkrastu pavasaris” 
tepat, Saulkrastos. Viņa vēl bija 
mežā un skrēja savu distancīti. Tur 
mūs sagaidīja Dzintra, kura man 
uzreiz iedeva orientēšanās karti 
un pastāstīja, kas darāms. Tad nu, 
daudz nedomādama, zābakos uz 
papēžiem un rokassomiņu plecos, 
kopā ar dēlu devos distancē. Tas, 
protams, bija vienkāršs maršruts un 
lielākoties pa taciņām, bet ar to arī 
pietika, lai es saprastu: šis patiešām 
ir aizraujošs sporta veids. Pēc tam, 
vedot uz treniņiem un sacensībām 
meitu, arī pati sāku piedalīties. 

– Kas orientēšanās sportā 
liekas interesants un kāpēc 
jūs izvēlējāties tieši to?

– Orientēšanās ir izturības spor-
ta veids, kas apvieno kartes lasīša-
nu un skriešanu. Orientēšanās dis-

tancē ir jāatrod un jāveic maršruts 
starp kontrolpunktiem pēc iespē-
jas ātrāk, kas nozīmē: lasot karti, 
jāpieņem lēmums par ceļa izvēli, 
un tad jāveic šis izvēlētais ceļš ne-
apmaldoties. Tieši tāpēc man šis 
sporta veids šķiet tik interesants 
un aizraujošs, turklāt tā ir lieliska 
iespēja būt tuvāk dabai un izkustē-
ties svaigā gaisā.

– Pastāstiet, lūdzu, nedaudz 
par saviem treniņiem: cik bie-
ži tie ir un kā tieši trenējaties?

– Savā treniņprocesā es iekļau-
ju dažādus treniņus – gan fiziskās 
sagatavotības, gan orientēšanās 
tehnikas. Tā kā man patīk arī taku 
skriešana pa kalniem un piedalos 
skrējienos, kas dažreiz var būt pat 
70 kilometri, man ir ļoti svarīgi tre-
nēt spēku un izturību. Lielākoties 
tie ir vispārējās fiziskās sagatavo-
tības un spēka vingrojumi vismaz 
divreiz nedēļā un dažāda veida 
un garuma skrējieni gandrīz katru 
dienu. Regulāri, reizi nedēļā brau-
cu uz Siguldu skriet kalnu treni-
ņus. Ja paredzēts intervālu treniņš, 
dodos uz Zvejniekciema stadionu, 
kura mīkstais segums ir ļoti labs 
ātrai skriešanai. Vienu vai divas 
reizes nedēļā man ir orientēšanās 

treniņi ar karti mežā. Vasarā brīv-
dienās gandrīz katru nedēļu notiek 
orientēšanās sacensības, kurās arī 
bieži piedalos, un tas arī ir treniņš.
 
– Vai jūsu treniņus un dalību 
sacensībās kāds atbalsta? 

– Šogad es piedalījos arī Pasau-
les orientēšanās čempionātā   Če-
hijā un Eiropas orientēšanās čem-
pionātā Šveicē, kurā visiem izlases 
sportistiem finansiālu atbalstu 
sniedza Latvijas Orientēšanās fe-
derācija. Tā kā sponsoru man nav, 
visus pārējos sacensību un treniņu 
izdevumus es sedzu no saviem lī-
dzekļiem.

– Sacensības, treniņnomet-
nes… Pēc jūsu stāstītā šķiet, 
ka orientēšanās sports bieži 
aizved jūs arī uz ārzemēm. 

–  Jā, uz ārzemēm es dodos 
diezgan bieži. Lielākoties tās ir 
dažādas sacīkstes, jo, piedaloties 
un trenējoties dažādos apvidos, 
ir iespējams vislabāk sagatavoties 
svarīgākajām gada sacensībām.

– Jūs esat pasaules čempione, 
taču pastāstiet, lūdzu, 
nedaudz par sevi – vai esat 
saulkrastiete? 

–  Esmu saulkrastiete. Kopš 
dzimšanas dzīvoju Zvejniekciemā 
un mācījos Zvejniekciema vidus-
skolā, par ko man ir ļoti labas atmi-
ņas. Pēc Zvejniekciema vidusskolas 
pabeigšanas es turpināju studijas 
Latvijas Universitātē un ieguvu 
augstāko izglītību ekonomikā.

Kad apprecējos, paliku dzīvot 
tepat, Saulkrastos. Lai arī man un 
vīram darbs ir Rīgā un ceļā katru 
dienu nākas pavadīt daudz laika, es 
nevēlos mainīt šo vietu pret citu, jo 
man patīk jūras tuvums, patīk re-
dzēt, kā Saulkrasti attīstās un kļūst 
skaistāki. 

– Ar ko jūs nodarbojaties 
ikdienā?

–  Strādāju par grāmatvedi 
Rīgā, un mana ikdiena ir sēdošs 
darbs pie datora. Šis ir vēl viens 
iemesls, kādēļ es meklēju fizis-
kās aktivitātes. 

– Vai orientēšanās sporta 
īpatnības, to rūdījums palīdz 
arī ikdienā, sadzīvē?

–  Jā, noteikti. Orientēšanās 
sports palielina izturību, uzlabo 
koncentrēšanās spējas un iemāca 
ātri pieņemt lēmumus. Tas palīdz 
ikdienā, jo mēs katrs saskaramies 

Irita Puķīte. Foto: no privātā arhīva

Ir vērts 
dažreiz iziet 
ārpus savas 

komforta zonas 
un pamēģināt 

ko jaunu – 
kaut ko, kas pašam 

šķiet neiespējami. Tad 
pārliecināsieties, ka 
viss ir iespējams un 
mēs varam daudz 

vairāk, 
nekā domājam.

Saulkrastu Novada Ziņas

2021. gada septembris
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ar dažādu lēmumu pieņemšanu 
gan darbā, gan sadzīvē, ar dažā-
dām situācijām, kas izraisa stresu. 
Jebkura fiziska aktivitāte, kaut vai 
pastaiga, mums palīdz ikdienā un 
sadzīvē, jo ir pierādīts, ka fizisko 
aktivitāšu laikā izdalītais laimes 
hormons endorfīns rada ne vien 
prieku un pacilātību, bet arī ener-
ģiju. Tādēļ – jo vairāk kustēsimies, 
jo vairāk spēsim izdarīt!

– Kā jūsu ģimene iesaistās 
šajā sporta veidā? Minējāt, 
ka arī jūsu meita nodarbojas 
ar orientēšanās sportu...

– Jā, mana meita sāka trenēties 
orientēšanās sportā jau sākumsko-
lā. Vidusskolā viņai parādījās citas 
intereses, kam sekoja studiju gadi 
ārzemēs. Bet tagad, atgriežoties 
Latvijā, viņa atkal atsākusi nodar-
boties ar orientēšanās sportu un 
šogad jau pirmo reizi pārstāvēja 
Latvijas izlasi Baltijas orientēšanās 
čempionātā Lietuvā un Pasaules 
kausā Zviedrijā. Esmu ļoti priecī-
ga par viņas progresu un redzu, ka 
ar savu attieksmi pret treniņiem 
viņa turpmāk spēs sasniegt labus 
rezultātus. Mans dēls Artis un vīrs 
Gatis ar orientēšanās sportu aktīvi 
nenodarbojas  – viņi dod priekš-
roku hokejam, toties abi iesaistās 

sacensību rīkošanā. Artis jau vai-
rākus pēdējos gadus ir piedalījies 
orientēšanās seriāla „Saulkrastu 
pavasaris” rezultātu fiksēšanā un 
arī citās sacensībās. 

– Ko vēl labprāt darāt kopā 
ar ģimeni?

– Tagad abi bērni jau izauguši lieli 
un katram ir sava nodarbošanās un 
intereses, bet tik un tā cenšamies 
doties kopīgā pārgājienā vai izbrau-
cienā ar laivu pa upi. Mums ir arī 
lieliska tradīcija: reizi gadā rīkojam 
ģimenes sporta spēles, kad sanākam 
kopā jau kuplākā pulkā – manas mā-
sas un brāļu ģimenes ar bērniem un 
draugiem. Tad visu dienu pļavā tiek 
spēlēts futbols, volejbols, kā arī da-
žādas rotaļas un spēles. 

– Paldies jums par iedves-
mojošu sarunu – pēc jums 
spriežot, viss ir iespējams! Vai 
jums būtu kāds aicinājums, 
novēlējums lasītājiem?

– Vajag dzīvot tā, kā pašam lab-
patīk, un darīt to, kas jums patīk! 
Ir vērts dažreiz iziet ārpus savas 
komforta zonas un pamēģināt ko 
jaunu  – kaut ko, kas pašam šķiet 
neiespējami. Tad pārliecināsieties, 
ka viss ir iespējams un mēs varam 
daudz vairāk, nekā domājam.

Sprinta distances apbalvošana.  Foto: no privātā arhīva

Irita Puķīte kopā ar savu ģimeni. Foto: no privātā arhīva

Spilgti atceros savu pirmo orientēšanās distanci: 
atgriežoties no darba, paņēmu no bērnudārza savu dēlu 

un devos pakaļ meitai uz mežu, kur viņa piedalījās orientēšanās seriālā 
„Saulkrastu pavasaris” tepat, Saulkrastos. 

Viņa vēl bija mežā un skrēja savu distancīti. Tur mūs sagaidīja Dzintra, 
kas man uzreiz iedeva orientēšanās karti un pastāstīja, kas darāms. 

Tad nu, daudz nedomādama, zābakos uz papēžiem 
un rokassomiņu plecos, kopā ar dēlu devos distancē.

Saulkrastu Novada Ziņas

2021. gada septembris

Iedzīvotāji aicināti 
vakcinēties pret COVID-19 
Saulkrastu slimnīcas 
vakcinācijas kabinetā

Saulkrastu novadā ir otrais 
lielākais vakcinēto iedzīvotāju 
skaits no visiem Latvijas nova-
diem, kuri ir saņēmuši vismaz 
vienu vakcīnas devu. Saulkrastu 
novadā ir vakcinējušies 49% ie-
dzīvotāju. Vidējā vakcinācijas ap-
tvere Latvijā ir 41%.

Veselības ministrija aicina 
visus iedzīvotājus, šobrīd īpaši 
tos, kuri vecāki par 70 gadiem, 
pieteikties vakcīnai vietnē 
manavakcina.lv, zvanot pa bez-
maksas tālruni 8989 vai arī pie 
sava ģimenes ārsta.

Saulkrastu slimnīcā vak-
cinācijas kabinets ir atvērts 
katru darbdienu. Tālruņi sazi-
ņai un informācijai 28718901, 
67952445.

Vakcinācijas pakalpojums Lat-
vijā ir bezmaksas, iedzīvotājiem ir 
iespēja izvēlēties dažādu ražotāju 
vakcīnas. Vakcinēties ir iespējams 
pie ģimenes ārstiem, ārstniecības 
iestādēs, masu vakcinācijas cen-
tros, vakcinācijas punktos tirdz-
niecības centros, izbraukuma 
vakcinācijas laikā gadatirgos un 
pilsētas svētkos. 
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Saulkrastu sporta un ģimeņu centra aktivitātes

Aiva Aparjode,   
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centra vadītāja

Saulkrastu sporta un ģime-
ņu centrs ir aizvadījis aktīvu 
vasaru – arī daudzo ierobežo-
jumu laikā mums izdevies īste-
not vairākus populārus sporta 
pasākumus iedzīvotājiem.

Auto-fotoorientēšanās, plud-
males volejbola un futbola turnī-
ri, Saulrieta skrējiens... Turklāt 
organizējām divas bērnu vasaras 
nometnes „Samīļo zemeslodi!” 
un „Pielaiko treniņu!”. Nomet-
nes ilga 5 nedēļas, un tajās pie-
dalījās 100  Saulkrastu novada 
bērni.

Visu vasaru darbojās arī bērnu 
treniņu grupas visos Sporta un ģi-
meņu centra piedāvātajos sporta 
veidos, kā arī bija atvērta iekštelpu 
un ārtelpu trenažieru zāle.

Nu jau esam gatavi jaunajam 
mācību gadam un ceram, ka visu 
varēsim turpināt kā līdz šim.

No augusta Sporta un ģime-
ņu centrā sākusi strādāt jauna 
darbiniece  – jauniešu lietu spe-
ciāliste Monta Saksone, ar kuru 
jaunieši varēs tikties un darbo-
ties Raiņa ielā 7, bijušās „Jaunie-
šu mājas” telpās. Līdz ar mācību 
gada sākumu bērni un jaunieši 
varēs arī apmeklēt interesantas 
nodarbības un izmantot brīvā 
laika pavadīšanas iespējas kopā 
ar Montu.

Bērni un jaunieši aicināti arī uz 
dažādām nodarbībām Atpūtas ielā 
1b kopā ar brīvā laika organizatori 
Vairu. 

Vislielākais prieks Sporta un ģi-
meņu centra komandai ir par uz-
sāktajiem remontdarbiem Smilšu 
ielā 7, ēkā, kas nodota mūsu ap-
saimniekošanā. Ceram, ka darbi tiks 
turpināti veiksmīgi un, tiem beidzo-
ties, iedzīvotājiem būs iespēja ap-
meklēt baseinu, turklāt pilsētā būs 
par vienu sakārtotu objektu vairāk.

Cerīgi skatāmies arī uz iespēju 
rudenī piedāvāt pasākumus ģime-
nēm un sportistiem. 12. septembrī 
plānojam aktivitāti ģimenēm „Ir 
labi būt kopā”, 24.  septembrī  – 
Orientēšanās nakti un katru otrdie-
nu, no 7. septembra, iedzīvotājiem 

būs iespēja piedalīties tradicionā-
lajā seriālā „No kāpām līdz jūrai” 
un „Dod pa pedāļiem!”, kas šogad 
notiks 6  kārtās un būs apvienots. 
Saulkrastu sporta un ģimeņu cen-
tra komanda vēl: lai visiem izde-
vies jaunais mācību gads, laba ve-
selība un sportisks gars!

Pasākumu plāns septembrī 
un oktobrī:
� no 7. septembra līdz 

12. oktobrim seriāls 
 „No kāpām līdz jūrai” 
 un „Dod pa pedāļiem!”;
� no 12. septembra  

aktivitāte ģimenēm   
„Ir labi būt kopā”;

� 24. septembrī Orientēšanās 
nakts (informācija sekos).

Bērnu vasaras nometne ,,Pielaiko treniņu!”. Foto: Pēteris Gertners

Aizvadīta Sējas Mūzikas un mākslas skolas vasaras nometne
Asnate Rancāne

Nometnes mums paliek 
atmiņā visu mūžu. Vasaras 
nometnēs ir neaprakstāma 
gaisotne: tur rodas māksla un 
draudzība, virmo brīvības un 
vienotības gars, un tā ir milzu 
iedvesmas un atklāsmju deva 
visam nākamam gadam. 

Tieši tāda aura bija jūtama Sē-
jas pamatskolā, kad tur pēc viena 
gada pārtraukuma tika rīkota Sējas 
Mūzikas un mākslas skolas vasa-
ras nometne. Bērni iedvesmoti, un 
skolotāji – divtik.

Lai arī šogad nometnē pie-
dalījās ierobežots dalībnieku 
skaits, tomēr tas bija tieši tas, 
kas vajadzīgs pēc iepriekšējā 
attālinātajās mācībās pavadītā 
gada. Šī ir jau četrpadsmitā va-
saras nometne, un, izrādās, Sē-
jas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Ieva Lapšāne ir pie-
dalījusies visās 14  nometnēs! 
Pārsteidzoši arī, ka nometnes 

jaunākajam dalībniekam šogad 
tikai 3 mēneši!

Filmas, sarunu klubiņi, sporta 
un tūrisma aktivitātes, interesantas 

lekcijas, karaoke, disenītes un, pro-
tams, arī nodarbības un gatavoša-
nās noslēguma izstādei un koncer-
tam… Tas viss tika piedzīvots šogad 

Sējas Mūzikas un mākslas skolas 
vasaras nometnē. Tagad gan bērni, 
gan skolotāji ir iedvesmas pilni un 
gatavi jaunajam mācību gadam.

Nometnes dalībnieki Sējas pamatskolā. Foto: Pēteris Gertners

Vasariņai 
skaisti 
rīti…
Dace Ansviesule,  
senioru biedrība „Sējas Pīlādzis”

Senioru biedrība „Sējas Pī-
lādzis” šovasar savijusi košu 
dienu vainagu ar dažu īpaši 
spožu pērlīti vidū. Gaidītas un 
spožas pērles ir visu jubilejas 
gadu, tās svinam no sirds. Lai 
visiem jubilāriem labs gads, 
lai vasaras rītu gaišums dod 
spēku!

Svarīga pērle šīs vasaras rotā – 
5.  jūnijs. Gribas pielikt plusiņus 
vēlēšanu biļetenos daudziem 
enerģiskiem novadniekiem, bet 
saraksts ir iespējams tikai viens. 
Visiem, kuri kandidēja (un ne tikai 
deputātiem), mēs novēlam gudrī-
bu darīt, gudrību veidot komandu, 
gudrību sarunāties un viedumu 
ieklausīties! Lai izdodas labi darbi 
kopā!

Vainaga nemainīgā vērtīgā pēr-
le  – vasaras saulgrieži. Pēcpus-
dienā no sirds izbaudām ikgadējo 
pasākumu pie Sējas dižozola. Zie-
du rotas veidošana kopā vairākām 
paaudzēm  nenoliedzami ir ma-
ģisks mirklis: ja reizi piedzīvots, – 
sirdī uz mūžu.

Vērā ņemama jūlija pērle – tik-
šanās Pabažu klubā ar jaunvei-
dotā novada darbiniekiem. Kluba 
vadītāja Rita sagādājusi pārstei-
gumu  – audēja Ziedoņa Skrīveļa 
darbu izstādi. Kā viens cilvēks var 
tik daudz paveikt?!

Augusta piektdienās mazākā 
pulciņā braucam uz dzejnieka 
Imanta Ziedoņa muzeju „Dzirnak-
meņi”, kur īpašā gaisotnē baudām 
kino vakarus. 

Vasaras vainagā 2 ceļojuma pēr-
les – Vecpiebalga 6. jūlijā un Mado-
nā 11.  augustā. Braucienu rīkotāja 
ir Inese. Tam nepieciešamas pūles 
un nervi. Mēs pateicīgi un priecīgi 
novērtējam katru ekskursiju – tuvu 
un tālu. Maršruts pārdomāts, gidi 
sagaida. Braucam un baudām. Iz-
stāstīt visas emocijas nevar, – mūs 
var vienīgi apskaust un braukt kopā.

Nākamie pērļu rīti – ekskursija 
pa mūsu Saulkrastu novadu, sep-
tembrī Dzejas diena, ļoti, ļoti gai-
dīta vingrošana, 1. oktobrī Senioru 
diena Pabažu klubā, Lojas kluba 
atvēršana un vēl, un vēl…

Mēs, „Sējas Pīlādži”, neskatā-
mies pasē, – mēs ieklausāmies sir-
dī. Mums ir tieši tik gadu, lai gribē-
tu redzēt, piedzīvot, baudīt, dzīvot 
ar prieku. Lai mums visiem skaisti 
rīti! Plašāk novada mājaslapā!



Eiropas sporta nedēļā 2021 
no 13. septembra līdz 10. oktobrim 
notiks bezmaksas vingrošanas nodarbības bērniem, 

pieaugušajiem un senioriem:
  � bērniem – Body art kids;
  � pieaugušajiem – funkcionālie treniņi;
  � senioriem – vingrošanas nodarbības. 

Nodarbības notiks ārtelpās un iekštelpās. Par nodarbību vietām 
un laikiem infomācija tiks publicēta vietnē www.saulkrasti.lv 

un Sporta un ģimeņu centra Facebook lapā. 
Vairāk informācijas pa tālruni 29234556.
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Aizvadīta aktīva tūrisma sezona Saulkrastos
Rimants Lūsis,   
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centra (TIC) darbs šogad 
sākās nedaudz vēlāk, nekā 
ierasts, jo apmeklētājiem 
durvis tika vērtas tikai jūnija 
sākumā. 

Līdz ar COVID-19 sertifikā-
tu iegūšanu palielinājies tūristu 
skaits no ārvalstīm. Vasarā klā-
tienē un telefoniski apkalpoti 
pavisam 2087  klienti: no tiem 
70% vietējie tūristi un 30% – ār-
valstnieki. Apmeklētāju TOP 6 pēc 
valsts piederības: Latvija, Lietuva, 
Igaunija, Vācija, Somija, Lielbritā-
nija. Visbiežāk centra apmeklētāji 
un zvanītāji interesējās par ūdens 
temperatūru jūrā, aktīvās atpūtas 
iespējām, naktsmītnēm un ēdi-
nāšanas iestādēm novadā, aplū-
kojamiem objektiem Saulkrastos 
un novadā, kā arī apskates vietām 
tuvākajā apkārtnē. 

No 1.  jūlija stājās spēkā teri-
toriālā reforma, kurā Saulkrastu 
novadam tika pievienots Sējas no-
vads, tāpēc paplašinājās arī tūris-
ma iespējas jaunajā Saulkrastu no-
vadā. Tagad tūristiem pieejamas 
pavisam astoņas naktsmītnes: 
viesu nams „Rūķīši”, viesu nams 
„Ieviņas”, viesu nams „Saulgoži”, 
viesu nams „Kuncīši”, brīvdienu 
māja „Two Black Cabins”, lauku 
pirts „Kaijās” un „Laipu” pirts, 
kā arī nakšņošanas iespējas Sējas 
sporta centrā. Arī aktīvās atpūtas 
iespējas brīvā laika pavadīšanai ir 
diezgan plašas un daudzveidīgas: 
peintbols, lāzertags un minigolfs 
viesu namā „Ieviņas”, kvadracik-
lu noma un trase „Kaijas”, Sējas 

diskgolfa laukums, Pabažu SUP 
un tenisu korti. Interesentu uz-
manību saista pirmais kolekcijas 
dārzs Saulkrastu novadā, ko izvei-
dojusi Astrīda Rulle. Saimniecībā 
„Priežkalni” ir iespēja aplūkot 
dažādus dzīvniekus, bet atpūtas 
kompleksu „Ritiņas” ir iespēja 
iznomāt pasākumiem. Dodoties 
iepazīt tūrisma objektus, noteikti 
jāpiestāj nobaudīt gardo ēdienu 
krodziņā „Vīganti” Murjāņos. 

Liels darbs ir ieguldīts, apzinot 
jaunos tūrisma uzņēmējus, lai sa-
gatavotu aprakstus, nofotografē-
tu un jau drīzumā izveidotu jaunu 
mājaslapu, kurā būtu ietverts viss 
plašais Saulkrastu novada tūris-
ma pakalpojumu piedāvājums un 
objekti. 

Augustā tika prezentēti jauna 
dizaina T krekli un kapučjakas, 
ko tagad ir iespēja iegādāties 
TIC. Esam patīkami pārsteigti, jo 
veiktais pasūtījums būs jāpapil-
dina – iedzīvotāju lielās intereses 
dēļ gandrīz visa produkcija izpār-
dota, bet pietiks visiem. Ostas 
svētkos veiksmīgi piedāvājām 
pilsētas suvenīrus, un turpmāk 
Saulkrastu TIC pilsētas lielāka-
jos pasākumos būs iespējams 
sastapt biežāk. No septembra 
būs pieejamas jauna dizaina ce-
pures un krūzes ar novada logo. 
Joprojām turpinām papildināt 
suvenīru sortimentu, lai ieprie-
cinātu vietējos iedzīvotājus un 
Saulkrastu novada viesus. 

Ir izdota jaunā Saulkrastu nova-
da karte, kas pieejama TIC, kā arī 
sadarbībā ar „Saviļņojošo Vidzemi” 
drīzumā tiks publicēta dabas taku 
brošūra. 

Tuvākajā laikā pie Ķirezera tiks 
izvietots informatīvais stends, kā 
arī būs iespēja doties apkārt eze-
ram pa marķētu maršrutu. 

Vasaras sezonas noslēguma 
pasākums bija Mājas kafejnīcu 
dienas „Saviļņojošajā Vidzemē” 
Saulkrastu novadā 4. un 5.  sep-
tembrī. Mūsu novadu pārstāvēja 
četri aktīvi iedzīvotāji, kuri vēra 

vaļā savus pagalmus un teritori-
jas, lai apmeklētāji pie viņiem va-
rētu nākt un nobaudīt tajā dienā 
gatavotu īpašu ēdienu. „Saviļņo-
jošās Vidzemes” Mājas kafejnīcu 
dienās varēja apmeklēt pavisam 

10 vietas. Jaunais pasākums mūsu 
novadā guva vietējo un viesu ne-
dalītu interesi un atsaucību.

Veiksmīgi aizvadīti trīs pārgā-
jieni: „Apkārt Zvejniekciemam”, 
„Dabas parks „Piejūra”” un „Ap-
kārt Murjāņiem”. Lai dotu iespē-
ju piedalīties tiem, kuri netika 
iepriekš, šosezon plānoti vēl divi 
pārgājieni. 

Esam arī gandarīti par pub-
likācijām plašsaziņas līdzekļos, 
žurnālā „Ieva” un „Kā būt lai-
mīgai”. 

Tūrisma sezona turpinās, jo 
priekšā „Zelta rudens” pārgājieni 
un daudzi citi veicami darbi, lai po-
pularizētu Saulkrastu novadu par 
labāko vietu, kur pavadīt laiku un 
atpūsties. 

Saulkrastu Novada Ziņas
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Saulkrastu TIC ir iespēja iegādāties suvenīrus ar pilsētas logo. 
Foto: Pēteris Gertners

Esam gandarīti par iespēju pilsētas 
viesiem un novadniekiem piedāvāt 
izzinošas ekspedīcijas pārgājienus, 
aicinot iepazīt jauno novadu. 
Foto: Pēteris Gertners

Jauniešiem jauni 
piedzīvojumi nometnēs 
Saulkrastu novadā
Dita Trapenciere,    
Novada attīstības nodaļa

Lai mazinātu COVID-19 pan-
dēmijas un valstī izsludinātās 
ārkārtas situācijas sekas bēr-
niem un jauniešiem, Latvijas 
pašvaldībām tika piešķirts pa-
pildu budžets vasaras nometņu 
rīkošanai. Saulkrastu novadā 
augustā šajā programmā tika 
organizētas 3 nometnes –   
1 Sējas pagastā un 2 Saulkras-
tos, kurās piedalījās pavisam 
71 Saulkrastu novada bērns. 

Sējas pagastā nometni „Lai 
top!” organizēja Sējas Mūzikas un 
mākslas skola, kurā piedalījās ve-
cāko klašu audzēkņi. Nometnes 
tēma bija „Saruna  – caur mākslu 
un mūziku”. Nometnes vadmotīvs 
„Parunā ar mani!” caurvija gan psi-
holoģes lekciju, gan mākslas darbu 
izpēti un jaunu darbu radīšanu iz-
stādes un mūzikas skaņdarbu izvē-
lei kopīgajam koncertam. Nometne 
noslēdzās ar profesionālu mūziķu 
meistarklasi un kopdarbību.

Nometni „Piedzīvojums caur 
nezināmo” rīkoja biedrība „Pie-
dzīvojumu gars”. Šeit bērniem 
bija iespēja iegūt patīkamu pie-
redzi dabā, piedaloties dažādās 
aktivitātēs un darbojoties kopā ar 
vienaudžiem. Nometnē bija sva-
rīga aktīva darbošanās, izmēģi-
not dažādus sporta veidus un ra-
dot iespēju jauniešiem būt kopā, 
dalīties ar piedzīvoto un baudīt 
dzīvi. Pēc šīs nometnes bērni at-
zina, ka tā bijusi „episkākā” no-
metne, kurā viņi piedalījušies, 
un nav gaidījuši, ka dažās dienās 
iemācīsies tik daudz – komandas 
darbu, ēst gatavošanu ugunskurā 
un kāpšanu kokos.

Pēdējā augusta nedēļā notika 
nometne „Sprādziens”, kuru or-
ganizēja biedrība „DUEsport”. Tās 
galvenās aktivitātes bija dot ie-
spēju bērniem vairāk iepazīt savu 
es un izmēģināt improvizācijas 
teātra metodes. Bērni iesaistījās 
arī dažādās sportiskās aktivitātēs, 
lai atrastu sev piemērotāko veidu, 
kā aktīvi dzīvot un iekļaut spor-
tiskos ieradumus savā ikdienā.

LĪDZJŪTĪBA

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu 
mierinot.
Tik godīgs darbs 
bez skaļuma ir vainags
Pie zemes vārtiem, ko man 
līdzi dot. 

Saulkrastu novada 
bibliotēku darbinieki izsaka 

visdziļāko līdzjūtību 
Elīnai Ozoliņai  

un viņas ģimenei, 
tēvu mūžībā pavadot. 

LĪDZJŪTĪBA

Kam, tētiņ, tālu gāji, 
Kā saulīte norietēji? 
Mums pietrūka mīļu vārdu, 
Tava gudra padomiņa. 
To melno sāpi svešam 
neizstāstīt, 
To bēdu nepacelt, 
kas sirdi spiež.

Sējas pagasta darbinieki 
izsaka līdzjūtību 
Kristīnei Krivišai 

un Elīnai Ozoliņai, 
tēti Jāni Ozoliņu 

mūžības ceļā pavadot.

ATVADU VĀRDI
Pēc ilgas un grūtas slimības 

2021. gada 26. augustā pārstāja pukstēt 
Daces Pārslas Keviešenas 

sirds. Sirds, kas sāka pukstēt 1939. gada 11. novembrī. 
Sirds pukstēja ritmā un mērķtiecībā,

 veltot savu dzīvi bērniem, mazbērniem, draugiem, 
dziesmai, dārzam, politikai un darbam. 

No 1972. līdz 1991. gadam Dace Pārsla strādāja par Sējas ciema 
darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju. No 

1991. līdz 2011. gadam viņa bija Sējas pagasta, vēlāk novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja. Dzīves ceļš izstaigāts. Ar mīlestību kamolā 
satītās atmiņas paliks mīļos un tuvos cilvēkos. Un stāsts turpināsies, 

bet Tu raudzīsies no mākoņa malas. 
Bijušo līdzgaitnieku līdzjūtība tuviniekiem un mirklis klusumam...
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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: 4100 eksemplāru.
„Saulkrastu Domes Ziņas” 

ir Saulkrastu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciālistu 
veidots informatīvs izdevums. 

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs 
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Izdevums elektroniski ir pieejams 
Saulkrastu pašvaldības interneta 

vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas par jaundzimušajiem
 2021. gada augustā

Reģistrēti 
7 jaundzimušie:
2 meitenes – 
Līna, Adele Petra

un 5 zēni – 
Regnārs, Henriks, Haralds, 
Renārs, Kristaps.

NVA konsultācijas

Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 2021. gada 14. oktobrī no 
plkst. 10.00 līdz 15.00

(Saulkrastu novada domes zālē).

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību 

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem. 
Mūžībā devušies: 

Ļubova Karele
(17.12.1949.–30.07.2021.);

Aina Majore
(30.03.1932.–01.08.2021.);

Jānis Lācis
(01.08.1935.–05.08.2021.);

Aida Jansone
(07.05.1937.–09.08.2021.);

Skaidrīte Krīpere
(28.07.1943.–09.08.2021.);

Aleksandrs Čebotars
(15.05.1947.–13.08.2021.);

Ausma Butnore
(16.08.1947.–15.08.2021.);

Jekaterina Briede
(03.12.1940.–15.08.2021.);

Lidija Ābola
(19.12.1929.–20.08.2021.);

Ivans Vinogradovs
(20.03.1938.–25.08.2021.);

Pārsla Keviešena
(11.11.1939.–26.08.2021.);

Ausma Kalniņa
(28.06.1934.–27.08.2021.);

Dzintra Grīnberga
(24.08.1944.–30.08.2021.);

Jānis Ozoliņš
(15.04.1944.–31.08.2021.).

Augusts Saulkrastos 
izskanējis kultūras zīmē
Pēdējais vasaras mēnesis 
Saulkrastos patiešām bijis 
aktīvs un piepildīts ar da-
žādām kultūras norisēm. Arī 
pandēmijas ierobežojumu lai-
kā esam spējuši rast veidus, 
kā saglabāt gada sākumā 
veidotos plānus īstenot gan 
ikgadējās tradīcijas, gan 
jaunus projektus novada 
kultūras dzīvē. Priecē kup-
lais pasākumu apmeklētāju 
skaits, – tas noteikti iedves-
mo gatavoties arvien jauniem 
notikumiem. 

Augustu iesākām kamermū-
zikas noskaņās, kad ikgadējo 
Kamermūzikas festivālu „Satik-
šanās Saulkrastos” papildināja 
vēl viens mūsdienu lībiešu dze-
jas kamermūzikas koncerts ciklā 
4UPES. Ar inovatīvu programmu 
brīvdabas koncertā šogad izska-
nēja jau divdesmitās Ērģeļmūzi-
kas dienas. Laikapstākļu loloti, 
21. augustā Zvejniekciemā svinē-
jām Ostas svētkus! Saulkrastieši 
ir visur – nedēļas nogalē Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muze-
jā notika arī pasaules mūzikas 
festivāls „Porta”, kurā piedalījās 

Saulkrastu koris ANIMA kopdar-
bā ar Vikingu karalieni, vienu no 
pazīstamākajiem Fēru salu sim-
boliem  – dziedātāju Eivør. Kon-
certā tika pirmatskaņots speciāli 
Eivør balsij, korim un šim laikam 
rakstīts darbs, kura autore ir Lau-
ra Leontjeva.

Ar simts gadus senām vēstuļu 
rindām un atmiņām 21.  augustā 
Reiņa Kaudzītes muzeja dārzā iz-
skanēja rakstnieka dzīvesbiedres 
un līdzgaitnieces Karlīnes Dam-
rozes dzīvesstāsts, kurā ar skatī-
tājiem dalījās Valmieras Drāmas 
teātra aktrise Ieva Puķe.

Uz ritmiski skanīgas nots pie In-
čupes ietekas jūrā, piedaloties ap-
vienībai „Tehnikums” un reperim 
Ozolam, noslēdzām koncertciklu 
4UPES.

28. augustā novadu 
pieskandināja vietējās 
un ciemiņos atbraukušās 
folkloras kopas – notika jau 
desmitais folkloras festivāls 
„Pa saulei”. Dienu noslēdzām 
ar ugunskura iedegšanu un 
krāšņām uguns liesmām 
Jūras parka pludmalē par 
godu Senajai uguns naktij.

Aicinām pievienoties jaunus 
dalībniekus kolektīviem!

2021.  gada sezonas sākumā 
Saulkrastu kultūras centrs aicina 
pievienoties jaunus dalībniekus 
amatiermākslas kolektīviem visās 
vecuma grupās Sējā, Pabažos un 
Saulkrastos.

Plašāka informācija par ko-
lektīviem, to nodarbību grafiku 
laikiem un vietu vietnē www.
saulkrasti.lv. 

Dzejas dienas
Lasīsim, rakstīsim, 
klausīsimies vārdos 
un mūzikā!
No 13. līdz 18. septembrim 
iesaisties dzejas jaundaru 
konkursā „Satīriskās dzejas 
eksperiments”!
Dzeju var iesūtīt ikviens dzejas 
mīļotājs un radītājs. Konkursā 
jāiesniedz iepriekš nepublicēti 
dzejoļi. Konkursam katrs 
autors elektroniski drīkst 
iesūtīt ne vairāk par 24 dzejas 
rindām Pabažu Kultūras nama 
e-pastā rita.celma@saulkrasti.lv 
līdz 18. septembrim. 

Piedaloties konkursā, jānorāda:
� autora vārds, uzvārds;
� vecums;
� tālruņa numurs, e-pasts.

Žūrijas vērtēto labāko darbu 
autori tiks apbalvoti 19. septembrī 
plkst. 14.00 Pabažu ezerkrasta es-
trādē.

Dzejas dienu pasākumi
13. un 14. septembrī no 

plkst. 10.00 līdz 15.00 jauno 
dzejas grāmatu izstāde Pabažu 
bibliotēkā.

15. septembrī no plkst. 10.00 
līdz 12.00 vietējo iedzīvotāju dze-
jas lasījumi audioierakstā Pabažu 
bibliotēkas pagalmā.

16. septembrī plkst. 13.00 
tikšanās pie dzejnieces Austras 
Skujiņas piemiņas vietas Sējas pa-
gasta „Čiekuros”.

17. septembrī no plkst. 10.00 
līdz 12.00 vietējo iedzīvotāju dze-
jas lasījumi audioierakstā Pabažu 
Kultūras nama pagalmā.

18. un 19. septembrī Tautas 
frontes dalībnieka un Sējas pagas-
ta padomes priekšsēdētāja Rūdol-
fa Kallisa dzejoļi Pabažu Kultūras 
nama skatlogos.

19. septembrī plkst. 14.00 
JK „Sēja” koncerts „Rudens aina-
vas” (diriģents Ārijs Ādamsons, 
koncertmeistars Austris Kalniņš) 
Pabažu ezerkrasta estrādē.

Saulkrastu novada dome
dzīves nozīmīgajā jubilejā

septembrī sveic 
novadniekus

Viesturu Cepli 
Elmāru Štreimani

Līriju Bērziņu 
Reinholdu Karlovu 

„Vienīgais, ko cilvēks var iedot otram, – gaismu no sevis –, 
un kļūt divtik bagātāks došanas priekā.”

1. oktobrī plkst. 13.00  
muzikāls Senioru dienas sveiciens un sarunas pie kopīgas 

tējas tases Pabažu Kultūras namā

Pasākuma dalībniekiem jābūt derīgam COVID-19 sertifikātam, kas 
apliecina, ka persona ir vakcinēta pret COVID-19 vai pēdējā pusgadā 

pārslimojusi koronavīrusu.


