
Ar saules gaismu un ozola spēku: apstiprināts 
jaunais Saulkrastu novada ģerbonis un karogs
Veiksmīgi noslēdzies gada pir-
majos mēnešos uzsāktais darbs 
Saulkrastu novada pašvaldī-
bas jaunā ģerboņa un karoga 
izveidei.

Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētājs Normunds Līcis izsaka 
pateicību māksliniekam Edgaram 
Simam par veiksmīgo sadarbību 
ģerboņa tapšanas laikā, kā arī nova-
da iedzīvotājiem par sniegtajām at-
bildēm, diskusijām un ieteikumiem, 
jo, skatoties uz jauno Saulkrastu 
novada ģerboni, tam vislabāk atbilst 
mūsu pašu latviešu tautasdziesma:

„Dieva dēli izaudzēja 
Jūrmalā ozoliņ’: 
Caur zariem saule lēca, 
Caur lapām norietēja.”
Lai radītu iedzīvotājos spēcīgu 

simbolisko un emocionālo piede-
rību Saulkrastu novadam, pirms 
ģerboņa skices izveidošanas paš-
valdībai bija būtiski uzklausīt vie-
tējo iedzīvotāju ierosinājumus, 
aicinot apdomāt: kas mūs konkrē-
tā novadā vieno? Kas ir unikālais, 

individuālais šajā teritorijā? Paš-
valdība saņēma pavisam 89 rakstis-
kus ierosinājumus, kas tika nodoti 
māksliniekam, lai šīs idejas tiktu 
pārvērstas heraldikas valodā. Kad 
pirmās ģerboņa skices bija gatavas, 
iedzīvotāji tika aicināti tiešsaistes 
platformā Zoom uzklausīt māksli-
nieka stāstījumu par paveikto un 
paust savu viedokli.

Pēc tam, kad novadnieki bija 
izteikuši savas domas, deputāti 
27.  aprīļa sēdē lēma virzīt izvēr-
tēšanai un apstiprināšanai Valsts 

heraldikas komisijā mākslinieka 
E.  Sima piedāvāto ģerboņa skici. 
Jaunajā Saulkrastu novada ģerbonī 
zilā laukā ir redzama zelta saule ar 
pamīšus taisnu staru un ozollapu 
vainagu: zelta saule vizuāli attēlo 
novada nosaukumu un simbolizē 
gaismu, dzīvību un mūžīgo kustību, 
bet ozols – Sēju. Kuplais, spēcīgais 
koks, pie kā senči lika ziedus un bez 
kura nav iedomājama Latvijas aina-
va, ir spēka un ilga mūža simbols. 
Zilā – cerību – krāsa ģerbonī simbo-
lizē piekrasti, jūru un zilās debesis.

Šobrīd ģerboni jau ir apstipri-
nājusi Valsts heraldikas komisija. 
Tagad ģerboņa mape jāparaksta 
Valsts prezidentam un Kultūras 
ministram. Pēc tam jaunais ģerbo-
nis tiks iekļauts Latvijas Ģerboņu 
reģistrā. Kad Saulkrastu novada 
ģerbonis tiks izsludināts „Latvijas 
Vēstnesī”, to varēs lietot oficiāli. 
Apstiprinātais ģerbonis turpmāk 
būs Saulkrastu novada pašvaldības 
atpazīstamības un reprezentācijas 
simbols, kas visbiežāk tiks izmantots 
oficiālajos pašvaldības dokumentos.

Pēc jaunā ģerboņa apstiprinā-
šanas bija jādomā arī par apvie-
notā novada karoga izveidi. 

Saulkrastu novada pašvaldība 
2022.  gada aprīlī aicināja iedzī-
votājus publiski paust savu vie-
dokli par novada ģerboni. Vairāki 
novadnieki lūdza māksliniekam 
novada simbolikas izstrādē iz-
mantot arī zaļo toni. Konkrētais 
tonis, veidojot novada ģerboni, 
neiederējās kopējā konceptā, bet 
mākslinieks piedāvāja to izman-
tot novada karogā. Heraldikas 
speciālists, ievērojot iedzīvotāju 
lūgumu, izstrādājis novada ka-
roga skici, ko Saulkrastu novada 
dome 7.  jūnija ārkārtas sēdē ap-
stiprināja. 

Novada karoga apraksts: uz 
dalījuma attēlota Saulkrastu no-
vada ģerboņa figūra  – dzeltena 
saule ar pamīšus taisnu staru un 
ozollapu vainagu, un karogā ie-
tverts vertikāls krāsu dalījums  – 
zils un zaļš. Zilais tonis simbolizē 
Saulkrastu piekrasti, bet zaļais – 
auglīgos Sējas laukus.

www.saulkrasti.lv   2022. gada 10. jūnijs, nr. 6

Pasniegti Atzinības 
raksti 

Atklāta jauna radošā māja – 
arhitekta Bumbiera rezidence

Saulkrastu novada svētki 
2022 4. lpp. 7. lpp. 8. lpp.
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Saulkrastu novadam 
jauna tūrisma 
mājaslapa ceļotājiem 
Rimants Lūsis,   
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs

Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs izveidojis un 
apmeklētājiem nodevis jaunu 
tūrisma mājaslapu  
www.visitsaulkrasti.lv. 
Mājaslapā publicēta informācija 
sadaļās „Redzēt”, „Nakšņot”, 
„Baudīt” un „Iepazīt”, kas 
iekļautas arī mobilajās ierīcēs.

Pēdējos mēnešus aktīvi izstrā-
dājām jaunās mājaslapas versiju. 
Jaunā lapa no iepriekšējās at-
šķiras ar mūsdienīgāku dizainu. 
Būtiski mainījies galvenās lapas 
tēls – tā kļuvusi daudz košāka un 
informatīvāka.

Ik gadu arvien pieaug Latvijas 
un ārzemju tūristu skaits, kuri 
par savas atpūtas galamērķi izvē-
las Latvijas dabas ainavu. Lielais 
Saulkrastu mājaslapas apmek-
lējumu skaits rāda, ka pieaug arī 
interese par Vidzemes piekrastes 

reģionu, tajā skaitā Saulkrastu 
novadu.

Bez jau ierastajām tūrisma lapas 
nodaļām vietnē interesenti var at-
rast ceļotājiem noderīgu informā-
ciju, piemēram, pilsētas un apkārt-
nes tūrisma materiālus un kartes.

Tūrisma piedāvājums ir ap-
kopots ne tikai, lai ieinteresētu 
apmeklētājus no citām Latvijas 
pilsētām un ārvalstīm ciemoties 
Saulkrastu novadā, bet arī, lai pa-
darītu vieglāku atpūtas plānošanu 
saulkrastiešiem. Ir apkopoti un 
publicēti pārgājienu maršruti, kas 
būs iedvesmai, lai brīvdienās dotos 
vēl neiepazītā veidā.

Informācija mājaslapā regulā-
ri tiek atjaunota un papildināta. 
Šobrīd informācija un objektu ap-
raksti ir pieejami latviešu, krievu, 
vācu un angļu valodās. Drīzumā 
tā tiks publicēta arī lietuviešu un 
igauņu valodās.

Lai jebkuram mūsu mājaslapas 
apmeklētājam vai sociālo tīklu 
lietotājam būtu pieejama kvali-
tatīva, saturiski bagāta un intere-

santa informācija par aktualitātēm 
Saulkrastu novadā, īpaši uz sadar-
bību tiek aicināts ikviens Saulkras-
tu novada tūrisma pakalpojuma 
sniedzējs. Aktuālāko informāciju 
un fotogrāfijas aicinām sūtīt uz 
e-pastu tic@saulkrasti.lv.

Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs
Ainažu ielā 13b, Saulkrastos.

Strādājam katru dienu 
no plkst. 9.45 līdz 18.15.

Tālruņa numurs 
+371 67952641,
e-pasta adrese 

tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv.

Facebook: Visit Saulkrasti
Instagram: visitsaulkrasti.
Zvani mums uz tālruņa 
numuru +371 67952641.
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PAZIŅOJUMS
par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu
Saulkrastu novada dome 2022. gada 25. maijā 
pieņēma lēmumu Nr. 498 „Par Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu”.

Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta, lai iegūtu pēc adminis-
tratīvi teritoriālās reformas apvienoto Saulkrastu novada un Sē-
jas novada vienotu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, 
kas balstīts uz aktuālo Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2021.–2034. gadam un kurā noteiktas novada teritori-
jas izmantošanas iespējas, ievērojot dažādu novada attīstībā un 
ikdienas lietošanā iesaistīto pušu vēlmes un intereses. 

Aicinām piedalīties plānošanā un līdz 
2022. gada 1. septembrim sniegt priekšlikumus 
teritorijas plānojuma izstrādei. 
Rakstiskus priekšlikumus lūdzam iesniegt Saulkrastu novada 
būvvaldei, nosūtot tos elektroniski uz e-adresi vai e-pasta adresi 
buvvalde@saulkrasti.lv vai pa pastu uz adresi: Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, vai iesniegt papīrā paš-
valdības klientu apkalpošanas centros Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
un “Jēņos”, Sējas pagastā.

PAZIŅOJUMS
par lokālplānojuma teritorijas 
plānojuma grozījumiem 
nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 
82B, Rīgas ielā 86B un Jūras ielā 9 
redakcijas pilnveidošanu
Saulkrastu novada dome 2022. gada 25. maijā pieņēma lēmu-
mu Nr. 500 par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozīju-
miem nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 82B, Rīgas ielā 86B un 
Jūras ielā 9 redakcijas pilnveidošanu saskaņā ar Valsts vides 
dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes prasībām.

Izmaiņas ZAAO atkritumu 
apsaimniekošanas maksā 
Zane Leimane,   
SIA „ZAAO” 

SIA „ZAAO” (ZAAO) informē, 
ka no 2022. gada 1. jūlija 
tiek plānotas izmaiņas at-
kritumu apsaimniekošanas 
maksā.

Neprognozētais energoresursu 
cenu pieaugums, lielākoties deg-
vielai, ir ietekmējis ZAAO darbību. 
Lai uzņēmums arī turpmāk varētu 
sniegt atkritumu apsaimniekoša-
nas pakalpojumu tikpat plaši un 
kvalitatīvi kā līdz šim, atbilstoši 
videi, ZAAO darbības reģiona paš-
valdības ir apstiprinājušas izmai-

ņas atkritumu apsaimniekošanas 
maksā.

Nelielas izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas maksā būs arī 
dēļ pārejas uz vienotu maksu vai-
rāku novadu teritorijās, kas izvei-
dotas pēc administratīvi teritoriā-
lās reformas.

Maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu no 2022.  gada 
1. jūlija mainīsies par aptuveni 5%. 

Lai samazinātu individuālos 
tēriņus par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, ZAAO aicina 
iedzīvotājus izmantot uzņēmu-
ma piedāvāto dalītās atkritumu 
vākšanas infrastruktūru  – EKO 
laukumus un punktus, kā arī vai-

rākās pilsētās un apdzīvoto vietu 
centros pieejamo iepakojuma at-
kritumu apsaimniekošanas pakal-
pojumu privātmājām.

Ja ir jautājumi vai neskaidrī-
bas, lūdzam sazināties ar mūsu 
Klientu apkalpošanas daļas spe-
ciālistiem, rakstot uz e-pasta 
adresi zaao@zaao.lv  vai zvanot 
uz tālruņa numuriem 64281250, 
26515556.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, 
kas nepārtraukti uzlabo uzņēmu-
ma procesus, savāc, šķiro, uzgla-
bā, apstrādā, pārvadā un apglabā 
atkritumus, kā arī rīko sabiedrības 
izglītošanas aktivitātes astoņos 
novados.

Plānotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2022. gada 1. jūlija

Līdzšinējā  
maksa EUR/

m3 (bez 
PVN)

Maksa no 
1. jūlija 

EUR/m3 (bez 
PVN)

240 l konteinera apsaimniekošanas izmaksas no 
1. jūlija EUR (t. sk. PVN)

Saulkrastu 
novadā 24,34 24,92 7,24

Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde aicina klientus 
laikus – līdz Saeimas 
vēlēšanām – noformēt personu 
apliecinošus dokumentus
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde

Lai apkalpotu pēc iespējas 
vairāk klientu, kuriem nepiecie-
šams jauns personu apliecinošs 
dokuments, un uzlabotu pa-
kalpojumu pieejamību Latvijas 
iedzīvotājiem, kā arī nodrošinā-
tu balsstiesīgo pilsoņu sekmīgu 
piedalīšanos 14. Saeimas vēlē-
šanās, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde (turpmāk Pār-
valde) būtiski uzlabojusi klientu 
apkalpošanas kārtību.

28  teritoriālajās nodaļās katru 
darbdienu var noformēt un saņemt 
personu apliecinošus dokumen-
tus  – pilsoņu un nepilsoņu pases 
un personas apliecību jeb eID kar-
ti – pirmspandēmijas pieņemšanas 
kārtībā. Tas nozīmē, ka klienti lie-
lākoties tiek apkalpoti rindas kārtī-
bā, bez iepriekšēja pieraksta.

Personu apliecinošos doku-
mentus ir iespēja noformēt raiti: 
lielākajā daļā gadījumu aptuvenais 
rindā gaidīšanas laiks ir līdz vienai 
stundai. Tāpēc Pārvalde klientus 
aicina laikus pārbaudīt savu perso-
nu apliecinošo dokumentu – pases 
un eID kartes – derīguma termiņu, 

neatlikt dokumentu noformēša-
nu uz pēdējo brīdi un jau drīzumā 
apmeklēt kādu no teritoriālajām 
nodaļām.

Pārvalde informē, ka iepriekšē-
ja pieraksta iespēja pases un eID 
kartes noformēšanas un izsnieg-
šanas pakalpojumu saņemšanai 
saglabāta būtiski samazinātā ap-
jomā un klienti lielākoties tiek 
aicināti katru darbdienu noformēt 
pasi un eID karti rindas kārtībā. 
Klientiem, kuri vēlas noformēt uz-
turēšanās atļaujas kartes, aizvien 
ir iepriekš jāpierakstās pakalpoju-
ma saņemšanai.

Vienlaikus Pārvalde atgādina: 
Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas iniciētie 
grozījumi Personu apliecinošu 
dokumentu likumā paredz, ka per-
sonas apliecība jeb eID karte no 
2023. gada 1.  janvāra būs obligāts 
personu apliecinošs dokuments 
ikvienam Latvijas pilsonim un ne-
pilsonim, kurš sasniedzis 15  gadu 
vecumu.

Šis nosacījums neattiecas uz 
cilvēkiem, kuri pārsnieguši darb-
spējas vecumu, tas ir, uz pensio-
nāriem. Viņiem eID karte jānofor-
mē līdz pārejas perioda beigām – 
2030. gada 31. decembrim.
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SIA „Saulkrastu komunālserviss” aktualitātes
Raimonda Ozoliņa,    
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
valdes locekle

� Maijs ir īstais laiks, kad daba 
mostas un visapkārt iestājas 
krāšņums. Tas nozīmē, ka rūpes 
par pilsētas sakārtošanu ir arī 
„Saulkrastu komunālservisa” 
rūpes. Un dažas saulainās maija 
dienas bez lietus bija tās, kurās 
varējām uzsākt atjaunot grants 
ceļu segumu visā novadā. Sāku-
mā greiderējām ceļus, kas pēc 
ziemas bija vissliktākajā stāvok-
lī, it īpaši vasarnīcu ciematos, 
bet pēc tam pārējos. Jūnijā darbi 
tiek turpināti.

� No maija beigām arī Sējas pa-
gastā tika atjaunoti grants ceļi. 
Darbus veica SIA „GDC”, kas 
iepirkumā tika izvēlēta par uz-
ņēmēju, kurš iesniedza saimnie-
ciski visizdevīgāko piedāvājumu 
pēc zemākās cenas kritērija.

� Maijā pēc grants ceļu seguma 
atjaunošanas tika uzsākts kaisīt 
ceļus ar pretputekļu materiālu 
(kalcija hlorīdu). Darbi tiek tur-
pināti arī šomēnes.

� Maijs bija svarīgs arī tādēļ, ka 
tika izsludināts iepirkums par 
kanalizācijas pieslēgumu izbū-
vi mājsaimniecībām Saulkras-
tu novadā. Iepirkums beidzās 
20.  maijā, un jau 30.  maijā tika 
noslēgta vispārīgā vienošanās 
ar SIA „Asfaltbūve” un SIA „CE-
ĻINIEKS 01” par kanalizācijas 
pieslēgumu izbūvi mājsaim-
niecībām Saulkrastu novadā. 
Lai uzņēmēji izveidotu finanšu 
piedāvājumu par katru objektu, 
tika sagatavota visa tehniskā 
informācija par īpašumiem, kas 
jāpieslēdz centralizētajiem ka-
nalizācijas tīkliem un par ko jau 
ir pieņemts lēmums piešķirt paš-
valdības līdzfinansējumu. Pēc fi-

nanšu piedāvājumu saņemšanas 
individuāli sazināsimies ar katru 
nekustamā īpašuma īpašnieku, 
lai vienotos par turpmākām dar-
bībām un izpildes termiņiem. 
Iedzīvotājus, kuri vēlas šogad ie-
rīkot kanalizācijas pieslēgumu ar 
pašvaldības līdzfinansējumu, bet 
vēl nav iesnieguši mums visus 
vajadzīgos dokumentus, lūdzam 
sazināties pa tālruņa numuru 
67951361!

� Atgādinām arī, ka mūsu novadā 
ir apstiprināti Saulkrastu nova-
da domes saistošie noteikumi 
Nr.  SN 14/2021 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības līdzfinan-
sējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai”. Tas 
nozīmē, ka jebkuram nekustamā 
īpašuma īpašniekam ir pieejams 
pašvaldības līdzfinansējums 
centralizētās kanalizācijas sistē-
mas pieslēguma būvniecības iz-
maksu segšanai (no ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzēja 
centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas līdz pievienojuma vietai 
kanalizācijas sistēmai pakalpo-
jumu lietotāja īpašumā). Pašval-
dības līdzfinansējumu nav iespē-
jams saņemt, ja iesniedzējs līdz 
iesnieguma iesniegšanas brīdim 
pats par saviem līdzekļiem iz-
būvējis kanalizācijas pieslēgumu 
līdz centralizētajam kanalizāci-
jas tīklam. Plašāku informāciju 
varat iegūt, zvanot uz tālruņa 
numuru 67951361. 

� Maijā SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” pārstāvji atklāja arī 
vairākus nelegālos pieslēgumus 
centralizētajiem ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem, kas veikti 
bez jebkādas dokumentācijas 
un atļaujām no mums un citiem 
komunikāciju turētājiem. Šādi 
būvniecības darbi ir uzskatā-

mi par patvaļīgu būvniecību un 
prettiesisku ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietošanu, par ko 
nekustamā īpašuma īpašnie-
kam var tikt piemērotas bargas 
sankcijas. Atcerieties, pirms 
sākt visus rakšanas darbus, ir 
būtiski sakārtot visus nepiecie-
šamos dokumentus  – izņemt 
tehniskos noteikumus un prin-
cipiālo pieslēguma shēmu vai 
izstrādāt projektu, kas apstip-
rināts Būvvaldē. Tas aiztaupīs 
jums tikšanos ar „Saulkrastu 
komunālservisa”darbiniekiem 
un Saulkrastu novada būvvaldes 
pārstāvjiem.

� Lai piegādātu tīru ūdeni un 
sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu, 
„Saulkrastu komunālserviss” 
vairākas reizes gadā atbilstoši 
Ministru kabineta 2017.  gada 
14.  novembra noteikumiem 
Nr.  671 „Dzeramā ūdens obli-
gātās nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un kon-
troles kārtība” dezinficē un hlorē 
ūdens uzglabāšanas rezervuārus 
Saulkrastos, Pabažos un Zvej-
niekciemā. Rezervuāru hlorēša-
na tika veikta no 2022. gada 23. 
līdz 31.  maijam. Dezinfekcijas 
laikā hlora daudzums ūdenī ne-
pārsniedz pieļaujamo normu, un 
to drīkst izmantot ikdienā, tajā 
skaitā uztura gatavošanai.

� Informācija Sējas pagasta ie-
dzīvotājiem, kuri izmanto cen-
tralizētos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus! Ja jūtat, ka ir 
pasliktinājusies ikdienā izman-
tojamā ūdens kvalitāte (ūde-
nim ir piegarša, rūsa u.  tml.), 
lūdzam uzreiz zvanīt uz tālruņa 
numuru 67951361 vai informēt 
mūsu Ūdensapgādes nodaļas 
vadītāju pa tālruni 28638505, 
lai mēs spētu laikus novērst šo 
problēmu!

Aktuālie novada projekti

Attīstības nodaļa

� Jūras parkā pabeigti būvdar-
bi  – koka laipas un gabionu 
sienas izveide priekškāpas 
nostiprināšanai un pludmales 
labiekārtošanai. Projektu līdz-
finansē biedrība „Jūras Zeme” 
un Lauku atbalsta dienests. 
Projekts Nr.  21-04-FL02-F043. 
0205-000004 „Infrastruktūras 

izveide Jūras parkā, Saulkras-
tos”. 

� Uzsākts īstenot biedrības „Jū-
ras Zeme” un Lauku atbalsta 
dienesta atbalstīto projektu 

 Nr. 22-04-FL02-F043.0205-000001 
„Gājēju infrastruktūras izveide 
posmā no Bērzu ielas līdz Sel-
gas ielai”. Noslēgts līgums par 
gājēju takas izbūvi, un uzsākta 
projektēšana. 

� Saulkrastu novada pašvaldībai 
piešķirts Latvijas vides aiz-
sardzības fonda finansējums 
piecu jaunu pludmales kabīņu 
uzstādīšanai Saulkrastu plud-
malēs – 4 standarta pārģērbša-
nās kabīnes un 1 ar vides pie-
ejamību. Projekts tiek īstenots 
sadarbībā ar Latvijas Pašvaldī-
bu savienību. 

Pašvaldības policijas 
paveiktais maijā
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Maijā Saulkrastu pašvaldības 
policija saņēma 134 izsauku-
mus. Par dažādiem pārkāpu-
miem aizturētas 15 personas:  
4 nodotas Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu 
iecirkņa darbiniekiem turpmā-
kām procesuālām darbībām, 
10 – nogādātas savā dzīves-
vietā, 1 persona nodota Valsts 
policijas Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes Satiksmes 
uzraudzības pārvaldes darbi-
niekiem  turpmākām procesuā-
lām darbībām.

Uzrakstīti 20 administratīvā pār-
kāpuma lēmumi ar soda piemēro-
šanu par Ceļu satiksmes noteikumu 
neievērošanu. 

Uzsākti 11  administratīvā pār-
kāpuma procesi: 1 par Aizsarg-
joslu likuma prasību pārkāpšanu, 
3  – par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošu vielu lietošanu 
publiskā vietā vai atrašanos pub-
liskā vietā reibumā, 1 – par Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma prasī-
bu pārkāpšanu, 1 – par Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr. 16 „Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Saulkrastu nova-
dā” 14.  punktā noteikto prasību 
neievērošanu, 1  – par Saulkrastu 

novada domes saistošo noteikumu 
Nr. 14 „Nekustamo īpašumu uztu-
rēšana Saulkrastu novada teritori-
jā” noteikto prasību neievērošanu, 
2 – par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par sa-
biedrisko kārtību Saulkrastu no-
vadā” 6.7. punktā noteikto prasību 
neievērošanu, 1  – par Saulkrastu 
novada domes saistošo noteiku-
mu Nr.  5 „Par sabiedrisko kārtību 
Saulkrastu novadā” 5.2.  punktā 
noteikto prasību neievērošanu, 1 – 
par Ministru kabineta (MK) notei-
kumu Nr. 309 „Noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža” un Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr. 6 „Par koku ciršanu ārpus meža 
Saulkrastu novadā” noteikto prasī-
bu neievērošanu.

Saņemti 11  iesniegumi; izskatī-
tas 7 iedzīvotāju sūdzības.

Par dažādiem pārkāpumiem iz-
teikti 15 mutiski brīdinājumi.

Par nekustamo īpašumu uzturē-
šanas Saulkrastu novadā noteikto 
prasību neievērošanu un par atkri-
tumu apsaimniekošanas Saulkrastu 
novadā noteikto prasību neievēro-
šanu izsūtīti 53 paziņojumi.

Lai veicinātu transportlīdzekļu 
vadītāju izpratni par MK noteiku-
mu Nr. 279 „Ceļu satiksmes notei-
kumi” un Ceļu satiksmes likumā 
noteikto atbildību, izsniegti 8 pa-
ziņojumi bez lēmuma par soda 
piemērošanu.

Jau devīto gadu pēc kārtas 
Saulkrastu novada peldvietā 
„Centrs” plīvo Zilais karogs

Mūsu novada peldvieta 
„Centrs” jau devīto gadu pēc 
kārtas saņēmusi Zilo karo-
gu. Tas nozīmē, ka ir izpildīti 
starptautiskās ekoprogram-
mas kvalitātes 33 kritēriji 
ūdens, vides pārvaldes, vides 
informācijas un izglītības, 
tajā skaitā labiekārtojuma un 
servisa, jomās.

Līdz ar peldsezonas sākumu 
Saulkrastu pašvaldības policijas 
pārstāvji peldvietā „Centrs” sa-
gatavo darba vidi, izliek bojas un 
pārbauda ekipējumu. Atgādinām, 
ka Saulkrastu pašvaldības policijas 
lietošanā pludmalē atrodas kvadri-
cikls, lielā un mazā motorlaiva, un 
sezonas laikā pludmalē maiņās de-
žurēs glābēji.

Jau aizvadītajā gadā pašvaldība 
peldvietā „Centrs” uzstādīja jau-
nas pārģērbšanās kabīnes. Tikko 
pabeigts izbūvēt gabionu sienu 
priekškāpā, un šobrīd tiek turpinā-
ta Jūras parka labiekārtošana. Ap-
meklētāju ērtībai vasarā plānots, ka 
labierīcības Saulkrastu tūrisma in-
formācijas centrā būs atvērtas līdz 
plkst.  21.00, kā arī pārvietojamās 
labierīcības pie noejas uz jūru tiks 
regulāri uzkoptas.

Zilais karogs ir pasaules popu-
lārākais tūrisma ekosertifikāts, ko 
atpazīst gan daudzi iedzīvotāji, 
gan pašvaldības un vides institūci-
jas. Šogad tas būs redzams 12 Lat-
vijas peldvietās. Priecājamies arī 
par kaimiņiem – Limbažu novadu, 
kura Lielezera pludmalē arī plīvos 
Zilais karogs.

Gabionu sienas izbūve priekškāpā, noejā uz jūru, Jūras parkā. Foto: P. Gertners

Foto: P. Gertners
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Svinīgi godināti labākie novada skolēni 
un viņu pedagogi
Baiba Stjade

Ir atkal aizritējis vēl viens aiz-
raujošs mācību gads. Katram 
audzēknim tas bijis citāds – ar 
savām veiksmēm, sasniegu-
miem un ieguldījumu. Jūs esat 
tie, ar kuriem mēs lepojamies!

Kā vienmēr, mācību gada 
beigās Saulkrastu novada 
pašvaldība sveic labākos 
no labākajiem. Atzinības un 
naudas balvas šogad saņēma 
14 pretendenti – labākie 
novada skolēni un pedagogi.

Ar muzikālu sveicienu klāteso-
šos priecēja grupa „Audiokvartāls”, 
un īpašu, patīkamu klavierspēles 
priekšnesumu bija sagatavojusi 
viena no Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolas audzēk-
nēm, kura jau trešo gadu pēc kār-
tas saņēma pašvaldības Atzinības 
rakstu,  – Laura Sofija Bērziņa. Ar 
labiem vēlējumiem gudrākos, uz-
cītīgākos un aktīvākos skolēnus 
un pedagogus sveica Saulkras-
tu novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Līcis un priekšsēdētāja 
vietnieks Ervīns Grāvītis. 

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

Šogad Atzinības rakstu saņēma:
� Saulkrastu novada vidussko-

las 9.  klases skolniece Lizete 
Jenerte.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un l.  vietu Pierīgas novadu 
apvienības Bioloģijas olimpiādē, 
par Atzinības iegūšanu Valsts Bio-
loģijas olimpiādē, par skolas tēla 
popularizēšanu un aktīvu dalību 
skolas pasākumos un projektos.

� Saulkrastu novada vidussko-
las 12.  klases skolēns Toms 
Račinskis.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un 1.  vietu Pierīgas novadu 
apvienības Angļu valodas olimpi-
ādē, par Atzinību Pierīgas novadu 
apvienības Matemātikas olimpiādē, 
kā arī aktīvu dalību skolas pasāku-
mos un projektos.

� Saulkrastu novada vidussko-
las 8.  klases skolniece Zane 
Babrāne.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā, l.  vietu Pierīgas novadu 
apvienības Latviešu valodas un 
literatūras olimpiādē un l.  vietu 
Pierīgas novadu apvienības al-
ternatīvajā Vēstures un sociālo 
zinību olimpiādē, kā arī par ak-
tīvu dalību skolas pasākumos un 
projektos.

� Saulkrastu novada vidussko-
las 11.  klases skolniece Lada 
Vežane.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem ikdienas mācību 
darbā un 1.  vietu Pierīgas novadu 
apvienības Krievu valodas olimpi-
ādē, 2. vietu Pierīgas novadu apvie-
nības Latviešu valodas un literatū-

ras olimpiādē, kā arī par aktīvu dalī-
bu skolas pasākumos un projektos.

� Saulkrastu novada vidussko-
las vispārējās vidējās izglītības 
skolotāja Ilona Trezune.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem izglītojamo sagata-
vošanā Valsts un Pierīgas novada 
apvienību Bioloģijas olimpiādēm 
2021./2022. m.g.

� Saulkrastu novada vidussko-
las vispārējās vidējās izglītības 
skolotāja Inese Bajore.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem izglītojamo sagata-
vošanā Valsts un Pierīgas novada 
apvienību Angļu valodas olimpi-
ādēm 2021./2022. m.g.

� Saulkrastu novada vidussko-
las pamatizglītības skolotāja 
Lāsma Burberga.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem izglītojamo sagata-

vošanā Valsts un Pierīgas novada 
apvienību Latviešu valodas un lite-
ratūras olimpiādei 2021./2022. m.g.

� Saulkrastu novada vidus-
skolas vispārējās vidējās 
izglītības skolotāja Sandra 
Ozola-Ozoliņa.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem izglītojamo sagata-
vošanā Valsts un Pierīgas novada 
apvienību Krievu valodas olimpiā-
dei 2021./2022. m.g.

� Saulkrastu novada vidussko-
las pamatizglītības skolotāja 
Diāna Glaudāne.
Atzinība izteikta par augs-

tiem sasniegumiem izglītojamo 
sagatavošanā Valsts un Pierī-
gas novada apvienību Vēstures 
un sociālo zinību olimpiādei 
2021./2022. m.g.

� Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas 3.  klavier-

klases audzēkne Laura Sofija 
Bērziņa.
Atzinība izteikta par iegū-

to 1.  vietu 2.  Starptautiskajā 
O. Stroka jauno pianistu konkur-
sā Daugavpilī, iegūto Grand Prix 
laureāta godu 1.  Starptautiskajā 
klasiskās mūzikas konkursā par 
godu N.  Paganīni 240  gadu jubi-
lejai „Astana-Stars” Kazahstānā, 
par iegūto 2. vietu l6. Starptautis-
kajā P.  Čaikovska klaviermūzikas 
izpildītāju konkursā Koknesē un 
1.  vietu l0.  Starptautiskajā kon-
kursā „Mūzikas skaņas” Lietuvā, 
Viļņā aprīlī, kā arī teicamām sek-
mēm mācībās. 

� Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas 4.  flautas 
spēles klases audzēkne Sabīne 
Mikilpa-Mikgelba.
Atzinība izteikta par iegūto 

1. vietu 9. Starptautiskajā konkursā 
„Muzika vesni” Nursultānā, Ka-
zahstānā 2022. gadā, iegūto 2. vie-

tu 5.  Starptautiskajā pūšamins-
trumentu spēles jauno izpildītāju 
konkursā „Naujene WIND 2022”, 
kā arī par labām un teicamām sek-
mēm mācībās.

� Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagoģe 
Tamāra Āriņa.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem audzēkņu sagata-
vošanā.

� Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagoģe 
Aiva Zauberga.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem audzēkņu sagata-
vošanā.

� Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogs 
Andis Bahmanis.
Atzinība izteikta par augstiem 

sasniegumiem audzēkņu sagata-
vošanā.

Foto: P. Gertners
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Par aizvadīto semestri Sējas 
Mūzikas un mākslas skolā
Renāte Bērziņa,  
Sējas MMS Mūzikas nodaļas 
skolotāja

Ja diena bijusi bagāta raibiem 
piedzīvojumiem, tad gadās, ka 
vakarā, mēģinot atcerēties rīta 
notikumus, šķiet – tas bijis jau 
pirms nedēļas. Tāpat jūtamies 
arī mēs Mūzikas nodaļā, cenšo-
ties atminēties šī mācību gada 
otrā semestra notikumus – vai 
tad tas bija vēl šogad? 

Kurš gan vairs atceras, ka uz brī-
di, gadu mijā, jutāmies kā pamatu 
zem kājām pazaudējuši. Pavisam 
nedaudz burtiski  – pārcelšanās 
gaidās sakrāmētās kastes jau pašas 
sāka bīdīties uz durvju pusi. Bet vis-
vairāk tomēr pārnestā nozīmē, sa-
protot, ka nekad nekas vairs nebūs, 
kā bija, jo mūsu sirdsmīļā direktore 
Ieva ir nolēmusi nodot vadības gro-
žus citās rokās. Satrauktos prātus 
un sirdis nomierināja ziņa, ka Ievas 
vietā par direktori pie mums no 
dekrēta atvaļinājuma varēs atgriez-
ties Anna. Par to gan vislielākais 
paldies viņas mazajam dēliņam 
Ivaram, kuru dažreiz, smejoties, 
saucam par mūsu īsto direktoru!

Bet bērni aug ātri, un dzīve tik-
pat ātri skrien uz priekšu. Pirmās 
semestra nedēļas pirms stundām 
skolotāji skrūvēja mēbeles, kārtoja 
plauktus, mācījās strādāt ar e-klasi 
un interaktīvajiem ekrāniem, to-
mēr pavisam drīz jau bijām iejutu-
šies jaunajās mājās un piepildījuši 
tās ar saviem smiekliem un radošu 
gaisotni. Par to paldies arī mājas 
saimniekam Ansim, kurš jau kļuvis 
par daļu mūsu komandas un vien-
mēr ar atsaucību un pretimnākša-
nu atbalsta jebkuru mūsu ideju!

Semestrim ieskrienoties, centā-
mies piedalīties arī dažos konkur-
sos ārpus skolas, bet, atskatoties, 
jāatzīst, ka šoreiz mūsu galvenais 
mērķis tomēr bija ļaut bērniem 
atcerēties un iejusties, kā ir nor-
māli mācīties – spēlēt ieskaites uz 
skatuves klausītāju priekšā, nevis 
divvientulībā ar kameras aci, pie-
dalīties īstās grupu nodarbībās un 
pilnvērtīgās individuālajās stun-
dās. Galu galā, it sevišķi mazākajās 
klasēs, bērniem nemaz nav iespē-
jas atcerēties šo normālo mācību 
procesu, jo viņiem ir lielāka piere-
dze attālinātajās, nevis klātienes 
mācībās. Bet arī šī iemesla dēļ mai-
jā centāmies no visas sirds izbaudīt 

koncertēšanu mūsu skaistajā Sējas 
kultūras nama zālē. Sadarbībā ar 
Sējas pamatskolu maija sākumā 
izskanēja saviļņojošs koncerts mā-
miņām. Mūsu Stīgu nodaļa tikās 
sadraudzības koncertā ar Krimul-
das Mūzikas un mākslas skolas Stī-
gu nodaļu. 

Maija beigās sarīkojām tādu iz-
laidumu, par kādu sapņojām jau 
gadiem – ar pilnu zāli meiju, viesu, 
absolventu veidotu koncertu un 
izstādi. Bet ar mācību gada beigām 
nekas vēl nebeidzas. Jūnija sākumā 
koncertā draudzēsimies ar Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolu. Ar īpaši veidotu kolektīvu 
un programmu ceram piedalīties 
arī tradicionālajā saulgriežu pa-
sākumā pie Sējas ozola. Ne tikai 
skolotāju, bet arī bērnu prātos jau 
virpuļo domas par gaidāmo vasaras 
nometni, orķestru festivālu un arī 
jaunāko tradīciju – pārgājienu. 

Raugoties mirdzošajās kolēģu 
un audzēkņu acīs, nebaidos teikt 
visu vārdā  – nē, šoreiz mācību 
gads mūs neatstāj aiz sevis, spēku 
izsīkumā knapi velkot kājas! Tieši 
otrādi – esam iedvesmoti un spēka 
pilni īstenot vēl daudzus, daudzus 
sapņus. Lai top!

Sējas pamatskola 
uzņem skolēnus 1. klasē 

2022./2023. mācību gadam:
� Vispārējās pamatizglītības programmā;
� Vispārējās pamatizglītības speciālajā programmā bērniem 
 ar mācību traucējumiem.

Nepieciešamie dokumenti iestājai:
� Vecāku vai likumiskā pārstāvja 

iesniegums, ko var saņemt 
skolā pie lietvedes, kā arī pa-
raugs ir pieejams Sējas skolas 
mājaslapā www.sejasskola.lv, 

 sadaļā UZŅEMŠANA, ko var 
nosūtīt arī elektroniski uz  
e-pasta adresi sejas.skola@
saulkrasti.lv, parakstītu ar  
drošu elektronisko parakstu;

� Iepriekš iegūtās izglītības  
dokuments (pirmskolas 

 izglītības iestādes izziņa);
� Izziņa par deklarēto dzīvesvietu 

(ja nav deklarēts Saulkrastu 
novadā);

� Bērna medicīniskā karte 
Nr. 026/u, ko izsniedz  
pirmskolas izglītības iestāde.  
Pēc tam ģimenes ārsts norāda 
nepieciešamo speciālistu  
apmeklējumu un izsniedz  
atļauju apmeklēt skolu;

� 2 fotogrāfijas (izmērs 3x4);
� Pedagoģiski medicīniskās  

komisijas atzinums, ja bērns 
tiek pieteikts speciālajā  
izglītības programmā.

Plašāka informācija, zvanot Sējas pamatskolas direktorei 
Inesei Ozolniecei uz tālruņa numuru 27891863 vai rakstot uz 

e-pasta adresi inese.ozolniece@saulkrasti.lv.
Par neparasto mācību gadu 
Mākslas nodaļā 
Asnate Grēve,  
Sējas MMS Mākslas nodaļas 
skolotāja

Šis mācību gads iesākās ar ce-
rību, ka varēsim atkal  strādāt 
ar pilnu jaudu, taču ziemas cē-
liens visus nedaudz piebremzē-
ja. Tomēr gads beidzies ar lielu, 
lielu plusa zīmi. Esam pavei-
kuši daudz. Skolotājiem ir liels 
prieks par jaudu, ar kādu bērni 
veica visus darbus klātienē. 

Šogad esam pat izveidojuši vai-
rākas izstādes  – jaunu ekspozīciju 
„Mans muzejs”.

Lojas bibliotēkā. Saulkrastu 
„Jauniešu mājas” telpās var ap-
skatīt skiču, zīmējumu, fotogrāfiju 
un kartona putnu modeļu izstādi 
„Atspulgi un ēnas”. Novembrī izvei-
dojām valsts svētku noformējumu 
„Koki – laika liecinieki” pie Pabažu 

ezera estrādes. Par šo ekspozīciju 
milzīgs paldies visiem vecāko klašu 
audzēkņiem! 

Šogad iesūtīti darbi arī dažādiem 
konkursiem. Iesniegts darbs Valsts 
konkursam mākslā par tēmu „Ku-
ratora loma mākslā”. Tajā piedalījās 
visi vasaras nometnes Mākslas no-
daļas dalībnieki. 

Starptautiskajam konkursam 
Čehijā „Lidice” tika iesūtīti vai-
rāki darbi. Trīs mazāko sagata-
vošanas grupas skolēnu darbi 
piedalījušies konkursā „Gaujas 
mozaīka” Ādažos. Pieci darbi 
aizsūtīti uz Salgales Mākslas 
skolas konkursu „Vilnis Lielupē”. 
3. klases skolniece Annija Prauli-
ņa piedalījās konkursā „Sibīrijas 
bērni”. Un jau maijā tika iesnieg-
ti septiņi darbi šķiedru mākslas 
konkursam „Skaņu palete” Mā-
rupē, kur Raivo Timermanis sa-
ņēma atzinību. 

Aizvadīts arī Sējas MMS izlai-
dums. Mākslas nodaļā šogad četri 
absolventi. Par tapušajiem dar-
biem: liels prieks, ka jaunieši iz-
auguši tik domājoši, patstāvīgi un 
radoši. Darbi līdz 3. jūnija sadrau-
dzības koncertam bija pieejami ap-
skatei Sējas kultūras namā. 

Ar mācību gada noslēgumu 
esam ļoti apmierināti. Skati šogad 
organizējām divās ekspozīcijās: 
atsevišķi jaunākajiem un vecā-
kajiem kursiem. Darbu bija ļoti 
daudz. 

Ceram ar tādu pašu prieku, at-
balstu un jaudu sagaidīt vasaras 
nometni augustā. 

Šo mācību gadu noslēdzot, mil-
zīgs paldies visiem skolēniem par 
aizrautību, pedagogiem par izdomu 
un vecākiem par atbalstu un pacie-
tību! Tas nebija viegli, bet mēs visi 
kopā to paveicām. Lai priekpilna 
vasara visiem! 

Projekta „Veselības 
veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā” 
aktualitātes
Attīstības nodaļa

Arī 2022. gadā projektā 
„Veselības veicināšanas pa-
sākumi Saulkrastu novadā”, 
Nr. 9.2.4.2/16/I/087, nova-
da iedzīvotāji tiek aicināti 
piedalīties veselību veicinošās 
nodarbībās un aktivitātēs. 

Līdz aprīlim tika turpinātas vin-
grošanas nodarbības, kas sāktas 
2021.  gada maijā, iedzīvotājiem, 
vecākiem par 54 gadiem. Nodarbī-
bas bija labi apmeklētas, un dalīb-
nieki tās novērtēja atzinīgi.

Līdz ar ierobežojumu samazi-
nāšanos martā Saulkrastu nova-
da vidusskolēniem atsākās pel-
dēšanas nodarbības Krimuldas 
peldbaseinā, kurās peldētprasmi 
pieredzējušu treneru vadībā ap-
guva 2. un 3.  klase. Peldēšanas 
nodarbības tiks turpinātas arī ru-
denī, kad audzēkņi pēc brīvlaika 

atgriezīsies skolā. 7., 8. un 9. kla-
šu skolēniem maijā biedrības „Esi 
brīvs!” pārstāvis Edgars  Caics 
vadīja nodarbības par atkarībām, 
to kaitīgumu un ietekmi uz orga-
nismu. Nodarbībās tika pārrunāti 
jautājumi gan par procesu, gan 
par vielu atkarībām. 

21.  maijā, Ģimeņu sporta die-
nā, novada iedzīvotājiem bija 
iespēja piedalīties un izmēģināt 
savus spēkus dažādās sportiskās 
aktivitātēs, piemēram, orientēša-
nās labirintā, florbolā, disku golfā 
u.c. Slikto laika apstākļu dēļ daļa 
aktivitāšu notika iekštelpās, bet 
tas nemazināja atnākušo pasāku-
ma dalībnieku prieku un azartu 
tajās piedalīties. Rudenī plānots 
otrs publiskais pasākums – rogai-
nings. 

Projektu „Veselības veicināša-
nas pasākumi Saulkrastu novadā” 
paredzēts īstenot līdz 2023.  gada 
31. decembrim.
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2022. gada jūnijs

Saulkrastu novada pašvaldības 
domes sēdēs nolemtais
5. maija domes sēdē
	Saulkrastu novada domes 

5. maija sēdē deputāti nolēma 
atkārtoti iesniegt prioritāro 
projektu „Lojas ciema labiekār-
tošana” Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai 
(VARAM) atzinuma saņemšanai. 
Par šo projektu deputāti jau lēma 
pagājušā gada decembrī, jo paš-
valdība izsludinātajā iepirkumā 
bija noskaidrojusi potenciālo 
darbu veicēju un nepieciešamo 
summu – 599 000 euro. Saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem projekts 
bija iesniegts VARAM izvērtēša-
nai, un iegūts pozitīvs atzinums 
par aizdevuma saņemšanu 
projekta īstenošanai. Diemžēl 
pēc iepirkuma rezultātu no-
skaidrošanas un birokrātiskajām 
procedūrām pieaugušas būvnie-
cības izmaksas un potenciālais 
būvdarbu veicējs atsauca savas 
tiesības slēgt būvdarbu līgumu, 
tādēļ aprīlī pašvaldība izsludināja 
atkārtotu iepirkumu, kurā zemā-
kais piedāvājums bija par nepil-

niem 616 000 euro (bez PVN). Lai 
projektu īstenotu atbilstoši valstī 
spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, nepieciešams saņemt 
atkārtotu atzinumu no VARAM. 

	Lai veidotu novada iedzīvotājiem 
un ģimenēm ar bērniem arvien 
draudzīgāku vidi, nolemts pieda-
līties biedrības „Lauku Attīstības 
Partnerība” izsludinātājā atklā-
tajā konkursā ar projektu „Pa-
bažu velotrases apgaismojuma 
izbūve”. Iegūstot finansējumu, 
plānots izstrādāt apgaismojuma 
projektu un izbūvēt atbilstošu 
elektrības infrastruktūru, kā arī 
uzstādīt apgaismes stabus ar 
gaismekļiem, padarot velotrasi 
drošāku un pieejamu jebkurā 
laikā.

	Pieņemts lēmums ar trim pro-
jektiem piedalīties arī biedrības 
„Jūras Zeme” izsludinātājā atklā-
tajā konkursā. Pašvaldība maijā 
iesniegusi projektus „Pludmales 
„Centrs” labiekārtošana” (plā-
notās izmaksas – 501 000 euro), 

„Infrastruktūras izbūve pludma-
lē, pie stāvlaukuma Raiņa ielā” 
(plānotās izmaksas – 55 000 euro) 
un „Gājēju infrastruktūra Talli-
nas ielā” (plānotās izmaksas – 
55 000 euro).

	Tā kā jaunajā Saulkrastu novadā 
ir Sējas pagasts ar tās lauksaim-
niecības tradīcijām, nolemts at-
balstīt ideju par Saulkrastu nova-
da teritorijas veidošanu kā brīvu 
teritoriju no ģenētiski modificē-
tiem kultūraugiem. „Saulkrastu 
Novada Ziņu” maija numurā tika 
publicēta informācija par to, un 
līdz 8. jūnijam iedzīvotāji varēja 
izteikt savus iebildumus šādu 
saistošo noteikumu pieņemšanai.

	Deputāti atbalstīja lēmumu 
apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus 
„Par Saulkrastu novada pašval-
dībai piederošu vai piekrītošu 
zemesgabalu nomas maksas no-
teikšanu”. Par saistošajiem notei-
kumiem plašāka informācija būs 
pieejama pēc to stāšanās spēkā.

11. maija ārkārtas domes sēdē
	Saulkrastu novada domes 

11. maija ārkārtas sēdē tika izska-
tīts 1 jautājums – par Saulkrastu 
novada ieņēmumu un izdevumu 
palielināšanu izglītības iestāžu 
piemaksām. Saskaņā ar Ministru 
kabineta 17. marta rīkojumu 

Saulkrastu novadam piešķirts 
finansējums – 26 673 euro par 
darba organizācijas procesa no-
drošināšanu izglītības iestādēs. 
Lai Saulkrastu novada vidussko-
las, Sējas pamatskolas, PII „Rū-
ķītis” un PII „Bitīte” darbinieki 

varētu saņemt piemaksas par 
mācību procesa nepārtrauktības 
nodrošināšanu COVID-19 in-
fekcijas laikā, Saulkrastu novada 
pašvaldībai bija jānokārto for-
malitātes – jāpalielina budžeta 
ieņēmumu un izdevumu daļa. 

25. maija domes sēdē
Saulkrastu novada domes 25. maija 
sēdē tika izskatīti 34 darba kārtības 
jautājumi. 
	Tā kā ir pieaugušas degvielas 

izmaksas, saņemts SIA „ZAAO” 
iesniegums ar lūgumu pārska-
tīt Saulkrastu novada domes 
2019 . gadā noteikto maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā. Kopš 2019. gada 
maksa par degvielu pieaugusi 
par gandrīz 51%. Tā kā degvielas 
izmaksas veido aptuveni 20% no 
kopējām pakalpojuma sniegša-
nas nodrošināšanas izmaksām, 
tik būtisku degvielas izmaksu 
un citu energoresursu cenu 
pieaugumu SIA „ZAAO” vairs 
nevar kompensēt no iekšējiem 
uzkrājumiem vai optimizējot 
pakalpojumus. Dome atbalstīja 
lēmumu apstiprināt atkritu-
mu apsaimniekošanas maksu 
Saulkrastu novada adminis-
tratīvajā teritorijā – 24,92 euro 
par 1 m3 atkritumu (bez PVN) 
līdzšinējo 23,84 euro par 1 m3 
atkritumu (bez PVN) vietā.

	Sēdē tika izskatīti 18 jautājumi 
par darījumiem par zemi: tika 
gan noslēgti, gan izbeigti, gan 
pagarināti zemes nomas līgumi, 
apstiprināti zemes ierīcības pro-
jekti, sadalītas zemes vienības, 
piešķirtas vai mainītas adreses, 
noteikti lietošanas mērķi u.tml.

	Tika nolemts divus pašvaldībai 
piederošus zemesgabalus nodot 
atsavināšanai un piedāvāt tos 
nopirkt personām ar pirmpirku-

ma tiesībām. Zemesgabals Rīgas 
ielā 103A 189 m2 platībā tiks 
piedāvāts iegādei tuvējo zemju 
īpašniekiem, bet zemesgabala 
209 m2 platībā, kas atrodas Piek-
tajā ielā 1A, VEF – Biķerniekos, 
Saulkrastu pagastā, pirmpirkuma 
tiesības pieder nomniecei.

	Nolemts nodot atsavināšanai 
Saulkrastu novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu – zemes-
gabalu „Jubileja 33”, Jubileja, 
Saulkrastu pagasts, 580 m2 
platībā, pārdodot to elektro-
niskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Zemesgabala sākumcena 
noteikta 3700 euro, un izsole 
notiek no 2022. gada 10. jūnija 
līdz 2022. gada 11. jūlijam.

	Pagājušā gada decembrī Sa-
tiksmes ministrija (SM) bija 
piedāvājusi pašvaldībai savā 
pārziņā pārņemt vairākus vie-
tējos autoceļus vai to posmus, 
vairāk nekā 31 kilometru, pa-
matojot to ar faktu, ka šie ceļi ir 
būtiski infrastruktūras elementi 
tieši konkrētajā pašvaldībā. Ja 
pašvaldība pārņemtu šos ceļus, 
SM vairākus gadus pārskaitītu 
papildu mērķdotācijas finansēju-
mu – 1560 euro gadā – par katru 
pašvaldības īpašumā pārņemto 
valsts vietējā autoceļa vai tā pos-
ma kilometru. Pēc pārņemamo 
valsts vietējo autoceļu posmu 
apsekošanas Saulkrastu novada 
pašvaldība secināja, ka vienīgais 
ceļš labā tehniskā stāvoklī ir re-
konstruētais valsts vietējais ceļš 
V39 Saulkrasti–Bīriņi, bet pārējo 

stāvoklis ir kritisks. Ar valsts 
piedāvāto papildfinansējumu 
būtu iespējama tikai šo autoceļus 
minimāla uzturēšana, bet ne 
atjaunošana. Pēc vairāku mēnešu 
diskusijām un ievērojot, ka pēdē-
jā pusgadā būtiski ir pieaugušas 
izmaksas par precēm un pakalpo-
jumiem, Saulkrastu novada dome 
nolēma atteikties pārņemt piedā-
vātos ceļus savā pārziņā.

	Nolemts ņemt aizņēmumu 
42 628 euro Valsts kasē, lai 
priekšfinansētu un līdzfinansētu 
projektu „Gājēju infrastruktūras 
izveide posmā no Bērzu ielas līdz 
Selgas ielai”. 

	Apstiprināti rezultāti par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā neapbūvēta zemes 
īpašuma „Brāļu Kaudzīšu iela 2” 
elektronisko izsoli. Īpašums 
tika pārdots privātpersonai par 
28 200 euro.

	Deputāti atbalstīja lēmumu 
projekta „Lojas ciema labiekār-
tošana” īstenošanai ņemt aizņē-
mumu Valsts kasē uz 25 gadiem 
752 766 euro apmērā. Šajā sum-
mā ir iekļautas gan būvniecības 
un būvuzraudzības pakalpojumu 
izmaksas, gan nodoklis. Būvdarbi 
objektā būs jāveic pusgada laikā 
no brīža, kad pašvaldība ar izpil-
dītāju noslēgs būvdarbu līgumu.

	Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 29.  jūnijā, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada 
pašvaldībā Raiņa ielā 8.

Vasaras pirmais mēnesis 
Saulkrastos un Latvijā

Guntis Liepiņš,  
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Mēs dzīvojam valstī, kur ir 
četri gadalaiki un katram 
savas krāsas. Jūnijs. Vasa-
ras saulgrieži – Līgo svētki, 
Jāņu vainagu un ziedu 
laiks. Īpaši svētki ikvienam 
latvietim un ne tikai. Vēs-
ture rāda, ka šis skaistais 
mēnesis Latvijai iekrāsojies 
arī ļoti skumjās krāsās. 

1940. gada 17. jūnijā Padomju 
Savienība – Strādnieku un zem-
nieku Sarkanā armija – okupēja 
Latviju. Pirmā padomju okupā-
cija ilga gadu, kad to 1941. gada 
jūlija sākumā nomainīja nacis-
tiskās Vācijas okupācijas re-
žīms. Šis periods tālaika Latvi-
jas iedzīvotāju un viņu pēcteču 
apziņā ir ieguvis apzīmējumu 
„Baigais gads”. Tajā gan latvie-
šiem, gan nacionālo minoritāšu 
pārstāvjiem (krieviem, ebre-
jiem, baltkrieviem u.c.) tika var-
mācīgi uzspiests Padomju Sa-
vienībā jau pilnībā nostiprināts 
totalitārais režīms, kas izpaudās 
visaptverošā terorā pret mūsu 
valsts iedzīvotājiem. 

1941. gada 14. jūnijā padom-
ju okupācijas vara uz PSRS soda 
nometnēm un piespiedu izsūtī-
šanas vietām izveda vairāk nekā 
15 000 Latvijas iedzīvotāju. Jau 
neatkarības atjaunošanas sā-
kumā šis datums kļuva par pa-
domju okupācijas represiju sim-
bolu un atmodas laika protesta 
akciju ievadītāju, kad 1987. gada 
14.  jūnijā grupa „Helsinki-86” 
rīkoja ziedu nolikšanu pie Brī-
vības pieminekļa Rīgā. Saskaņā 
ar likumu „Par svētku atceres 
un piemiņas dienām” 14. jūnijs, 
tāpat kā 25. marts – datums, kad 
tika īstenota 1949.  gada masu 
deportācija,  – noteikts par Ko-
munistiskā genocīda upuru pie-
miņas dienu.

Nacistiskās Vācijas karaspēks 
1941.  gada 26.  jūnijā bez kara 
pieteikšanas uzbruka Padomju 
Sociālistisko Republiku Savie-
nībai (PSRS), un jau plkst.  4.00 
naktī vācu aviācija bombardēja 
Latvijas teritoriju  – Liepāju un 
Ventspili, bet vērmahta (vācu 
Wehrmacht ‘aizsardzības spēki’) 
armijas grupējums „Ziemeļi” 
(Heeresgruppe Nord) pie Ruca-
vas šķērsoja Latvijas robežu. 
Vērmahts strauji virzījās uz 
priekšu un jau 1.  jūlijā iekaroja 
Rīgu. Vienīgi 23.  jūnijā Liepājā 
vērmahts sastapās ar vienotu 
padomju armijas vienību pre-
testību. Liepāju vāciešiem pil-
nīgi izdevās ieņemt 29.  jūnijā, 
bet visu Latviju – 8. jūlijā.

Vērtēsim Krievijas iebrukumu 
Ukrainā arī vēstures kontekstā. 
Represijas, bēgļi, genocīds… 
Vēstures notikumi ir līdzīgi, tikai 
„režisori” citi.

2022.  gada 1.  oktobrī notiks 
14. Saeimas vēlēšanas. Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas 
birojs atbilstoši kompetencei 
uzraudzīs priekšvēlēšanu aģi-
tācijas ierobežojumus un aizlie-
gumus par priekšvēlēšanu izde-
vumu limitiem, administratīvo 
resursu izmantošanu priekšvē-
lēšanu aģitācijai, kā arī slēpto 
aģitāciju internetā, publiskās 
vietās un preses izdevumos.

Priekšvēlēšanu aģitācija pirms 
14.  Saeimas vēlēšanām ilgs no 
2022.  gada 4.  jūnija līdz 1.  ok-
tobrim.

Priekšvēlēšanu laiks ir sarež-
ģīts, un tajā tiks izmantoti tradi-
cionālie līdzekļi – vairāksolīšana 
un, diemžēl, kara fons un tā ie-
tekme uz ekonomiku. 

Aicinu vēlētājus ļoti nopiet-
ni izvērtēt politiskos solījumus 
un nenoticēt, ka kāda partija 
vai interešu grupa šo notikumu 
gaitu spētu apturēt ar solīju-
mu par lieliem ienākumiem un 
maziem izdevumiem. Mūsu pa-
matvērtībām – demokrātijai un 
brīvībai  – ir dārga cena un ne 
tikai mūsu valstij. Mums jāspēj 
izturēt! Palīdzēsim viens otram 
un tiem, kuriem no savas zemes 
jābēg! 

Par šo Ministru kabineta (MK) 
rīkojumu Nr.  403 no 2022.  gada 
31.  maijā „Par atbalstītajiem 
pašvaldību augstas gatavības 
mērķdotāciju investīciju projek-
tiem 2022. gadā” arī varētu dis-
kutēt.

Saskaņā ar MK 2022.  gada 
8.  februāra noteikumu Nr.  112 
„Kārtība, kādā piešķiramas un iz-
lietojamas mērķdotācijas inves-
tīcijām pašvaldībām” 11. punktu 
apstiprināt pašvaldību iesniegto 
augstas gatavības investīciju 
projektu sarakstu (pielikums), 
kam piešķirams valsts budžeta 
finansējums:

1.1. 2022. gadā –   
27 324 400,54 euro apmērā;
1.2. 2023. gadā – 
9 812 864,37 euro apmērā.
Diemžēl mūsu novadu šī nau-

das sadale no valsts budžeta 
nav sasniegusi, lai gan projekta 
pieteikumi tika iesniegti. Arī šo 
naudas sadali varam vērtēt kā 
priekšvēlēšanu „dāvanu”. 

Jūnijs ir izlaidumu laiks, un 
skolu beidzējiem jāmaina domu 
un somu saturs.

„Tālāk jaunība un ceļš pret kal-
nu būs,

Un ne vienmēr tur būs gluda 
iela.

Šodien tu kā strauts, kas šalcot 
plūst,

Izej straumē varenā un lielā.
Tālāk  – jaunība un ceļš pret 

kalnu būs!” 
(O. Vācietis)

Šajā īsajā rakstā ieskicēju tikai 
dažus faktus par notikumiem, bet 
iedzīvotājus aicinu iedziļināties 
vairāk, jo informācija publiskā 
telpā ir ļoti plaša.

Lai jums skaista, veiksmēm 
piepildīta vasara!

Noslēpumu plīvurs pār sašķidrinātās 
dabasgāzes termināli
Normunds Līcis,   
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs

7. jūnijā Ministru kabinets 
izskatīja Ekonomikas minis-
trijas sagatavoto informatī-
vo ziņojumu „Par saņemta-
jiem projektu pieteikumiem 
sašķidrinātās dabasgāzes 
termināļa izveidei Latvijā”, 
bet publiski pieejamā in-
formācija rāda, ka termi-
nāļa būvniecības projekta 
īstenotājs varētu būt zināms 
turpmākajos divos mēnešos.

Saulkrastu novada pašvaldība 
un mūsu iedzīvotāji izprot ģeo-
politiskās situācijas radītos aps-
tākļus, tomēr vēlas, lai projekta 
izvēle būtu atklāta un balstīta 
gan uz ekonomiskiem aprēķi-
niem, gan uz vides apstākļu iz-
vērtēšanu. Atgādinām, ka jau vai-
rākus gadus iepriekš iespējamā 
Skultes sašķidrinātās dabasgāzes 
termināļa attīstītāji ir uzsākuši 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru. 

Pašvaldībai un iedzīvotājiem 
joprojām nav nekādu ziņu, cik 
tālu darbības ierosinātājs ir ticis 

ar novērtējumu. Projekta attīs-
tītājs sola projektu īstenot ter-
miņā, kas ir īsāks par ietekmes 
uz vidi nepieciešamo procedūru. 
Ņemot vērā šo apstākli, rodas 
aizdomas, vai ietekme nav bū-
tiska un vai tā netiek apzināti 
slēpta? 

Lai pārliecinātos, ka lēmumu 
pieņemšana nenotiek tikai atse-
višķu lobiju interesēs, pieprasām, 
lai pieņemtie lēmumi būtu aplie-
cināti ar nopietniem pētījumiem, 
aprēķiniem un, galvenais, alter-
natīvu risinājumu salīdzināju-
miem!
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Stājušies spēkā jauni 
saistošie noteikumi
Maijā spēkā stājušies Saulkrastu novada domes 
izdotie saistošie noteikumi: SN 20/2022 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu 
vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanu”, SN 18/2022 „Saistošie noteikumi 
par tirdzniecību publiskās vietās, tirgus statusa 
piešķiršanas kārtību un alkoholisko dzērienu 
izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu 
norises vietās un novietnēs Saulkrastu novadā” un 
SN 9/2022 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas 
kārtību”. Saistošie noteikumi vienuviet ir pieejami 
portālā www.likumi.lv. 

Par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu 
nomas maksas noteikšanu
SN Nr. 20/2022 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu nomas 
maksas noteikšanu” ir noteikta 
kārtība, kā Saulkrastu nova-
da pašvaldība aprēķina zemes 
nomas maksu par pašvaldībai 
piederošiem vai piekrītošiem 
neapbūvētiem zemesgabaliem, 
un nosacījumi, kā piemērot no-
mas maksas samazinājumu, tajā 
skaitā nomas objektiem, ko veido 
būve un zemes vienības. Gada 
nomas maksa par 1 zemes vienī-
bu ir 7% no kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāk par 28 euro gadā 
(bez PVN). Nomas maksu pašval-
dība var samazināt par 50%, bet 
arī ne mazāk par 28 euro gadā, 
turklāt šādā gadījumā nomnie-
ka juridiskajai vai deklarētajai 
adresei jābūt Saulkrastu novadā 
un nomniekam nomas attiecību 
laikā jārada 5 vai vairāk jaunas 
darba vietas.
Par tirdzniecību publiskās 
vietās
SN Nr. 18/2022 „Saistošie notei-
kumi par tirdzniecību publiskās 
vietās, tirgus statusa piešķirša-
nas kārtību un alkoholisko dzē-
rienu izbraukuma tirdzniecību 
sabiedrisko pasākumu norises 
vietās un novietnēs Saulkrastu 
novadā” regulē kārtību, kā ar 
Saulkrastu novada pašvaldību 

saskaņojami tirdzniecības jau-
tājumi pašvaldības izveidotās, 
speciāli ierīkotās publiskās ielu 
tirdzniecības vietās. Vietu sa-
raksts un tajās tirgot atļautās 
preces uzskaitītas noteikumu 
7. punktā. Tirdzniecībai ierādītas 
pavisam 7 vietas.
SN ietverti arī nosacījumi, lai 
saņemtu vai apturētu pašvaldī-
bas atļaujas ielu tirdzniecībai, 
gadījumi, kad tirdzniecības orga-
nizators ir tiesīgs noteikt tirdz-
niecības dalībniekam maksu par 
ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu, kārtība, kā sa-
biedrisko pasākumu norises vie-
tās notiek alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecība, kārtība, kādā 
tiek piešķirts tirgus statuss u.c. 
SN 8. nodaļā noteiktas nodevu 
likmes par tirdzniecību publiskās 
vietās.
Pašvaldība var piešķirt 
stipendijas
SN Nr. 9/2022 „Saistošie notei-
kumi par Saulkrastu novada paš-
valdības stipendiju piešķiršanas 
kārtību” noteikts, kā Saulkrastu 
novada pašvaldība piešķir stipen-
diju studentam vai rezidentam, 
piešķirtās stipendijas apmērs un 
kritēriji, kā arī līguma noslēgšanas 
kārtība. Pašvaldība varēs stipen-
diju piešķirt, lai iesaistītu augsti 
kvalificētus speciālistus, pirms tam 
ar domes lēmumu nosakot atbals-
tāmās profesionālās studiju spe-
cialitātes. Šogad par atbalstāmo 
specialitāti ir noteikta medicīna.

Lasītāji grāmatas ir iecienījuši
Indra Zemīte,  
bibliotekāre

Bibliotēkas statistikas dati 
par šī gada pirmajiem pie-
ciem mēnešiem 

Ir pienācis mirklis, kad varam 
aplūkot Saulkrastu novada biblio-
tēkas statistiku. Tās dati ir pieeja-
mi arī oficiālajā statistikas portālā 
stat.gov.lv, kur tos ir iespēja salīdzi-
nāt arī ar citu pašvaldību bibliotē-
ku rādītājiem Latvijā un secināt: 
saulkrastieši ir aktīvi grāmatu la-
sītāji. 

Saulkrastu novada bibliotēkā ir 
reģistrējušies 2482  lasītāji: 808 ir 
aktīvi lasītāji, kuri bibliotēkā ie-
griežas vismaz reizi mēnesī. Kopē-
jais apmeklējumu skaits no janvā-
ra līdz maijam (ieskaitot) – 5304.

Vai varat iedomāties, cik dau-
dzas grāmatas lasītāji gaida rindās? 
144! Dzīvot sabiedrībā, kur cilvēki 
daudz lasa grāmatas, ir ļoti patī-
kami. Kopējais izsniegto grāmatu 
skaits šī gada pirmajos 5  mēnešos 
ir 7421 grāmata. Tas rada iespaidu, 

ka esam izglītota sabiedrība. Un, jā-
apdomā, vai dažas grāmatas neva-
jadzētu pasūtīt vēl vairākos eksem-
plāros, lai novērstu garās rindas. 

Čaklākais grāmatu lasītājs šogad 
jau ir izlasījis 96  grāmatas. Parē-
ķināsim: ja šobrīd jau ir jūnijs, no 
gada sākuma pagājušas aptuveni 
150 dienas – 1 grāmata tiek izlasī-
ta nepilnās 2 dienās. Aprēķinot, cik 
daudz līdzekļu būtu jāizdod lasī-
tājam, ja grāmatas tiktu iegādātas 
tikai savām vajadzībām, nevis apri-
tei no lasītāja lasītājam, – tie būtu 
937,92  eiro. Kā mēs šo skaitli da-
būjām? 1  grāmatas aptuvenā cena 
ir 9,77 eiro. Sareizinot šo skaitli ar 
96 grāmatām, iztērētā naudas sum-
ma pārsniedz vidējās algas apmēru.

Varbūt esat dzirdējuši par grā-
matām „Orhidejas noslēpums” vai 
„Septiņas māsas”, ko sarakstījusi 
pasaulslavenā britu rakstniece Lū-
sinda Railija. Šobrīd lasītāko grā-
matu Top 10 1.  vietā ir L.  Railijas 
„Septiņas māsas” grāmatu sērijas 
pēdējais romāns „Pazudusī māsa”, 
kas pasaulē nedēļām ilgi bijusi pir-
majās pārdošanas vietās. Un, ja arī 

tu vēlies izlasīt šo un vēl citas jaunā-
kās grāmatas, nāc, piereģistrējies un 
kļūsti par aktīvu bibliotēkas apmek-
lētāju! Šogad bibliotēkas krājums 
jau vien ir papildināts ar 300  jau-
nām grāmatām. Kā arī paldies tiem, 
kuri dāvinājuši mums grāmatas! 
Dāvinājumos bibliotēka šobrīd sa-
ņēmusi 75 grāmatas.

Arī filiāles „Pabaži” un „Sēja” 
aktīvi darbojas. „Pabažu” krājums 
šogad ir papildināts ar 72  jau-
nām grāmatām, bet „Sējā”  ar 107. 
Apsveicami, ka pēc statistikas ir 
daudz apmeklētāju, kurus varam 
dēvēt par aktīvajiem lasītājiem: 
„Pabažos” – 265 (reģistrētie), 125 
(aktīvie), „Sējā”  – 324 (reģistrēti), 
139 (aktīvie).

Gribu izcelt arī lasītākās grāma-
tas, ja nu kādam bibliotēkas apmek-
lētājam pietrūks lasāmvielas un būs 
nepieciešama jauna iedvesma:
� „Pabažos”: Māra Svīre „Bailes 

no dziļuma”;
� „Sējā”: Ketija Kellija „Gads, kas 

mainīja visu”, Stīna Džeksone 
„Sudraba ceļš”, Tasmīna Perija 
„Viesības uz jahtas”.

Programmas 
„Latvijas skolas soma” 
aktivitātes turpinās
Attīstības nodaļa

Programmā „Latvijas 
skolas soma” Saulkrastu 
novada vidusskolas un 
Sējas pamatskolas audzēkņi 
2021./2022. mācību gada 
2. semestrī turpināja 
piedalīties, apmeklēt un 
iepazīt dažādus kultūras 
pasākumus un norises. 

Šajā pusgadā skolas izmantoja 
iespēju kultūras aktivitātēs pie-
dalīties klātienē gan uz vietas, 
gan dodoties uz dažādām kultūr-
vietām. Pie Sējas pamatskolēniem 
devās vīru kopa „Vilki” ar koncert-
lekciju „Karavīru dzīvesziņa un 
dziedātās dziesmas no vissenā-
kajiem laikiem līdz mūsdienām” 
un dziedātājs Mārtiņš Kanters. 
Saulkrastu novada vidusskola pie 
sevis sagaidīja Rakstniecības un 
mūzikas muzeju, piedalījās kon-
certlekcijās „Muzikālais loto” un 
„Daudz laimes, Latvija!”. 

No Saulkrastu novada vidus-
skolas kultūras pasākumus ārpus 
iestādes devās apmeklēt klases, 
kas nebija braukušas iepriekšējā 
semestrī, jo stājās spēkā pasāku-
mu apmeklēšanas ierobežojumi. 
1.–3.  klases devās uz Latvijas Na-
cionālo bibliotēku piedalīties no-
darbībā „Ja es būtu grāmata”, bet 
8.–9.  klases apmeklēja Latvijas 
Nacionālo mākslas muzeju un ie-
saistījās Imanta Ziedoņa muzeja 
piedāvātajā izlaušanās spēlē „Blē-
ņas un pasakas” (pēc I.  Ziedoņa 
pasaku motīviem). 12.  klasei bija 
iespēja apmeklēt Melngalvju namu 
un Latvijas Nacionālo mākslas mu-
zeju. Skolēni bija priecīgi par ie-
spēju piedalīties dažādos kultūras 
pasākumos klātienē. 

Programmas „Latvijas skolas 
soma” aktivitātes Saulkrastu nova-
da mācību iestādēs tiks īstenotas 
arī nākamgad.

Saulkrastos atklāta arhitekta un mākslinieka 
Ivara Bumbiera radošā māja – izstāžu zāle 
un mākslinieku rezidence
Šī gada vasaras pirmajā 
dienā Saulkrastu pilsēta kļuva 
par vienu jaunu kultūrvietu 
bagātāka – pie Baltās kā-
pas, Saulkrastos, tika atklāta 
arhitekta un mākslinieka Ivara 
Bumbiera radošā māja – izstā-
žu zāle un mākslinieku reziden-
ce, kam vietu itin kā ar nodomu 
atbrīvojusi 2017. gada vasaras 
vētra, izvēloties brāzties pāri 
tieši šim zemes gabalam, pa 
ceļam nolauzdama visus simt-
gadīgos kokus, atmiņu gleznas 
atstājot vien domās. Bet 
radošo domu izdzēst nav pa 
spēkam pat vētrai – arhitekta 
un mākslinieka I. Bumbiera 
ģimenes izlolotā ideja par 
„Opja māju” ir īstenojusies gan 
ar sirsnību, gan pašsaprotamu 
pēctecības sajūtu. 

Arhitekta un mākslinieka I. Bum-
biera visa mūža darbs: gleznas, 
skices, pasniedzēja darbs Mākslas 
akadēmijā un tik siltās bērnu dienu 
atmiņas – opis ar mūžīgo skiču blo-
ciņu, zīmuli un spēku dodošo rupj-
maizes šķēli kabatā, – mājas atklā-
šanas sirsnīgo stāstu noskaņa sola, 
ka šī būs vieta, kur gan saulkrastie-
šiem, gan pilsētas viesiem smelties 
radošas vēsmas un doties projām ar 

vēl vienu īpašu Saulkrastu stāstu un 
vēlmi atgriezties. 

Lai arī jaunatklātā ēka tapusi tik 
tikko, tā pārsteidzoši labi iekļau-
jas ielas ainavā un kultūrvidē. At-
klāšanas dienā izstāžu zāles malā 
stāv liels galds ar elegantu atmiņu 
albumu par notikumiem, cilvē-
kiem, sajūtām un ikdienu, – laika 
liecībām fotogrāfijās. Nevar nepa-
manīt uz galda šķīvi ar bumbie-
riem  – simboliski. Katrai gleznai, 
skicei ir savs stāsts. Lai cik tēlaini 
mēs rakstītu, tas jāredz un jāsajūt 
ikkatram pašam. 

Saulkrastos nav ne Arhitektu, 
ne Tēlnieku, ne Mākslinieku ielas, 
taču Kāpu iela ar savu tapšanas vēs-
turi runā bez vārdiem. Starp Balto 
kāpu apskalojošās jūras vējā šal-
kojošajiem kokiem, gluži kā priežu 
stumbru vēstījumu turpinot, savu 
dzīvi dzīvo pirms 60 gadiem tapu-
šas izcilas modernisma laika vasar-
nīcas. Apbūves gabali Baltās kāpas 
tuvumā pagājušā gadsimta 50. gadu 
beigās tika piešķirti vairākiem lat-
viešu arhitektiem, tēlniekiem, vit-
rāžistiem, un viņu bērni, mazbērni 
un mazmazbērni ir pratuši saglabāt 
radošo gaisotni, apkārtējās vides 
mērogu un arhitektūras stilistiku. 
Pastaiga pa Kāpu ielu joprojām 
stāsta par izcilu un vienlaikus vidi 

respektējošu arhitektūru, radošās 
pašapziņas neuzbāzību un pašpie-
tiekamības (šī vārda labākajā nozī-
mē) pilnīgu līdzāspastāvēšanu.

Arhitekta un mākslinieka 
I. Bumbiera radošā māja – izstāžu 
zāle un mākslinieku rezidence ir 
atvērta ikvienam apmeklētājam, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 
25432533.

I. Bumbiera radošā māja tapusi 
ar biedrības „Jūras Zeme” atbal-
stu. 2019. gada beigās uzņēmums 
„Bumbiera rezidence” izstrādāja 
un iesniedza publisko un privāto 
partnerattiecību biedrībā „Ser-
nikon” (tagad biedrība „Jūras 
Zeme”) projektu „Ivara Bumbiera 
radošā māja”. Projekts tika novēr-
tēts, un biedrība saņēma finansiā-
lu atbalstu no Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF). 

EK līguma Nr.  19-04-FL02-
F043.0202-000003. Kopējais pro-
jekta budžets – 109 483,16 eiro: 
no tiem EJZF sedz 50% jeb 
49 999,98 eiro.
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„Saulkrastu Novada Ziņas”
Saulkrastu novada pašvaldība: 

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 pašvaldība.

Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,

Dzelzavas iela 74–315a, Rīga, LV-1082.
PVN reģ. nr. LV40103037514.

Tirāža: 4100 eksemplāru.
„Saulkrastu Novada Ziņas” 

ir Saulkrastu novada pašvaldības 
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 
2022. gada maijā 

„Bērns mums atdod 
to pasauli, ko esam 
pazaudējuši, – 
brīnumu pasauli.”
(P. Brauna)

Saulkrastu 
novada iedzīvotāju 
saimei pievienojušies 
6 jaundzimušie:
Madara, Dominiks, Reinis, 
Leo, Kristiāna, Mārtiņš.

Saulkrastu novada 
pašvaldība rīko kapusvētkus 

Saulkrastu kapos 
17. jūlijā plkst. 14.00.

Saulkrastu 
pensionāru biedrība 

aicina novada seniorus uz 
ikmēneša tikšanos 5. jūlijā 

plkst. 11.30 Saulkrastu sporta un 
ģimeņu centra telpās Raiņa ielā 7, 

Saulkrastos.

Saulkrastu sporta 
un ģimeņu centrā 

Smilšu ielā 3 
darbosies dažādi
 sporta pulciņi: 

florbols, kamaniņu sports, 
volejbols, sports mazajiem 
no 3 līdz 5 gadiem, džudo, 

vieglatlētika un basketbols. 
Plašāka informācija un treneru 

kontakti ir pieejami vietnē 
www.saulkrasti.lv/sports/

agentura/nodarbibu-saraksts/. 

Visu vasaru gaidām
 jaunos vecākus 
ar mazuļiem uz 

nodarbībām un sarunām 
„Bēbīšu skoliņā” 

Raiņa ielā 7. 
Gaidītas arī topošās 

māmiņas uz relaksējošu 
vingrošanu gan telpās, 

gan jūras krastā. 
Informācijai par visām 

aktivitātēm, notikumiem un 
pasākumiem sekojiet mūsu 

Facebook lapā www.facebook.
lv/saulkrastisportsgimenes. 

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem 

„Liktenis steidzīgi dzīves 
grāmatu šķir, 
Ko cilvēki piemin, tas vēl starp 
dzīvajiem ir...” 

(J. Osmanis) 
Mūžībā devušies: 

JEKATERINA ADAMENKO          
(05.08.1922.–16.04.2022.);

SERGEJS GOREVS               
(06.08.1935.–29.04.2022.);

MARINA MEŽGALE
(24.01.1972.–09.05.2022.);

JĀNIS KAMOLS
(26.02.1941.–13.05.2022.);

DACE JURCIŅA
(28.01.1939.–13.05.2022.);
GUNA LĀČAUNIECE
(09.10.1952.–17.05.2022.);
BENITA BERNHARDE        

(21.05.1958.–23.05.2022.);
VALENTĪNA KISEĻEVSKA

(22.12.1947.–28.05.2022.).

Saulkrastu novada pašvaldība nozīmīgajā 
jubilejā jūnijā sveic novadniekus 
AUSMU ANDERSONI
ALLU KUSTOVU
RUTU LAUKU
ELLIJU RASELLU
MIRDZU RŪJU
ILGU STRIEĶI
VALIJU VĀRPIŅU
MARIJU POPOVU 
LIDIJU SARNOVIČU

AIJU VĒBERI
JĀNI OZOLIŅU
DAINU PAĻUMU
ANNU APERJOTI
BRIGITU BAUGU
ZIGURDU GRĀVĪTI
ILZI JĀKOBSONI
AIJU OZOLIŅU
ALVINI ANDERSONI

Saulkrastu novada svētki
Gada lielākais notikums 
Saulkrastos – novada svētki – 
notiks 8. un 9. jūlijā vairākās 
vietās: Jūras parkā, Pabažu 
ezerā, Meža parkā un Saulkrastu 
brīvdabas estrādē! 

Gada lielākais pasākums 
Saulkrastu novada jauniešiem – 
Jauniešu diena – ir klāt 

8. jūlijā Jūras parkā! Pasākuma 
programma būs bagātīga: noskaid-
rosim Saulkrastu novada Jauniešu 
pludmales volejbola čempionus, 
ikvienam būs iespēja iesaistīties 
radošās darbnīcās un sportiskās ak-
tivitātēs. Vakarā mūs priecēs muzi-
kāli priekšnesumi no Rolanda Če un 
ANNNA. 
Ieelpo... izelpo, spodrini laivu, 
gādā airus, un 9. jūlija rītu sāc 
ar saullēkta koncertu uz Paba-
žu ezera kopā ar brāļu lietuviešu 
slaveno grupu un jogas himnas 
„Breath in” autoriem „Daddy 
Was A Milkman”. Atmosfēriskās 
popmūzikas karalis izpildīs iecie-
nītākās grupas dziesmas. Arī šogad 
piedāvāsim iespēju rezervēt peldlī-
dzekli un to saņemt uz vietas pirms 
koncerta, taču, ņem vērā, ka laivu 
skaits ir ierobežots! Informācija drī-
zumā sekos.

9. jūlijā, visu dienu, no plkst. 10.00 
līdz 16.00 Saulkrastu Meža parkā 
notiks liela rosība. Dienas gaitā: 
Svētku tirgus, Mākslinieku iela, 
Elitas Patmalnieces studija, Bērnu 
pilsētiņa, amatiermākslas kolektīvu 
koncerts un vēl dažādi pārsteigumi. 
Ar šī gada svētku devīzi „Ar 
saules gaismu un ozola spēku” 
aicinām Saulkrastu novada paš-
valdības iestādes, mākslinie-
ciskos kolektīvus, uzņēmumus, 
biedrības un iedzīvotājus pie-
dalīties gājienā! No plkst.  10.00 
sanāksim pie Saulkrastu sporta un 
ģimeņu centra sporta laukumā, lai 
plkst.  11.00 dotos vienotā svētku 
gājienā līdz Saulkrastu Meža par-
kam, kurā notiks Saulkrastu novada 
amatiermākslas kolektīvu un bērnu 
koncerti un dažādi priekšnesumi. 
Plkst. 14.00 uz skatuves kāps dienas 
galvenais viesis  – uzlēcošā puišu 
apvienība „Citi Zēni”. 
Bagātīga divu diena program-
ma noslēgsies ar vakara svētku 
koncertu Saulkrastu brīvdabas 
estrādē. Plkst. 20.00 vakaru atklās 
Uldis Marhilevičs ar programmu 
„Marhils un draugi”, kurā pieda-
līsies dziedātāji Ivo Fomins, Ieva 
Kerēvica un instrumentālā grupa. 
Koncertā skanēs visplašākais re-
pertuārs  – dziesmas no dažādiem 

laikiem. Plkst.  21.30 uz skatuves 
kāps Intars Busulis & Abonementa 
orķestris. Koncertā skanēs klausītā-
ju iemīļotās dziesmas no I.  Busuļa 
repertuāra. Vakara turpinājumā no 
plkst. 23.00 līdz 2.00 balle kopā ar 
Ati Ieviņu & The Rock Brothers. 
Dejas ar labāko latviešu un ārzemju 
pop-rock mūziku.
Vakara koncerts ar ieejas maksu. 
Biļetes www.bilesuparadize.lv, 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
un Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrā. 
Biļešu cena: 7 eiro. No 27. jūnija 
līdz 9. jūlijam – 10 eiro.
Bērniem līdz 11 gadiem 
(ieskaitot) – bez maksas. 
Ar pensionāru apliecību  un 
„3+ Ģimenes karti” – 5 eiro.
Visa pilsētas svētku programma ir 
pieejama vietnē www.saulkrasti.lv. 

Liels paldies sponsoriem SIA 
„GP HOLDINGS” un terasei „Cos-
ta del Sol” par atsaucību un lielo 
atbalstu pasākuma tapšanā! Pal-
dies Saulkrastu novada uzņēmē-
jiem: peintbola parkam „Bušas”, 
Saulkrastu tenisa kortiem, skais-
tumkopšanas salonam „Mūna”, 
„Ūdensmocis Saulkrastos”, ceptu-
vei „Saulkrastu Gardumi”, kafejnī-
cai „Abra” un krodziņam „SaltWa-
ter” par atbalstu!

Sveicienskāzu jubilejā
„Mīlestība tik klātesoša,
Ik solī blakus, aptveroša.”

(D. Gudriķe)

Saulkrastu novada 
pašvaldība sveic

DACI UN ANDRI 
GRANTUS, 

kuri pirms 50 gadiem – 
1972. gada 19. maijā 

viens otram 
teica jāvārdu.

Sumināti Zelta kāzu 
jubilejas gadā!

Saulkrastu 
novada 
pasākumi jūnijā 
un jūlijā 
11., 12. jūnijā
„Saulkrastu kokteilis” 3x3 
basketbolā Saulkrastu brīvdabas 
estrādē.

11. jūnijā
Saulkrastu novada pludmales 
volejbola turnīrs, 1. posms
Jūras parkā.

No 13. līdz 17. jūnijam
Bērnu vasaras dienas nometne 
„Dod roku!”, 1. grupa,
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrā Raiņa ielā 7.

16. jūnijā
Uzstājas Varis Vētra un Jānis 
Stībelis „Saltwater” radošajā 
kvartālā.

17. jūnijā
Rūdolfa Blaumaņa luga 
„Skroderdienas Silmačos”
Saulkrastu brīvdabas estrādē.

18. jūnijā
Saulkrastu 2022. gada 
čempionāts šahā, veltīts 
Latvijas meistaram Jānim 
Kļaviņam (1933–2008),
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrā Smilšu ielā 3.
Luču svētki viesu namā „Aizvēji”. 

21. jūnijā
Vasaras saulgrieži pie Sējas 
ozola.

22. jūnijā
Vasaras saulgrieži Zvejniekciemā
Zvejniekciemā, pie kultūras 
nama.
Pārgājiens-ekspedīcija 
„Saulgrieži ar saulrietu 
Saulkrastos” Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrā.

23. jūnijā
Līgo balle pie Pabažu ezera.

30. jūnijā
Uzstājas „Mangulsons Trio” un 
Normunds Rutulis
„Saltwater” radošajā kvartālā.

No 27. jūnija līdz 1. jūlijam
Bērnu vasaras dienas nometne 
„Dod roku!”, 2. grupa,
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrā Raiņa ielā 7.

1. jūlijā
Grupas „Labvēlīgais Tips” 
koncerts
Saulkrastu brīvdabas estrādē.

2. jūlijā
Saulkrastu novada pludmales 
volejbola turnīra 2. posms
Jūras parkā.

8. jūlijā
Saulkrastu pilsētas svētku 
volejbola čempionāts un ballīte
Jūras parkā.

9. jūlijā
Saulkrastu pilsētas svētki
pie Pabažu ezera, Saulkrastu 
Meža parkā, Saulkrastu estrādē.

No 11. līdz 15. jūlijam
Sporta nometne bērniem 
„Esi aktīvs, kustīgs un lustīgs!”,
 1. grupa, Saulkrastu sporta un 
ģimeņu centrā Smilšu ielā 3.

14. jūlijā
Neibādes parka vakari. Ieskaņas 
koncertcikls „Neibādei 200”. 
Parka kokos atbalsosies indīroka 
grupas „Sigma” skaņu plūdums 
pūtēju kvinteta pavadībā 
Saulkrastu estrādes parkā.

16. jūlijā
Brīvdabas izrāde „Gribu bērnu”
Saulkrastu brīvdabas estrādē.

16. jūlijā
Saulrieta skrējiens
Jūras parkā.

Saulkrastu novada bibliotēkas un 
filiāļu „Pabaži”, “Sēja ” pasākumi jūnijā
SAULKRASTU NOVADA 
BIBLIOTĒKĀ
Mākslas izstāde:
  Andra Vētras fotogrāfiju izstāde 

„Dzīves kaleidoskops”.
Tematiskā izstāde:

„Ai, bitīte, ai, bitīte, 
Tavu lielu čaklumiņu: 
Tecēj’ dienu, tecēj’ nakti, 
Ne miedziņa negulēja.” 
 (Latviešu t.dz.)

  Izstāde Pasaules bišu dienai, lai 
pievērstu sabiedrības uzmanību 
bišu nozīmei ilgtspējīgas vides 
attīstības un bioloģiskās 
daudzveidības veicināšanā.

Literārās izstādes:
  „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2022”.
  „Literatūra saulainām dienām”.

FILIĀLĒ „PABAŽI”
Literārās izstādes:
  Latviešu senvēstures 

apzinātājam Laimonim Puram 
(1922–2016) – 100.

Tematiskā izstāde:
  20. jūnijs – Pasaules bēgļu 

diena.

FILIĀLĒ „SĒJA”
Literārās izstādes:
  „Pastaiga”. Rakstniekam 

Rimantam Ziedonim (1962) –60;
   Literārā izstāde „Karuselis”. 

Rakstniekam Laimonim Puram 
(1922–2016) – 100;

   „Es zvaigznēs ieeju pār jūru”. 
Dzejniecei Zinaīdai Lazdai 
(1902–1957) –120;

  Latviešu gleznotājai Birutai 
Baumanei (1922–2017) – 100.

Tematiskā izstāde:
  „Līgo saule vakarā”.

Saulkrastu novada 
bibliotēkas darbalaiks:

22. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 15.00 
(pirmssvētku diena);
No 23. līdz 26. jūnijam – slēgts;
30. jūnijā – Spodrības diena.

Filiāles „Pabaži” darbalaiks:
No 1. līdz 15. jūnijam – slēgts 
(bibliotekāre atvaļinājumā);
No 23. līdz 26. jūnijam – slēgts.

Filiāles „Sēja” darbalaiks:
22. jūnijā – Metodiskajā dienā – 
slēgts;
23. un 24. jūnijā – slēgts.


