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ANOTĀCIJA 

Saulkrastu novada attīstības programma 2014. - 2020. gadam izstrādāta Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085 “Saulkrastu novada 
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros: 

Darbības programma 2007. - 2013.gadam: Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritāte: 
1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākums: 1.5.3. Plānošanas reăionu un vietējo 
pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana. Aktivitāte: 
1.5.3.2. Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana. 

Šis dokuments ir Saulkrastu novada teritorijas situācijas apraksts (2011., 2012. gads) 

Materiāls ir paredzēts kā uzziĦu materiāls Saulkrastu novada: 

� pašvaldības deputātiem un speciālistiem,  

� pašvaldības iestāžu vadītājiem, 

� uzĦēmējiem un iedzīvotājiem, 

� nevalstisko organizāciju vadītājiem un aktīvistiem. 

Apraksta daĜa kalpo kā uzziĦu materiāls Saulkrastu novada attīstības programmai. 
Apraksts ilustrēts ar 62 attēliem un 40 skaitliskā un teksta materiāla tabulām. 

Izmantota informācija, kas pieejama dažādās interneta datubāzēs un dokumentos, 
Saulkrastu novada teritorijas un attīstības plānošanas dokumentos, statistikas datu avotos, 
dažādos uzziĦu krājumos. Nozīmīgu informāciju ir snieguši pašvaldības iestāžu speciālisti.  

Izpildītājs: SIA Ėemers Business and Law Company 

Reăistrācijas Nr.: 44103061476 
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SAĪSINĀJUMI 

AAA – aizsargājamo ainavu apvidus 

AS – akciju sabiedrība 

BEF – Baltijas Vides forums 

BO – bezpeĜĦas organizācija 

CE – cilvēkekvivalents (notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtām) 

cilv. – cilvēki 

CSP – Centrālā Statistikas pārvalde 

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde 

DB – datubāze 

DKS – dārzkopības kooperatīvā sabiedrība 

DUS – degvielas uzpildes stacija 

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai 

ERAF – Eiropas Reăionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais Fonds 

FSC – Forest Stewardship Council 
(Saudzīgas mežsaimniecības starptautiskā 
padome) 

HES – hidroelektrostacija 

iedz. – iedzīvotāji 

IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

IK – individuālais komersants 

IU – individuālais uzĦēmums 

KKA – krasta kāpu aizsargjosla 

KS – kooperatīvā sabiedrība 

ĖSP, BSP – ėīmiskais un bioloăiskais 
skābekĜa patēriĦš 

LAD – Lauku Atbalsta dienests 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības 
aăentūra 

LIZ – lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

LKS – Latvijas Koordinātu sistēma 

LVĂMC – Latvijas Vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs 

LVM –Akciju sabiedība “Latvijas valsts 
meži” 

LZA – Latvijas ZinātĦu akadēmija 

m. – mājas 

MK – Ministru Kabinets 

MKN – Ministru kabineta noteikumi 

NAI – notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas 

nov. – novads 

NVA – Nodarbinātības Valsts aăentūra 

NVO – nevalstiskās organizācijas 

NP – Nacionālais parks 

PA – pašvaldības aăentūra 

pag. – pagasts 

PA – pašvaldības aăentūra 

PPI – pašvaldības pirmsskolas iestāde 

PPFT - Potenciālā piekrastes funkcionālā 
telpa 

PPP – publiskā-privātā partnerība 

PU – pašvaldības uzĦēmums 

raj. – rajons 

RAPLM – Reăionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija (bijusī) 

RTU – Rīgas Tehniskā universitāte 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SJIC – Saulkrastu Jaunatnes iniciatīvas 
centrs 

SVA – Sabiedrības Veselības aăentūra 

SVID – stipro, vājo pušu, iespēju, draudu 
analīze 

TAI – teritorijas attīstības indekss 

TAII – teritorijas attīstības izmaiĦu indekss 

TIC – Tūrisma informācijas centrs 

TP – teritorijas plānojums 

ŪSIK – ūdenssaimniecisko iecirkĦu 
klasifikators 

ŪO – ūdensobjekts 
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v.j.l. – virs jūras līmeĦa 

VAS – Valsts akciju sabiedrība 

VI – Veselības Inspekcija 

VJMMS – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola 

VMD – Valsts Mežu dienests 

PII – Pirmskolas izglītības iestāde 

SKS – Saulkrastu Komunālais serviss 

VSIA – Valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

VTA – Vidzemes Tūrisma asociācija 

VZD – Valsts Zemes dienests 

ZBR – ZiemeĜvidzemes Biosfēras rezervāts 

z.j.l. – zem jūras līmeĦa 

ZS – zemnieku saimniecība 

Piezīme: netiek skaidroti fizikālo mērvienību, debess pušu un vispārlietojamie redakcionālie 
saīsinājumi. 
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Ievads 

Saulkrasti ir pilsēta Vidzemes piekrastē, kas nes saules vārdu.  

Pilsētas statusu Saulkrasti ieguva 1991. gadā, Saulkrastu novads izveidojās 2004. 
gadā. Saulkrastu vēsture stiepjas gadu simteĦiem tālā pagātnē un līdz pat mūsdienām, ir 
saglabājusi kultūras, tūrisma un aktīvās atpūtas pilsētas tēlu. 

 

Saulkrastu novadam šobrīd aktuāli ir četri simboli. 

 

 

Saulkrastu novada ăērbonī ir atspoguĜots vēsturiskais aspekts – pieci senie 
ciemi, kas vēlāk apvienojās pilsētā, mijās ar novada četrām upēm. 
Augšpusē: zila jūra, Latvijas debesis, kam pāri zelta saule. Ciemus - 
Bātciemu, Katrīnbādi, Pēterupi, Neibādi un Zvejniekciemu – simbolizē 5 
zaĜas joslas, 4 upes – Inčupi, Pēterupi, Ėīšupi un Aăi – simbolizē 4 
sudraba joslas. 

  

 

Saulkrastu novada karogs. ĥemot vērā to, ka novada simbolikai jābūt 
vienotā stilistikā atbilstoši heraldikas principiem, tad karogā attēlota zila 
jūra, ūdens, debesis un zaĜas kāpas, kam pāri zelta saule. Ăērboni un 
karogu ir izstrādājusi SIA “Baltijas Dizaina Aăentūra”. 

  

 

Saulkrastu logo apstiprināts 2009. gada 27. februāra domes sēdē. Attēla 
autors ir Leonīds Kovalass-KovaĜevskis; devīzes autors – Atis Šnēvelis. 
[1] 

  

 

Neformāls simbols, kas guvis Ĝoti lielu atsaucību. Izstrādājusi Saulkrastu 

māksliniece Elīna OdiĦa. 

 



Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Saulkrastu novada situācijas apraksts   9 

1. Teritorijas vispārīgs ģeogrāfiskais apraksts 

1.1. Īss kopējs Saulkrastu novada raksturojums 

Saulkrastu novads (Saulkrastu pilsēta ar lauku teritoriju) atrodas Rīgas jūras līča DA 
daĜā, Vidzemes piekrastē, Rīgas rajona Z daĜā, 45 km attālumā no Rīgas, robežojas ar Sējas, 
Ādažu un Carnikavas novadiem un Limbažu rajona Skultes pagastu. 

Saulkrastu pilsētas teritorija stieptjas 17 km garumā starp jūru, autoceĜu A – 1 “Via 
Baltica” un dzelzceĜa līniju no Inčupes līdz Ėīšupei.  Novads  veido 2 – 5 km platu teritoriju, 
ieskaitot piejūras mežu joslu uz Z no Lilastes upes un ezera, mazdārziĦu un vasarnīcu 
rajonus aiz Rīgas – Zvejniekciema dzelzceĜa līnijas, Zvejniekciemu ar tā saimniecisko centru 
ap Skultes ostu. 

Saulkrastu novada teritorijas kopējā platība ir 48 km² (saskaĦā ar zemes kadastra 
datiem ir 46,8 km²), tsk. Saulkrastu pilsētas teritorija ir 6,8 km2, pārējā teritorija ir 41,2 km2. 

SaskaĦā ar statistikas informāciju 2011. gadā Saulkrastu novadā deklarēti 6154 
iedzīvotāji, vidējais apdzīvotības blīvums novadā ir 128 cilvēki uz kvadrātkilometru. 
Iestājoties vasaras sezonai, iedzīvotāju skaits ievērojami palielinās, kas saistīts ar tūrisma 
sezonas sākšanos un novadā esošo dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāju plūsmas 
palielināšanos. 

Teritoriju Z – D virzienā šėērso Rīgas – Tallinas šoseja (valsts nozīmes autoceĜš Rīga 
– Igaunijas robeža (Ainaži)) un dzelzceĜa līnija Rīga – Skulte. Attālumi līdz tuvākajiem 
administratīvajiem centriem: Rīga (37km) (iekaitot dzelzceĜu), Limbaži (47km), Sigulda 
(40km), Salacgrīva (58km). 

Saulkrastu novadu veido Saulkrastu pilsēta, Zvejniekciems un piegulošās lauku 
teritorijas. 

Salīdzinājumā ar blakus teritorijām, Saulkrastu novads ir mazākais savu kaimiĦu vidū  
iedzīvotāju skaita ziĦā un pats mazākais novads Latvijā pēc teritorijas lieluma. Valsts 
teritoriju novērtējumā Saulkrastu novads ieĦem 23. vietu starp 110 Latvijas novadiem. (skat. 
1.tabulu; [2]). 

1. TABULA. 
Saulkrastu novada salīdzinājums ar kaimiĦu novadu teritorijām 2010. gadā 

Teritorija Iedzīvotāju skaits 
2011. gada sākumā 

Platība, 
km2 

Apdzīvotība, 
iedz./ km2 

TAI* TAI 
rangs 

TAII** TAII 
rangs 

Saulkrastu novads 6140 48 129,3 0,310 24 0,636 23 

Carnikavas novads 6616 80 82,4 1,280 8 1,558 8 

Ādažu novads 10’007 163 61,6 1,934 3 2,187 3 

Sējas novads 2524 230 11 0,999 11 1,180 11 

Limbažu novads 19388 1170 16,6 -0,163 57 -0,020 59 

*) TAI – teritorijas attīstības indekss 

**) TAII – teritorijas attīstības izmaiĦu indekss 

Limbažu novads kaimiĦu novadu starpā ir salīdzinoši vājākais. 
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Salīdzinot TAI pēdējo 3 gadu laikā, Saulkrastu novada TAI augstākais rādītājs bijis 
2008. gadā, 2009. gadā bijušas krasas izmaiĦas uz leju, savukārt 2010. gadā vērojams 
noteikts situācijas uzlabojums, gan TAI, gan attīstības izmaiĦu indeksā (1. att.). 

Saulkrastu novada teritorijas attīstības
 indeksi un rangi 2010.g.
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1. att. Saulkrastu novada teritorijas attīstības indeksu un ranga dinamika 

1.2. Klimats 

Teritorijā ir mēreni silts un mitrs klimats, stipra jūras ietekme. 220 – 230 dienas gadā 
dominējošās ir jūras gaisa masas. Vasaras ir relatīvi vēsas, mākoĦainas (>40% dienu), bet 
ziemas samērā siltas, ar biežiem atkušĦiem (10 dienas mēnesī). Gada vidējā temperatūra 
5,6°C, janvāra vidējā temperatūra ap –5°C, jūlija + 17,1°C. 

Bezsala periods vidēji 150 dienas. NokrišĦi 700 – 720 mm gadā. Sniega sega 
nepastāvīga, veidojas decembra vidū un saglabājas līdz marta vidum. Sniega segas biezums 1 
– 20 cm. Pēdējās pavasara salnas maija sākumā, pirmās rudens salnas – oktobra sākumā. 
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2. ĪSAS Vēsturiskas ziņas 

2.1. Saulkrastu pilsētas izveidošanās 

Par Saulkrastu teritoriju pirmie ieraksti ir atrodami 12. gs. beigās un 13. gs. sākumā 
“Indriėa hronikā”. Tajā teikts, ka pie jūras atrodas nelieli lībiešu ciemi, kuros mīt nepakĜāvīgi 
līvi. 13. gs. šī teritorija ietilpst Kubeseles novadā, un šajā laikā tiek izveidots pirmais lūgšanu 
nams – Sv. Pētera kapela. Iespējams, no šīs kapelas vārdu iegūst gan PērĜupīte – Pēterupe, 
gan arī lībiešu ciems – Pēterupe. Oficiālajos dokumentos, līdz pat I Pasaules karam, visa 
apdzīvotā vieta, no Pēterupes līdz Ėīšupei, tiek dēvēta par Peterskapelle. Tas norāda, ka 
Pēterupes ciems veidojies, pateicoties baznīcai un mācītājmuižai. To pierāda arī 17.gs. plāni, 
kuros redzams, ka vietā, kur mūsdienās atrodas Saulkrasti, tolaik bija tikai piecas, sešas 
mājas, krogs, baznīca un mācītāja māja. Pēterupes ciems ir vecākais no pieciem ciemiem, 
kuri veido Saulkrastu novadu. 

Teritorijas, kas veidojas ap pilskalniem un vācu izveidotiem centriem, 14. – 15. gs. 
pieder muižām. 16. gs. vidū Saulkrastu teritorija nonāk BīriĦu (Kolcenes) muižas 
pārvaldījumā. Dzīve šajā laikā ir Ĝoti grūta, jo pastāvīgi notiek karadarbība. Vidzemi iekaro 
poĜi; no vācu provinces tā kĜūst par Polijas sastāvdaĜu. Lai gan politiskie apstākĜi laika ritumā 
mainās, Saulkrastu teritorijas īpašnieki paliek nemainīgi. 

1823. gadā strauji mainās Saulkrastu apkārtnes dzīve. BīriĦu muižas grāfa Ludviga 
Augusta Mellina (1754 – 1834) znots, Lēdurgas barons Karls fon Reiterns uz ziemeĜiem no 
Pēterupes uzceĜ pirmās vasarnīcas un izveido jaunu peldvietu, kuru nosauc par Neubad 
(Neibāde) – latviešu valodā – Jaunā peldvieta. 1835. gadā no KārĜa fon Reiterna Neibādes 
kūrortu nopērk viĦa svainis, otrs BīriĦu muižas grāfa Ludviga Augusta Mellina znots – 
Aleksis I. Gērans Pistolkorss (1792 – 1870). ViĦi abi vēlas paplašināt BīriĦu īpašumus ar 
lielu un plašu atpūtas vietu pie jūras. 

Ar 1857. gadu sākas plašs Neibādes kūrorta uzplaukums. Pēc Augusta fon 
Pistolkorsa laulībām ar Pēterburgas miljonāra Stiglica audžumeitu Emīliju Harderi un 8 
miljonu (domājams, zelta rubĜos) pūra naudas saĦemšanas, 1860. gadā tiek pabeigta BīriĦu 
muižas celtniecība un izveidots parks, sākas arī būvdarbi Neibādes jūrmalā. Kā viens no 
pirmajiem tiek uzcelts Neibādes kūrorta klubs „Kuhrhaus”. Tam apkārt atrodas arī citas ēkas, 
kas ir saistītas ar kūrorta dzīvi, piemēram, viesnīca „Hausen”, pretī ir restorāns – villa 
„Kumī” – un vēl divas mājas: viena būvēta kā vannūzis (SPA iedīgĜi), un tai blakus vasarnīca 
(viesnīca), kuru izmanto apkalpojušais personāls. Blakus kūrmājas laukumam iekārto parku. 

Neibādes kūrorts kĜūst par Vidzemes muižnieku atpūtas vietu. Šeit atpūšas Vidzemes 
muižnieki, kā arī augstdzimuši atpūtnieki no Tērbatas, Vīlandes, Pērnavas, Maskavas, 
Pēterburgas un citām Krievijas impērijas vietām. Satiksme no Rīgas ir Ĝoti slikta. Labāka 
satiksme ir no Pērnavas puses. Tādējādi kūrortā izveidojas diezgan noslēgta dzīve. 

Muižnieki sezonas laikā uz jauno peldvietu sabrauc ar visu saimi, Ħemot līdzi 
pavārus, istabenes, sulaiĦus. Tautā Neibādi sauc par Pēterupes ciema vasarnīcu rajonu, jeb 
“kunga galu”. Līdz 19. gs. vidum Neibāde pieder tikai BīriĦu muižai. Muiža Vidzemes 
muižniekiem izīrē vasarnīcas, piedāvā ēdienreizes restorānos un interesantus vakarus 
kūrmājā. Muižnieki atpūšas inteliăenti, viĦu izklaidēs galvenokārt ietilpst lekciju klausīšanās 
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par dabaszinātnēm, literatūru un mākslu. Tās ir saistītas ar garīgu atpūtu, pastaigu gar jūru, 
daudz laika pavadīšanu svaigā gaisā. Arī peldēšanās jūrmalā ir atšėirīga no Rīgas jūrmalas. Ir 
stundas, kad jūrmalā var uzturēties tikai dāmas vai tikai kungi, peldas kaili – bez 
peldkostīmiem. Vakaros klausās simfoniskā orėestra koncertus, deju vakarus pavada īpašs 
deju meistars, kurš uzsāk dejas un nosaka, kādu deju dejos. 

Taču kūrorta dzīve ir Ĝoti dārga, tādēĜ ar 1875. gadu BīriĦu muižas īpašnieks 
zemesgabalus sāk pārdot citiem muižkungiem vasarnīcu būvēm. Bet, protams, ne jau kuram 
katram pircējam, kam ir nauda, tiek Ħemts vērā sociālais stāvoklis, tituls, bet ne tik strikti kā 
agrāk. 

Īsā laikā, līdz pat 20. gs. Sākumam, Neibādes teritorija tiek apbūvēta ar lielām, 
skaistām, greznām vasarnīcām, kas pieder gandrīz visiem Vidzemes muižu pazīstamiem 
īpašniekiem. Skaistas, greznas vasarnīcas uzbūvē grāfs Kampenhauzens, firsts Līvens, baroni 
Adass, Volfs, Klots, Ulrihs un citi. Arī ĒrgĜu muižas barons Gustavs Rūdolfs fon Tranzejs 
šeit atpūšas ar saviem uzticamākiem kalpotājiem – tajā skaitā R. BlaumaĦa tēvu Matīsu 
Blaumani, kurš ir pavārs. 

Baroni Pistolkorsi rūpējas arī par Neibādes apkārtnes dzīvi: Pēterupē uzbūvē 
doktorātu, baznīcu, aptieku, sakārto ceĜu, atver Plades skolu apkārtējo zemnieku un 
zvejnieku bērniem. 

1. pasaules karš Neibādei ir traăisks. Lielas kara darbības nav, bet ierakumu dzīve ir 
Neibādei iznīcinoša. Krievu karavīri klejo pa Saulkrastiem un laupa visu, ko vien var. 
Vasarnīcās baronu bibliotēkas tiek nopīpētas, mēbeles sadedzinātas. Beidzoties 1. pasaules 
karam, sākas zemes reforma. Vasarnīcas muižniekiem tiek atĦemtas, un tās sadala atbilstoši 
zemes reformai. Neibāde kĜūst klusa, tikai pa vasaru notiek kādas aktivitātes. Saimnieciskā 
un sabiedriskā dzīve (tirgi, biedrību dzīve), pēc 1. pasaules kara ir pārcēlusies uz Pēterupi.  

1919. gadā tiek nodibināta Pēterupes Zvejniecības biedrība, kura organizē 
priekšlasījumus par zvejniecību, iestudē teātra izrādes, organizē koncertus un citus 
pasākumus. Visu pasākumu organizēšanā palīdz O. Cīrules Pabažu Jūrmalas 6. klašu 
pamatskola un skolotāji: A. Dancītis, Z. Krēăere, M. Banne u.c. Skolotāji sagatavo 
priekšlasījumus par dažādām tēmām, dažkārt tiek aicināti arī lektori no Rīgas. Biedrībai ir 
pašai sava teātra trupa, dažkārt aktieri ir gan skolēni, gan biedrības biedri. 1928. gadā 
zvejnieku biedrības ēkā „Enkurs” notiek ciemata vēsturē pirmā kino izrāde. 

1920. gadā nodibina Pēterupes patērētāju biedrību, kuras sekretārs ir kreisi noskaĦots 
aktīvists Toms Rozītis. Biedrība mitinās Āėu krogā. ViĦa idejas par kooperatīva izveidi lielu 
atbalstu negūst, jo vietējie iedzīvotāji preces bieži mēdz iegādāties uz parāda. Patērētāju 
biedrībai ir savs koris, teātra trupa un bibliotēka.  

Ap 1925. gadu tiek dibināta Biškopības biedrība, kurā darbojas ap 20 biedru. Tās 
izveidotājs, dibinātājs un vadītājs ir Lauva. Biedrība organizē biškopības kursus un 
priekšlasījumus. Arī šīs biedrības dzīvē iesaistās O. Cīrules skola, tomēr darbība neizvēršas 
plašumā, jo vietējā apvidū ir salīdzinoši maz biškopju  

1926. gadā vietējais ārsts Alfrēds Vītols kopā ar Emīlu Cīruli ārsta mājā izveido 
Pēterupes-Neibādes jūrmalas palīdzības un labierīcības biedrību, kurā aktīvi darbojas 
vasarnieki un vietējā inteliăence. E. Cīrulis kĜūst par biedrības sekretāru, tās darbā piedalās 
komponists A. KalniĦš, operdziedātājs H. Ozolītis, aktrises T. Banga, M. Šmithene, L. 
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Štengele, M. Gruzevska un skolu inspektors  R. Cukurs. Biedrība rūpējas par parka kopšanu, 
Saulkrastu izdaiĜošanu, organizē sarīkojumus, nodibina teātri un kori, kuru vada O. Cīrule. 
1926. gadā vietā, kur BīriĦu muižkungi bija izveidojuši „Kūrmāju”, Pēterupes - Neibādes 
jūrmalas palīdzības un labierīcības biedrība ierīko sporta un atpūtas laukumu.  

1933. gadā Saulkrastu parkā notiek pirmā brīvdabas izrāde – R. BlaumaĦa komēdija 
„Skroderdienas Silmačos”, bet 1934. gada 5. augustā norisinās pirmie Saulkrastu dziesmu 
svētki, kas no apkārtējiem pagastiem pulcē divpadsmit korus. Galvenā svētku organizatore ir 
O. Cīrule, kā arī režisore un aktrise, T. Banga.  

1926. gadā tiek izveidota Pēterupes meliorācijas sabiedrība. Lai gan Latvijā ir 250 
meliorācijas biedrību, Pēterupē tā tiek  uzskatīta par vienu no aktīvākajām un rosīgākajām. 

1927. gadā nodibina arī Neibādes zvejniecības biedrību. Tāpat kā Pēterupes 
zvejniecības biedrība tā mazināja zvejnieku atkarību no zivju uzpircējiem. 

1933. gadā Pēterupes un Neibādes ciemus apvieno vienā ciemā ar nosaukumu – 
Saulkrasti. Ciema nosaukumu (“Saulkraste”) izvēlas Pēterupes – Neibādes jūrmalas 
palīdzības un labierīcības biedrība, kurai to iesaka vietējais rakstnieks, biedrības biedrs Emīls 
Cīrulis pēc savas lugas “Ziedu laiks” darbības vietas.  

Līdz 2. pasaules karam Saulkrastos ir atpūtas nams Latvijas tekstilrūpniecības 
darbiniekiem, “Rūėīšos” iekārtota Latvijas bērnu palīdzības savienības vasaras kolonija. 

Ar dzelzceĜa līnijas Rīga–Rūjiena Saulkrastu posma atklāšanu 1934. Gadā 
Saulkrastos arvien vairāk ierodas Rīgas inteliăence, kas vēlas atpūsties klusumā. Saulkrastos 
uzturas Alfrēds KalniĦš, Tija Banga, Lilija Šmithene u. c. 

2. pasaules karš Saulkrastos rada ievērojamus zaudējumus, gandrīz gadu šeit ir 
vāciešu frontes līnija ar ierakumu rakšanu, nocietinājumu izveidi. Pēc kara kūrorta dzīve 
pašos Saulkrastos attīstās salīdzinoši lēni. Strauji tiek veidotas dārzkopības sabiedrības ap 
Saulkrastiem, kas rada neērtības vietējiem iedzīvotājiem. Pilsētciemata infrastruktūra nav 
gatava vasarā uzĦemt tik lielu skaitu cilvēku. 

1950. gadā Saulkrastiem pievieno Pabažus. 

1967. gadā Saulkrastiem pievieno Zvejniekciemu. 

1991. gadā Saulkrasti iegūst pilsētas statusu. [3] 

2.2. PABAŽI 

Pabažu kroĦmuižai piederošās zemes atrodas robežās starp Pēterupi un Lilastes 
ezeru. Tāda ciema, kādu mēs šodien pazīstam, līdz 19.gs. beigām vēl nav. Tolaik šajā 
jūrmalas ciemā ir tikai sešas mājas.  

Pabažu ciems sāk attīstīties 18.gs. otrā pusē, kad netālu no Inčupes grīvas, skaistā 
kāpu ieskautā meža ielokā izveidojas Pabažu kroĦmuižas vasarnīcu rajons un parks. 

1764. gada 24. jūlijā Vidzemes piekrasti apmeklē Krievijas ėeizariene Katrīna II, 
kura ir saĦēmusi vēstuli, kurā pausts zemnieku patiesais stāvoklis Vidzemē. Ėeizariene vēlas 
pati personīgi pārliecināties par vēstules satura patiesumu. Skaistā Pēterupes un Pabažu 
apkārtne Katrīnu II iedvesmo. Par Katrīnas nakšĦošanas vietu tiek izraudzīta Pabažu muižas 
vasarnīca. Katrīna pie Baltās kāpas esot peldējusies jūrā un iestādījusi divas liepas.  

Šo vēsturisko faktu sabiedrība atceras 1898. gadā, kad pēc Vidzemes DomēĦu valdes 
lēmuma Pabažu kroĦmuižas jūrmalas zemes sadala apbūves gabalos, un gar Pērnavas lielceĜu 
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izaug neliels zvejnieku un amatnieku ciems. Tam bija nepieciešamas vārds. Tika izlemts 
jaunizveidoto ciemu saukt par Katrīnbādi, šādi atzīmējot jūrmalnieku dzīvē ievērojamo 
notikumu, kas saistījās ar Katrīnas viesošanos. 

Šis oficiālais Pabažu muižas jūrmalas ciema vārds figurē visos tā laika dokumentos 
līdz pat 2. Pasaules karam. 

Lai cik grandiozi tas neizklausās, bet latviešu kuăubūves vēsture sākās tieši Pabažu 
jūrmalā, kur 1857. gadā tiek izveidots viens no pirmajiem Latvijas piekrastes zemnieku 
buriniekiem, kura ietilpība bija lielāka par 100 tonnām, – divmastu kuăis „Wictoria.” Tā kā 
vienai zemnieku saimniecībai parasti nepietiek līdzekĜu kuăubūvei, arī „Wictoria” ir divi 
īpašnieki: MangaĜu zemnieks Jānis Miėelsons un Pabažu zemnieks Pēteris Balodis. Ar šo 
burinieku aizsākas kuău būves laiks Saulkrastu vēsturē, kurš ilga 60 gadus. Šajā laikā tiek 
uzbūvēti 52 lieli burinieki, kurus vada un apkalpo Saulkrastos dzimuši un jūrskolās 
izmācījušies kuău kapteiĦi, stūrmaĦi, bocmaĦi. 

20. gadsimta sākumā Katrīnbādē ir 150 patstāvīgu iedzīvotāju. 

Katrībādes zvejnieki, līdzīgi kā apkārtējo ciemu zvejnieki, smagi strādā, velk lomus un zivis, 
ko pārdod uzpircējiem, saĦemot niecīgu samaksu. 

Katrīnbāde, jeb Pabažu jūrmala, straujāk sāk attīstīties pēc 1898. gada, kad kronim 
(resp., valstij) piederošo muižas zemi sadala apbūves gabalos. Sākas vasarnīcu celtniecība. 

Arī vietējie – Katrīnbādes zvejnieki – vasarā savas mājiĦas izdod vasarniekiem, bet 
paši mitinās šėūnīšos un klētīs. 

Vietējo iedzīvotāju papildus ienākumu avots ir nelielu akmeĦu vai grants vākšana pēc 
vētrām un pārdošana rīdziniekiem, kuri tos ber ūdensvadu filtros vai nokaisa apstādījumu 
celiĦus. Pabažu muižas zemnieki tur arī bites. 

1912. gada rudenī kapteinis S. Reisons savas meitas izglītošanai no Rīgas uzaicina 
mājskolotāju Olgu Veicmani. Apkārtnes bērnu vecāki arī vēlas izglītot savus bērnus, tādēĜ 
1913. gada rudenī Pabažos sāk darboties piecu klašu ăimnāzija ar divām sagatavošanas 
klasēm. 1933. gadā skola pāriet uz bijušām doktorāta telpām Pēterupē, kurā vēl šodien mācās 
Saulkrastu vidusskolas mazākie skolēni. 

1935. gadā Katrīnbādē dzīvoja jau 339 iedzīvotāji. No 1935. gada līdz 1938. gadam 
Pabažos māju “CepĜi” nopērk un tajā saimnieko rakstnieks Vilis Lācis ar saviem vecākiem. 
Šeit viĦš saraksta romānu “Vecā jūrnieku ligzda” (“Zītaru dzimta”), garo stāstu 
“AkmeĦainais ceĜš”, stāstu “VanadziĦš”, lugu “Kristaps Kaugurs”. 

Vasarās Pabažu jūrmalā atpūšas arī dzejniece Paulīna Bārda un komponists Jāzeps 
Vītols.  

1950. gadā Pabažus pievieno Saulkrastiem. 

.
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2.3. ZVEJNIEKCIEMS 

19. gadsimtā pie Skultes jūrmalas izveidojas neliels ciems, kuru apdzīvo zvejnieki. 
Nosaukums tā arī rodas no iedzīvotāju pamatnodarbošanās – zvejas. 

19. gadsimtā  Skultē muižas zeme tiek sadalīta 0,5-1 ha lielos apbūves gabalos, un 
piešėirta bezzemniekiem – laukstrādniekiem un amatniekiem. Ciemata izaugsmi un visus 
apbūves plānus izjauc 1.pasaules karš. 

Latvijas Republikas laikā uzplaukumu piedzīvo Skultes Zvejniekciems. Strauji 
attīstās zvejniecība. 1919. gadā nodibinātā Vidzemes jūrmalas zvejnieku sabiedrība, 
Pēterupē, 1936. gadā, Ernesta BrinkmaĦa vadībā, tiek pārveidota par Skultes zvejnieku 
biedrību – kooperatīvu “Jūras zivs”. Tajā ietilpst 75 Skultes un 35 Pabažu zvejnieki.  

Strauji pieaug motorlaivu skaits (1939. gadā bija 40 motorlaivu), rodas 
nepieciešamība pēc lielākas laivu piestātnes. 

Skultē ir divas sešklasīgas pamatskolas ar lielu skolēnu skaitu. 

1939. gadā tiek pabeigta jaunā osta, zivju pārstrādes fabrika un žāvētava. Pie ostas 
tiek atklāts piemiĦas akmens ar uzrakstu: “Valsts prezidenta KārĜa UlmaĦa ierosināta 

Jūrniecības departamenta celta 1937. – 1939. gadā tapa Skultes zvejnieku osta.” 

(Piemineklis šobrīd atjaunots) K. Ulmanis Zvejniekciemu apmeklē 1937. gadā, kad tiek 
izlemts ieguldīt valsts līdzekĜus arī Skultes zvejniekciema izaugsmē. ViĦu sagaida godam, kā 
jau tas pieklājās. 

Zvejnieku kooperatīvā darbojas divas Skultes un viena Pēterupes brigāde. Ir arī laivu 
remontdarbnīca. 1947. gada 13.jūlijā Skultes zvejnieku biedrību nacionalizē, tā vietā 
nodibina arteli, kurš 1948. gadā pārtop par zvejnieku kolhozu “Zvejnieks”. No šī brīža 
zvejnieku un viĦu ăimenes locekĜu labklājība ceĜas. Ciemā tiek būvētas jaunas dzīvojamās 
mājas, zvejnieki pērk automašīnas. 

1956. gadā tiek nodots ekspluatācijā arhitektes Martas StaĦas projektētais zvejnieku 
kolhoza klubs ar administrācijas telpām. Marta StaĦa ir projektējusi visu kolhoza 
“Zvejnieks” teritoriju, taču dzīvē paspēj īstenot divas daudzdzīvokĜu mājas un 
Zvejniekciema vidusskolu. 

1967. gadā Zvejniekciemu pievieno Saulkrastiem. 
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3. Dabas resursi 

3.1. Zemes dzīļu resursi 

3.1.1. Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve 

Saulkrastu novada teritorijas fiziski ăeogrāfiskās īpatnības nosaka teritorijas 
novietojums Baltijas jūras Rīgas jūras līča piekrastē – Piejūras zemienē, Rīgavas līdzenumā 
fiziski ăeogrāfiskajā apvidū. 

Teritorijai raksturīgs līdzens reljefs. Uz mazauglīgiem augšĦu cilmiežiem, kas 
radušies jūras ārdošas un nogulsnējošas darbības ietekmē, lielākoties izplatīti smiltāji ar 
priežu mežiem, vietām – mētraju mežaudzes. Aramzemju ir maz, un to dabiskā auglība nav 
augsta. Lēzenos reljefa pazeminājumus, kas veidojušies, nogulumiem nevienmērīgi 
uzkrājoties, un atsevišėas starpkāpu ieplakas aizĦem purvi (lielākais – Pabažu purvs). 
Kopumā līdzeno reljefu saposmo kāpas, kuru relatīvais augstums var sasniegt pat 20 m. 
Kāpas sastopamas gan tiešā jūras līča tuvumā, gan arī 2–3 km attālumā no tā. Rīgas jūras līča 
piekrastei raksturīga smilšaina, lēzena pludmale (40–60 m D daĜā līdz 25–30 m Skultes ostas 
apkartnē) ar priekškāpu un kāpu joslu. 

Vēsturiski kvartāra periodā Latvijas teritoriju vairākkārt klāja kontinentālie ledāji, kas 
noārdot un pārveidojot agrāk izveidotās reljefa formas un nogulumus, ik reizes radīja jaunus. 
Nogulumu un reljefu veidojošo procesu raksturu, līdz ar to arī kvartāra segas ăeoloăiskās 
uzbūves un mūsdienu reljefa daudzveidību, lielā mērā noteica ledāja, īpaši pēdējā, 
glaciodinamiskā darbība, tā atkāpšanās procesu veids un intensitāte. 

3.1.2. Derīgie izrakteņi 

Pēc 2006. gada 19. septembra MK noteikumiem Nr.779 “Derīgo izrakteĦu ieguves 
kārtība” derīgo izrakteĦu krājumu izpētei, ieguvei un uzskaitei tiek piemērota derīgo 
izrakteĦu krājumu klasifikācija, kas nosaka vienotas prasības to iedalīšanai kategorijās 
atbilstoši ăeoloăiskās izpētes detalizācijai: 

� A kategorijā jeb izpētītos krājumos, 

� N kategorijā jeb novērtētos krājumos, 

� P kategorijā jeb prognozētos krājumos. 

Vienā atradnē iespējami kā A, tā N kategorijas krājumi, bet teritorijas ar 
prognozētajiem krājumiem sauc par perspektīvajiem laukumiem (laukiem). 

Saulkrastu novads ir nabadzīgs ar cieto derīgo izrakteĦu atradnēm. Tajā nav pētīta 

neviena smilts grants, smilts, māla un dolomītu atradne. Visbiežāk pieprasītā derīga izrakteĦa – 

smilts – tuvākā petītā atradne atrodas netālu no Pabažiem Sējas novadā. Derīgā izrakteĦa 
kvalitāte Ĝauj to izmantot ceĜu būvei un to kaisīšanai ziemā. 

1992. gadā Rīgas rajonā tika veikta ezeru sapropeĜa atradĦu meklēšana. Saulkrastu 
lauku teritorijā darbi notikuši Ėirezerā un Lilastes ezerā. 

Iespējamo izrakteĦu atradĦu ekspluatāciju apgrūtina apstāklis, ka liela daĜa 
Saulkrastu novada teritorijas ietilpst piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības zonā, kuru 
nosaka Aizsargjoslu likums. 
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Saulkrastu novada drupu iežu derīgo izrakteĦu – smilts un smilts-grants, kā arī kūdras 
atradĦu raksturojums dots 2. tabulā. 

Pēc Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras apkopotajiem datiem 
Saukrastu novadam ar kaimiĦiem ir vairākas kopīgas derīgo izrakteĦu atradnes. Šobrīd šīs 
atradnes netiek izmantotas, kā arī tām nav noteikts valsts nozīmes derīgo izrakteĦu statuss. 
DaĜā atradĦu pētījumi nav veikti. Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras 
sniegtā informācija apkopota 2.tabulā [3]. 

2. TABULA. 
Derīgo izrakteĦu atradnes Saulkrastu novadā 

Atradnes 
nosaukums, 
Nr. 

Pase Administratīvā 
piederība 

Derīgā 
izrakteĦa 
veids 

Derīgā 
izrakteĦa 
izmantošana 

Krājumi Progno- 
zētie 
krājumi 

Vecdaugava – 
801433 

810 Rīgas reăions, 
Saulkrastu novads/ 
Carnikavas novads 

Smilts Būvniecībai, 
ceĜu būvei 

2000.gads - 
62 700 tūkst. 
m3 

143 600 
tūkst. m3 

Lilaste II – 
801400 

2021 Rīgas reăions 
Saulkrastu novads/ 
Sējas novads 

Smilts Būvniecībai, 
ceĜu būvei 

2010.gads – 
1 798.98 tūkst. 
m3 

 -  

 Lilaste – 
801433  

1027 Rīgas reăions, 
Saulkrastu novads/ 
Carnikavas novads 

Smilts-
grants 

Būvniecībai, 
ceĜu būvei 

2000.gads – 
3 340.00 tūkst. 
m3 

 -  

 Ėēves – 
801433  

16598 Rīgas reăions 
Saulkrastu novads/ 
Sējas novads 

Kūdra  -   -   -  

Nr. 16599 – 
801433  

16599 Rīgas reăions 
Saulkrastu novads/ 
Sējas novads 

Kūdra Mēslojums  -   -  

3.1.3. Pazemes ūdeņu resursi 

Saulkrasti atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālās daĜas ziemeĜrietumos. Aktīvais 
ūdens apmaiĦas (saldūdeĦu) zonas biezums sasniedz 170–190 m. SaldūdeĦu zonu veido 
Augšdevona Gaujas (D3gj) horizonta un vidusdevona Arukilas – Burtnieku (D2ar+br) 
horizonta nogulumi, ko pārklāj kvartāra nogulumi. Gaujas horizonta nogulumu biezums ir 
neliels un svārstās no dažiem metriem līdz 50 m. Arukilas – Burtnieku horizonta nogulumi 
izplatīti visā teritorijā, un to biezums pārsniedz 100 m. Horizonta nogulumus veido 
smilšakmeĦu un mālainu iežu slāĦojums. 

Dzeramā ūdens vajadzībām Saulkrastu teritorijā galvenokārt izmanto pazemes ūdens 
avotus. Saulkrastu apkārtnē iekārtoto urbumu dziĜums ir 110–130 m. Ūdens horizonta 
produktivitāte mainās atkarībā no ăeoloăiskā griezuma smilšainības pakāpes, urbumu 
īpatnējās devas svārstās no 0,2 līdz 1,1 l/s. 

Arukilas – Burtnieku ūdens horizontu kompleksa smilšakmeĦi pētāmajā teritorijā 
satur hidrokarbonāta kalcija–magnija (Ca–Mg) ūdeĦus ar mineralizāciju 0,35–0,45 g/l, ar 
kopējo cietību līdz 6,2 mg-ekv/l. Teritorijā, kur biezāks ir Gaujas horizonta biezums, 
centralizētai ūdens apgādei var izmantot šī horizonta nogulumos esošo ūdeni. Pilsētas 
teritorijā izplatīti hidrokarbonātu –kalcija tipa saldūdeĦi ar sausni 0,25–0,35 g/l un cietību 
4,8–5,8 mg-ekv./l. 
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Kvartāra nogulumu biezums ir no dažiem metriem līdz 30 m; smilts slāĦa biezums 
tajos ir neliels. Kvartāra nogulumus reti izmanto centralizētai ūdensapgādei. Šo ūdens 
horizontu savām vajadzībām izmanto vairākas dārzkopības biedrības un individuālie 
patērētāji. 

Ūdens kvalitāte pēc ėīmiskajiem un mikrobioloăiskajiem rādītajiem kopumā atbilst 
dzeramā ūdens standartu prasībām, izĦemot dzelzs saturu, kas pārsniedz 0,3 mg/l un 
atsevišėos urbumos var sasniegt 1,7 mg/l. 

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai  ir uzstādītas atdzelžošanas iekārtas. 

3.1.4. Augsnes 

Saulkrastu novada liela daĜa teritorijas ietilpst Piejūras augšĦu rajonā. Uz eolo smilšu 
cilmiežiem dominē tipiskas podzolaugsnes, bet vāji drenētajos līdzenumos – velēnu 
glejaugsnes, velēnpodzolētās glejaugsnes, kā arī purvu augsnes. Jauno, vēl pagājušā 
gadsimta 20–40. gados ceĜojošo kāpu rajonos augsnes ir izveidojušās vāji. 

3.2. Zemes resursi un zemes īpašumi 

3.2.1. Zemes izmantošana 

Saulkrastu novada kopējā zemes platība ir 4800 ha, no kuriem 12% aizĦem 
Saulkrastu pilsēta un 88% Saulkrastu lauku teritorija (2. att.). Saulkrastu novads pēc platības 
ir mazākais stap Latvijas novadiem. 

Zemes struktūra Saulkrastu novadā 2010.gadā

4141,8; 88%

577,9; 12%

Saulkrastu lauku teritorija Saulkrastu pilsēta

 
2. att. Novada teritorijas izmantošanas sadalījums 

Saulkrastu novada teritorijas lielāko daĜu 63% aizĦem meži, 10% zeme zem ēkām un 
pagalmiem, 7% zeme zem ceĜiem, 5% lauksaimniecībā izmantojamās zemes (aramzeme, 
augĜu dārzs, pĜava un ganības) un 15% ir pārējās zemes (3. att.). 
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Zemes lietošanas veidu struktūra Saulkrastu novadā 2010.gadā

63%
1%

10%

7%
11%

1%1% 1%

2%

1%

2%

0%

aramzeme augĜu dārzs

pĜava ganības

mežs krūmājs

purvs zeme zem ūdeĦiem

zeme zem zivju dīėiem zeme zem ēkām un pagalmiem

zeme zem ceĜiem pārējās zemes
 

3. att. Zemes lietošanas veidu sadalījums Saulkrastu novadā 

Atšėirības starp zemes izmantošanu novada teritorijā ir nelielas. Lauku teritoriju 
kopējā platība ir 4141,68 ha. Mežs lauku teritorijā aizĦem lielāko daĜu – 67% jeb gandrīz 
2800 ha, pārējo zemju veidu īpatsvars nepārsniedz 10%. 

Saulkrastu pilsētas teritorijā zemes izmantošanas struktūras ir atšėirīgas, visvairāk 
zemi aizĦem zeme zem ēkām un pagalmiem 36%, mežs 22%, zeme zem ūdeĦiem 2%, zeme 
zem ceĜiem 12%, un pārējās zemes sastāda 28%. 

Zemes lietošanas veidu struktūra Saulkrastu pilsētā 

2010.gadā

22%

36%

12%

28%

2%

0%

aramzeme augĜu dārzs

pĜava ganības

mežs krūmājs

purvs zeme zem ūdeĦiem

zeme zem zivju dīėiem zeme zem ēkām un pagalmiem

zeme zem ceĜiem pārējās zemes
 

4. att. Zemes lietošanas veidu sadalījums Saulkrastu pilsētā 
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3.2.2. Lauksaimniecības zemes 

No kopējās Saulkrastu novada zemes lauksamniecībā izmantojama ir 5%  jeb 255 
hektāri. Pārējās zemes platības ir apbūves teritorijas, infrastruktūras objekti, meži, purvi, 
zemes zem ezeriem u.c. 

No visām LIZ 99% atrodas Saulkrastu lauku teritorijā un tikai 1% Saulkrastu pilsētā. 

LIZ četru galveno paveidu sadalījums parādīts 5.attēlā. 

LIZ struktūra pēv zemes lietošanas veida 

Saulkrastu novadā 2010.gadā

24%

26%18%

32%

aramzeme augĜu dārzs pĜava ganības
 

5. att. LIZ galveno paveidu sadalījums Saulkrastu novadā 

3.2.3. Meža zemes un to izmantošana 

ĥemot vērā teritorijas kūrortoloăiskos, rekreatīvos, ainaviskos potenciālus, mežs 
pilda galvenokārt ekoloăiskās un sociālās funkcijas. Finansiāli ieĦēmumi no meža resursu 
ieguves ir salīdzinoši nelieli. Kāpu joslā un piejūras meža masīvos novērojama liela 
antropogēnā slodze, piedrazojums ar sadzīves atkritumiem, meža ekosistēmas noplicināšana 
un augsnes erozijas pastiprināšanās. Neuzmanīga rīcība ar uguni ir liels ugunsgrēku riska 
faktors, kas rada zaudējumus meža apsaimniekotājiem. 

Saulkrastu novadā ir ap 3000 ha mežu. Vidēji gadā tiek nocirsti kailcirtēs 30 ha 
mežaudžu, bet meža atjaunošana tiek veikta attiecīgi 29 ha izcirtumu. Tā kā lielākā daĜa 
mežu atrodas krasta kāpu aizsargjoslā un ierobežotās saimnieciskās darbības aizsargjoslā, tad 
kailcirtes sastāda Ĝoti nelielu apjomu no visas mežu platības, aizsargjoslā mežsaimnieciskā 
darbība ir būtiski ierobežota. Kailcirtēs tiek nocirsts tikai 1% no kopējās mežu platības un 
atjaunoti tiek 0,97 % no kopējās mežu platības. Meža likums nosaka, cik gadu laikā pēc 
kailcirtes veikšanas jāveic meža atjaunošana. TermiĦi ir atkarīgi no meža augšanas apstākĜu 
tipa, tie var būt 3 gadi, 5 gadi vai 10 gadi.  
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3. TABULA 
Mežu ciršana un apmežošana Saulkrastu novadā 

 2005. gads 2006. gads 2007. gads 2008. gads 2009. gads 

Nocirsts kailcirtē ha 31 1.7 28 35 27 

Atjaunots ha 27 18.9 32 31 25 
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6. att. Nocirstās un atjaunotās platības Saulkrastu novadā, ha 

SaskaĦā ar Meža likumu meža ilgtspējīga apsaimniekošana ir mežu un meža zemju 
pārvaldīšana un izmantošana tādā veidā un pakāpē, lai saglabātu to bioloăisko daudzveidību, 
produktivitāti un vitalitāti, kā arī atjaunošanās spēju un spēju pildīt nozīmīgas ekoloăiskās, 
ekonomiskās un sociālās funkcijas tagad un nākotnē, vietējā un globālā mērogā. Analizējot 
informāciju par Saulkrastu novada mežu nocirstajām platībām kailcirtēs un meža 
atjaunošanu, 2011.gadā -  kailcirtēs 30.2, atjaunots 19.3, secinām, ka meži tiek apsaimniekoti 
ilgtspējīgi. 

3.2.3. Zemes īpašumi un īpašnieki 

Saulkrastu novadā kopā reăistrētas 8517 zemes vienības, no kurām 1803 reăistrētas 
Saulkrastu pilsētā un 6714 Saulkrastu lauku teritorijā (7. att.). 

Zemes vienību skaits Saulkrastu novadā 2010.gadā

6714; 79%

1803; 21%

Saulkrastu lauku teritorija Saulkrastu pilsēta

 
7. att. Zemes vienību sadalījums novadā 
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Izvērtējot Saulkrastu novada zemes struktūru, pēc zemju vienību skaita un īpašuma 
tiesībām - 87%,  jeb 7414 zemes īpašumi ir reăistrēti fiziskām personām, pārējie 
īpašumtiesību veidi sadalīti samērā līdzīgās daĜās, atsevišėi nepārsniedzot 3% īpatsvaru  

3.3. Saulkrastu novada virsmas ūdeņi 

3.3.1. Hidrogrāfiskās sistēmas vispārīgs raksturojums 

Teritorijas hidrogrāfisko tīklu veido četras nelielas upītes, kas simboliski attēlotas arī 
novada ăerbonī: Aăe, Ėīšupe, Pēterupe, Inčupe. Teritorijas dienvidu daĜā starpkāpu ieplakā 
izveidojusies neliela ūdenstilpe (2,2 ha platībā) – Ėirezers. Pašvaldības teritorija dienvidu 
daĜa robežojas ar Lilastes ezeru. 

Ķirezers 

Ezers atrodas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. Vidējais dziĜums ir 1,3 
metri, bet maksimālais dziĜums – 1,8 metri, spoguĜa laukuma platība 2,2 ha. Ezers atrodas 
kāpu ieplakā. Atsevišėos avotos ezers saukts arī kā Kirezers, Linezers, Līnezers, LīĦezers. 
Ezera sateces lielais baseins ir Rīgas līcis un raksturīgs beznoteces hidroloăiskais režīms, kā 
arī brūnūdens. 

 
8.att. Ėirezers 

3.3.2. Ūdensteces 

Inčupe 

Upe tek cauri Sējas un Saulkrastu novadiem. Tā sākas kā valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmas novadgrāvis Sējas novadā mežainā apvidū dienvidos no Dzelves purva. Augštecē tā 
tek pa Viduslatvijas zemieni, lejtecē – pa Piejūras zemieni, pārsvarā pa mežainu, pārpurvotu 
apvidu. Lejtece stipri līkumota, vietām regulēta. Rīgas jūras līcī Inčupe ietek Saulkrastu 
pilsētā pie Pabažiem. Upi šėērso autoceĜš A1 un dzelzceĜš Rīga-Skulte. 
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9.att. Inčupes ieteka jūrā pie Baltās kāpas 

Pēterupe 

Upes garums ir 46 km, baseins atrodas Viduslatvijas un Piejūras zemienē; tā platība ir 
155 km2. Pēterupe sākas kā nepilnus 2 m dziĜš grāvis, tikai 0,5 km no Aăes iztekas Idumejas 
augstienē. Sākumā Pēterupe tek Dienvidu virzienā, tad apliec lielu pusloku, mainot virzienu 
no dienvidiem uz ziemeĜiem. Šajā posmā upes gultne ir regulēta un no labā krasta uzĦem 
vairākus grāvjus, kas tek no Laugas purva puses, bet no kreisā krasta Pēterupē ietek Tarupe. 
Lejpus labās pietekas Vācurgas Pēterupe līkumo pa labi izteiktu ieleju, kur lielākā krasta 
pieteka ir Ežurga. Lejtecē pirms ietekas jūrā Pēterupe aptuveni 1 km tek paralēli krastam 
starp priekškāpu un stāvo pamatkrastu. Pēterupe ietek Rīgas jūras līcī Saulkrastos. 

Pēterupe agrāk saukta arī par PērĜupi, jo vēl 20. gs. 30. gados varēja atrast upju 
pērlenes ar pērlēm. Domājams, ka nosaukums Pēterupe izveidojās t.s. “poĜu”jeb, “katoĜu” 
laikos, kad upes krastā atradās lūgšanu nams – kapela, ko sauca apustuĜa Sv. Pētera vārdā. 

 
10. att. Pēterupe Saulkrastu novada teritorijā 
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Ķīšupe 

Upe šėērso Krimuldas, Limbažu, Sējas un Saulkrastu novadus. Tā sākas Laugas 
purvā Lēdurgas pagasta Višezerā, pēc tam tek pa Metsepoles līdzenumu un Piejūras zemieni. 
Lielākās pietekas – Ėidurga, Ėivurga, PupaĜurga. 

Upes vārdā nosauktas dzelzceĜa pietura starp Saulkrastiem un Zvejniekciemu un 
vairākas dārzkopības kooperatīvās sabiedrības. Ėīšupē noteikts aizliegums būvēt un atjaunot 
hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šėēršĜus. 

 
11. att. Ėīšupes ieteka jūrā 

 
12. att. Ėīšupes atteka pie Ainažu ielas Saulkrastos 
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Aģe 

Aăe iztek no Aăes ezera, uzĦem arī Aijažu ezera ūdeĦus un šėērso Krimuldas, 
Limbažu un Saulkrastu novadus. Baseinā ir daudz purvu, lielākais no tiem ir DruĜĜu-
Melnezera purvs. Pie Aăes iztekas Rīgas jūras līcī izbūvēti moli un Skultes osta. Senatnē 
Aăe kalpojusi par iekšējo satiksmes un tirdzniecības ceĜu. 13. gs. Livonijas hronikā Indriėis 
”), stāstot par Aăes lībiešu cīĦām pret vācu iebrucējiem, piemin Aăi ar vārdu Adya (lībiski – 
“mala. Aăes lejtece ietilpa lībiešu Metsepoles (Mežu zemes) valstī. 

 
13. att. Aăes upe pie Zvejniekciema 

3.4. Vides kvalitāte 

3.4.1. Vides kopējā kvalitāte un tās novērtējums 

Būtiskākās vides problēmas Saulkrastu novada teritorijā ir saistītas ar piekrastes 
ūdeĦu un ūdensteču piesārĦojumu ar sadzīves notekūdeĦiem, autotransporta kustību, kāpu 
zonas un apkārtnes mežu piesārĦošanu ar sadzīves atkritumiem. 

Tūristu plūsmas pieaugums ārpus atbilstoši aprīkotām vietām rada draudus dabas 
videi piekrastē, kas izpaužas, galvenokārt, kā kāpu izstaigāšana un izbraukāšana. Rezultātā 
veidojas teritorijas, kur ir bojāta zemsedze vai arī tā pilnībā nopostīta, atsedzot smiltis, 
veidojas vēja erozijas draudi, tiek zaudēti vērtīgi biotopi. 

Apmeklētāju slodzes dēĜ cieš arī tās kāpu teritorijas, kur piekrastē atrodas kempingi 
vai atpūtas bāzes ar lielu viesu skaitu. Kempingu vai atpūtas vietu īpašnieki neveido 
infrastruktūru ārpus sava īpašuma, kas nodrošinātu apmeklētāju nokĜūšanu pludmalē.  

Piekrastes teritorijā vides problēmas veido neattīrītu notekūdeĦu novadīšana Rīgas 
jūras līcī, kā arī tendence paplašināt apbūves teritorijas piekrastes ciemos un veidot jaunu 
apbūvi jūras piekrastē. 

Saulkrastu novada jūras krasta ăeoloăiskos procesus papildus dabiskajiem faktoriem, 
kas saistīti ar meteoroloăiskajiem, jūras hidrodinamiskajiem un litodinamiskajiem, 
ăeoloăiskajiem un reljefa apstākĜiem, ietekmē arī antropogēnie faktori (ostas ar to 
hidrotehniskajām būvēm, krasta aizsargbūves, apdzīvotības un apbūves blīvums krasta joslā). 
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3.4.2. Gaisa kvalitāte, troksnis 

Gaisa kvalitāti pamatā ietekmē autotransporta kustība un siltumapgādes objektu 
(katlumājas) darbība. Galvenās gaisu piesārĦojošās vielas ir sēra dioksīda SO2, slāpekĜa 
oksīdi NOx, oglekĜa oksīds CO un cietās daĜiĦas PM10, kā arī gaistošie organiskie 
savienojumi. 

Sistemātiski gaisa kvalitātes mērījumi Latvijā tiek veikti tikai lielākajās Latvijas 
pilsētās, bet lauku teritorijās praktiski tiek veikts tikai gaisa kvalitātes fona līmeĦa 
monitorings.  

Būtiskākais gaisa piesārĦojuma un paaugstināta trokšĦu līmeĦa avots ir 
autotransporta kustība pa Ainažu ielu, kas šėērso Saulkrastu teritoriju Z – D virzienā, 
galvenokārt, tā ir vietēja satiksme. Vienlaicīgi tā ir ir arī vienīgā iela, kas apkalpo apmēram 
5400 vasarnīcu un 29 dārzkopības sabiedrību auto braucējus Saulkrastu pilsētas lauku 
teritorijā un Skultes pagasta teritorijās. 

Satiksmes plūsmas intensitātei ir izteikta sezonalitāte – vasarā tā pieaug aptuveni 2,5 
reizes. 

3.4.3. Dabas ūdeņi, peldūdeņi 

Saulkrasti ir Latvijā upēm visbagātākā pilsēta - tās teritoriju ceĜā uz Rīgas līci šėērso– 
Inčupe, Pēterupe, Ėīšupe un Aăe. Piektā ir Lilastes upe – Saulkrastu pilsētas un Carnikavas 
novada robežupe. Upēm ir gleznainas ielejas. Visizteiktākās tās ir pirms upes ietekas jūrā, 
kad straume laužas caur piekrastes kāpu valni. 

Saulkrastu pilsētas tiešās robežas ietver 17 km garumā “izstiepta” un līdz 5 km plata 
teritorija gar jūru, tādējādi Saulkrastu piekraste ir otra garākā pilsētas pludmale Latvijā. 

Pamatā piekrastes ūdeĦu kvalitāte ir cieši saistīta ar vietējo mazo upju u.c. ūdensteču 
kvalitāti, kas pēc būtības ir primārais un būtiskākais piekrastes ūdeĦu piesārĦojuma avots. 
Zināma loma ir arī Gaujas un Daugavas upju pienesuma ūdeĦi (t.sk. Rīgas pilsētas 
rūpnieciskie un saimnieciskie notekūdeĦi), kas, ieplūstot jūras līča ūdeĦos, valdošo rietumu 
vēju ietekmē izplatās gar visu Vidzemes jūrmalas piekrasti. 

Pazemes ŪO novērtē pēc to kvantitatīvā stāvokĜa un ėīmiskās kvalitātes. Pazemes 
ŪO kvantitatīvais stāvoklis ir labs, jo dati liecina, ka pazemes ūdeĦu ieguves apjoms 
nepārsniedz pieejamos pazemes ūdens resursus. Pazemes ūdeĦu līmeĦa izmaiĦas netraucē 
sasniegt noteiktos vides kvalitātes mērėus saistītajos virszemes ŪO un nerada intrūzijas vai 
pazemes ūdeĦu plūsmas maiĦas draudus; depresijas piltuves ūdens Ħemšanas vietās 
neveidojas vai to lielums ir nenozīmīgs. Ėīmiskā kvalitāte ir laba, ūdens ėīmiskais sastāvs 
atbilst šim ūdensobjektam raksturīgajam dabiskajam ūdens sastāvam, piesārĦojošo vielu 
koncentrācija nepārsniedz vides kvalitātes normatīvus un nenotiek sālsūdeĦu vai cita veida 
intrūzija. Ėīmiskā kvalitāte lielākajā piekrastes daĜā atbilst labai pazemes ūdeĦu kvalitātei 

Peldvietu ūdeĦu kvalitātes noteikšanai tiek Ħemti paraugi visās Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes peldvietās, kas noteiktas ar Ministru kabineta 2010. gada 6. 
aprīĜa noteikumos Nr.341 “Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un Ministru 
kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.523 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, 
kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”. 
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4. TABULA 
PeldūdeĦu kvalitāte Saulkrastu novada teritorijas ūdensobjektos [4] 

Peldvietu atbilstība ilglaicīgās mikrobioloăijas 
kvalitātes prasībām, atbilstoši ES direktīvas 
2000/60/EC prasībām 

Peldvieta 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Saulkrastu centrs 33%  64% 30% 30%  

Pie glābšanas stacijas  50% 45% 30%   

Pabaži 42% 60% 45% 30%   

Inčupe 33% 60% 36% 30%   

Zvejniekciems  30% 50%    

 
 atbilst mikrobioloăisskās kvalitātes prasībām 

 neatbilst mikrobioloăiskās kvalitātes prasībām, % gadījumu 

Peldvietām un jahtu ostām par augstu vides kvalitātes un apsaimniekošanas līmeni 
tiek piešėirts t.s. Zilā Karoga sertifikāts, kas ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts. 
Zilā Karoga programmu peldvietām un jahtu ostām īsteno starptautiska sabiedriskā 
organizācija Vides izglītības fonds (Foundation for Environmental Education). Lai iegūtu 
Zilā Karoga sertifikātu, peldvietām ir jāatbilst attiecīgi 29, bet jahtu ostām – 22 Vides 
izglītības fonda noteiktiem kritērijiem vides informācijas, ūdens kvalitātes, 
apsaimniekošanas kvalitātes, servisa un drošības jomās. Saulkrastu novada peldvietā 
"Centrs" ir veikti visi priekšdarbi, lai nodrošinātu izvirzītos kvalitātes kritērijus – darbojas 
glābšanas dienests, izveidots pludmales informācijas centrs, labierīcības un dušas, kā arī 
uzstādītas informatīvās zīmes, pludmalē ir nodrošināta vides pieejamība. Ūdens kvalitāte 
pēdējos divos gados ir būtiski uzlabojusies. Kā apliecinājums paveiktajam ir Latvijas 
Nacionālās peldvietas sertifikāts peldvietai "Centrs" Saulkrastu novadā.  

3.4.4. Notekūdeņi 

Centralizētu ūdensapgādi, kā arī notekūdeĦu savākšanu organizē pašvaldības 
uzĦēmums “Saulkrastu komunālserviss”. Centralizētās ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas 
~450 mājas, savukārt kanalizācijas notekūdeĦi centralizēti tiek savākti no iestādēm, 
uzĦēmumiem un daudzdzīvokĜu mājām. 

Novadā tiek realizēts ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” 
realizācija. 

Saulkrastu novada teritorijā izbūvētas 5 kanalizācijas sūkĦu stacijas, programmas 
“800+” ietvaros visas NAI ir pievienotas kanalizācijas spiedvadam, pa kuru notekūdeĦi tiek 
transportēti uz Zvejniekciema attīrīšanas iekārtām. 

Lielā daĜā privāto māju, vasarnīcu rajonos, notekūdeĦi tiek novadīti individuāli 
(izbūvētas nosēdumu akas, u.c.). 

Fekālais piesārĦojums ir izplatīts visās mazajās upēs. Iespējamam piesārĦojumam no 
lauksaimniecības teritorijām upju augštecēs, pievienojas vasarnīcu ienestais piesārĦojums, 
kam savukārt uzklājas NAI emisijas. NAI ar mainīgu efektivitāti noĦem organiskā 
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piesārĦojuma slodzi upēm, taču vāji veic attīrīšanu no bioloăiskajiem aăentiem. Visaugstāko 
fekālo indikatoru organismu skaitu uzrāda Rehabilitācijas slimnīcas “Saulkrasti” NAI, tomēr 
sakarā ar daudz lielāku izplūdi Pēterupes un Ėīšupes NAI ir daudz nozīmīgākas upju un tālāk 
piekrastes ūdeĦu bakterioloăiskā piesārĦojuma avoti. No mazajām upēm piesārĦotākā ir 
Pēterupe, tās lejtecē, kur analīzes norāda uz svaigu cilvēku izcelsmes fekālo ūdeĦu un, 
iespējams, patogēno baktēriju klātbūtni. Pēterupei seko Ėīšupe, tad Inčupe. Vismazāk 
piesārĦota ir Aăe. 

Viens no Gaujas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna mērėiem ir sasniegt labu 
ūdeĦu stāvokli visos virszemes un pazemes ūdensobjektos un nodrošināt esošā stāvokĜa 
nepasliktināšanos. Viens no šī mērėa sasniegšanai definētajiem rīcības virzieniem ir 
samazināt punktveida piesārĦojuma ietekmi uz ūdeĦu stāvokli. 
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4. Iedzīvotāji un apdzīvotība 

4.1. Teritorijas apdzīvojuma struktūra 

Saulkrastu novada teritorijas apdzīvojuma struktūra ir veidojusies vēsturiski, 
pielāgojoties teritorijas īpatnībām un jūras tuvumam. Saulkrastu novadu veido Saulkrasti ar 
tai pieguĜošajām lauku teritorijām. Saulkrasti vēsturiski veidojušies apvienojot Pabažus, 
Zvejniekciemu, Neibādi un Pēterupi. Pēdējās divas apdzīvotās vietas veido Saulkrastu 
pilsētu. 

Vēl bez minētajiem četriem Saulkrastu vēsturiskajiem apgabaliem teritorijā ir virkne 
dārzkopības sabiedrību teritorijas: Ainava, Astra, Āres, Banga, Bātciems, Gaisma, Jubileja, 
Ėīšupe-1, Ėīšupe-2, Liepaine, Lilaste, Līči, Mežvidi, Priedes, Roze, VEF-Pabaži, VEF-
Biėernieki, Saulainā ieleja, Saulīte, Selga, Silmala, Veselība, Vēsma, Zeme. 

Teritorijas īpatnības norāda uz veiksmīgu pilsētvides attīstību.(14. .att.) 
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14. att. Saulkrastu novada apdzīvojuma struktūras dinamika 
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4.2. Saulkrastu novada demogrāfiskais raksturojums 

Saulkrastu novadā 2011. gadā bija vairāk 6000 iedzīvotāju. SaskaĦā ar CSP datiem 
iedzīvotāju dinamika agrākajos gados ir bijusi svārstīga, bet pēdējo 12 gadu laikā uzrāda 
stabila pieauguma raksturu (15. att.). 

Saulkrastu novada iedzīvotāju dinamika
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15. att. Saulkrastu novada iedzīvotāju skaita dinamika 

SaskaĦā ar Saulkrastu domes sniegto informāciju 2011. gadā Saulkrastu novadā bija 
6154 iedzīvotāju, no tiem 3291 sieviete un 2863 vīrieši. Pēdējo gadu statistika liecina par 
sieviešu arvien lielāku īpatsvaru kopējā iedzīvotāju struktūrā. Novadā uz 100 vīriešiem ir 
115 sievietes. Galvenokārt to nosaka lielais sieviešu pārsvars vecākajās grupās. 
Vērtējot Saulkrastu novada iedzīvotāju vecuma struktūru (16. att.), 62% no novada 
iedzīvotājiem ir darbspējas vecumā (no 16 gadiem līdz pensijas vecumam), 19% ir 
pensionāri un tādu pašu daĜu jeb 19% veido bērni un jaunieši līdz darbspējas vecumam. 

Saulkrastu novada iedzīvotāju vecuma 

struktūra 2011.gadā
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5%

Darbspējas vecumā Virs darbspējas vecuma

Līdz 6 gadi No 7 līdz 15 gadi

 
16. att. Saulkrastu novada iedzīvotāju sadalījums pa galvenajām vecuma grupām 
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Pēdējos gados demogrāfiskā situācija Saulkrastos ir uzlabojusies un šobrīd iedzīvotāji 
“virsdarbaspējas” vecuma Saulkrastos veido 19,0%. 

Etniskais sastāvs ir relatīvi homogēns. Latviešu īpatsvars ir 83%, turklāt kopš 1989. 
gada tas mainījies salīdzinoši maz. Krievu īpatsvars ir 12%. Pārējo etnisko grupu (baltkrievu, 
ukraiĦu, poĜu, lietuviešu u.c.) īpatsvars veido aptuveni 5% (17. att.). 

Saulkrastu novada iedzvotāju struktūru pēc tautības 2011.gadā
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17. att. Saulkrastu novada iedzīvotāju etniskais sastāvs 

Vērtējot iedzīvotāju struktūru pēc pilsonības, Saulkrastu novadā ir 93% LR pilsoĦi, 
1% Krievijas pilsoĦi un 6% sastāda LR nepilsoĦi. Skat. att. 

Saulkrastu novada iedzīvotāju pilsonības

 struktūra 2011.gadā
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LR pilsoĦi Krievijas pilsoĦi LR nepilsoĦi

 
18. att. Saulkrastu novada iedzīvotāju pilsonība 

Tabulā dots kopējais Rīgas reăiona, Saulkrastu un kaimiĦu novadu migrācijas saldo 
salīdzinājums. Savā ziĦā pozitīvais migrācijas saldo 2009. gadā norādīja uz pozitīvu tendenci 
perspektīvā kompensēt iedzīvotāju skaita samazināšanos, taču migrācijas rādītāji ir nestabili 
un 2010. gadā migrācijas saldo norāda uz negatīvām tendencēm. 
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5. TABULA 
Migrācijas saldo salīdzinājums 

Migrācijas saldo Reăions, novads 

2009 2010 

Rīgas reăions -4842 -3841 

Ādažu novads 413 120 

Carnikavas novads 214 39 

Limbažu novads -46 -61 

Saulkrastu novads 104 -24 

Sējas novads 13 44 

Dzimstība. 2010. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaĜā reăistrēti 34 
jaundzimušie, 18 zēni un 16 meitenes. Laulībā dzimuši 18 bērni. Atzīta paternitāte 15 
bērniem. Nav ieraksta dokumentā par bērna tēvu 1 bērnam. Pirmais bērns dzimis 15 
māmiĦām, otrais – 12 māmiĦām, trešais - 5 māmiĦām, ceturtais bērns dzimis 2 māmiĦām. 

Mirstība. 2010. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaĜā reistrētas 88 mirušas 
personas, 46 vīrieši un 42 sievietes. No mirušajām personām - 70 ir bijuši Saulkrastu novada 
iedzīvotāji, 18 – citu reăionu iedzīvotāji, kuri miruši Saulkrastos. 

Laulības. 2010. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaĜā reistrēti un arhīvā 
glabājas 44 laulības reăistru ieraksti. Dzimtsarakstu nodaĜā noslēgtas 39 laulības, 2 laulības 
noslēgtas katoĜu, bet 3 laulības noslēgtas luterāĦu baznīcā. 

Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji un dati par noslēgtajām laulībām apkopoti 6. 
tabulā.  

6. TABULA 
Dzimstība, mirstība un laulības Saulkrastu novadā 

Iedzīvotāji 2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads 

Dzimuši 40 51 48 34 

Miruši 118 101 85 88 

Iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums -78 -50 -37 -54 

Noslēgtas laulības 53 65 48 44 

 

Saulkrastos kopumā ir vairāk nekā 5400 vasarnīcu un dārza māju zemes gabalu, 
vidēji tikai 600 m2 lieli. Ja pieĦem, ka uz visiem apbūves gabaliem ir uzceltas vasarnīcas un 
ka tajās pa vasaru dzīvo vidēja lieluma ăimenes (2,4 cilvēki ir Latvijas vidējais ăimeĦu 
lielums), tad maksimāli iespējamais atpūtnieku daudzums varētu būt 12 960 cilvēku. Pie 
atpūtnieku skaita vajadzētu arī pierēėināt to vasarnīcu iemītniekus, kuri teritoriālā ziĦā nav 
skaitāmi pie Skultes, bet novietojuma ziĦā ir saplūduši ar Zvejniekciemu. Pie Zvejniekciema 
atpūtniekiem vajadzētu pieskaitīt vēl 2000 apbūves gabalu, kas maksimāli varētu būt vēl 
4800 cilvēku. Vasaras mēnešos vasarnīcās dzīvojošo cilvēku skaits palielinās pat līdz 17 000 
cilvēkiem un vairāk. 

Cita veida novērtējumi ir minējuši skaitli 15 tūkst., kas ir samērā tuvs aprēėinātajam. 
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5. Vispārējā pārvalde un tās struktūra 

5.1. Vietējās pārvaldes lēmējvara 

Saulkrastu novada dome darbojas saskaĦā ar Latvijas Republikas likumu “Par 
pašvaldībām”, un ar tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību organizē pašvaldības 
pastāvīgās funkcijas, tajā skaitā arī izglītības, sociālās palīdzības un kultūras iestāžu darbību, 
ievērojot valsts un novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Dome pieĦem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kā arī izstrādā un izpilda 
pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 
tiesisku darbību un finanšu līdzekĜu izlietojumu. 

Pilsētas dome un tās komitejas un komisijas ir lēmējinstitūcijas, kas veido 
pašvaldības politiku. Dome atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes 
vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem. 

Domē ir izveidotas šādas komitejas: 

� finanšu komiteja, 

� tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja, 

� sociālo jautājumu komiteja, 

� izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja. 

Lai veiktu atsevišėas pašvaldības funkcijas, domē darbojas deviĦas komisijas: 

� Vēlēšanu komisija, 

� Administratīvā komisija, 

� Nekustamo īpašumu izsoles un privatizācijas komisija, 

� Iepirkumu komisija, 

� Zemes komisija, 

� Apstādījumu aizsardzības komisija, 

� AtĜauju komisija, 

� Ielu un ceĜu apsaimniekošanas komisija, 

� DzīvokĜu komisija. 

Lai nodrošinātu Domes darbību un izstrādātu Domes lēmumu projektus, Domē no 
deputātu vidus ievēlēti: 

� Domes priekšsēdētājs; 

� Domes priekšsēdētāja vietnieks. 

5.2. Pārvaldes izpildvaras struktūras 

Pašvaldības administrācija ir izpildorgāns, kas nodrošina Domes pieĦemto lēmumu 
izpildi, kontroli, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

Administrācijas sastāvā: 

� izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks, 

� juriskonsulti, 

� tehniskie darbinieki, 
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� sabiedrisko attiecību speciālists, 

� projektu vadītājs, 

� iedzīvotāju uzskaites inspektors, 

� finansists, 

� IT sistēmu administrators, 

Struktūrvienības: 

� centrālā grāmatvedība; 

� nekustamo īpašumu nodaĜa, 

Institūcijas: 

� Saulkrastu būvvalde 

� Saulkrastu dzimtsarakstu nodaĜa. 

7. TABULA. 
Saulkrastu novada domes administrācijas (2011. gads) 

Domes vadība 

Domes priekšsēdētājs 

Domes priekšsēdētāja vietnieks 

Domes administrācija 

Izpilddirektors 

Izpilddirektora vietnieks 

Sekretāre 

Vecākā lietvede 

Projektu vadītāja 

Projektu koordinatore 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Juriskonsulte 

Vecākā eksperte 

BāriĦtiesa 

BāriĦtiesas priekšsēdētāja un Dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja 

BāriĦtiesas locekle apliecinājumu funkciju izpildē 

BāriĦtiesas sekretāre 

Būvvalde 

Būvvaldes vadītāja – arhitekte 

Būvinspektors 

Būvvaldes sekretāre 

Grāmatvedība 

Galvenā grāmatvede  

Vecākā grāmatvede  

Kasiere-grāmatvede  

Algu grāmatvede 

Grāmatvede 

Nekustamā īpašuma nodaĜa 
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Nekustamo īpašumu nodaĜas vadītāja 

Zemes ierīkotājs 

Iedzīvotāju uzskaites un Zemes nodokĜu inspektore 

Nekustamo īpašumu nodaĜas sekretāre – lietvede 

Pārējais personāls 

DaiĜdārzniece 

Finansists 

Iepirkumu, izsoles komisiju sekretāre 

Informācijas sistēmu administrators 

 

5.3. Pašvaldības budžets 

Budžets, līdzās pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, ir viens no galvenajiem 
instrumentiem attīstības darba virzīšanai pārvaldāmajā teritorijā un arī to attīstības procesu 
finansēšanai, kas atrodas tiešā pašvaldības pārziĦā. 

Saulkrastu novada budžeta ieĦēmumu apjoms, tā dinamika un galveno veidojošo 
komponentu attiecības redzamas 19. attēlā. 

Saulkrastu novada budžeta veidošanās struktūra
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19. att. Saulkrastu novada budžeta ieĦēmumu 

veidošanās un dinamika 

Ir tipiski, ka nodokĜu ieĦēmumi veido budžeta lielāko daĜu. Kopš 2003. gada tās 
proporcija pret kopējo budžetu nav būtiski mainījusies, kaut gan 2012. gada budžeta plānā 
nodokĜu ieĦēmumu īpatsvars ir pieaudzis. 

Krīzes laikā budžeta apjoms samazinājās tikai 2009. gadā – par 10,8% no 2008. gada 
budžeta apjoma. Visos pārējos periodos ir bijis novērojams budžeta pieaugums. Budžeta 
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samazinājumu noteica, galvenokārt, nodokĜu ieĦēmumu kritums; budžeta transfērti aptuveni 
saglabājās iepriekšējā līmenī (bet jūtami samazinājās 2010. gadā). 

Budžeta prognozēšanai tuvākajiem trīs gadiem, būtiska ir pēdējo: 2009., 2010., 2011. 
un 2012. gada budžetu analīze. 

Pēdējo trīs gadu budžetiem ir vairākas būtiskas iezīmes: 

� grūti prognozējams IIN iekasēšanas plāns:  

2009. gada deficīts- 143639 LVL, 

2010. gada deficīts – 87.387 LVL,  

2011. gada pārpilde par 193603 LVL. 

� grūtības ar NĪN plāna izpildi; 

� pieaugoša saistību un aizdevumu procentu summa; 

� sociālo pabalstu izdevumu atkarība no valsts, reăiona un novada sociāli 
ekonomiskās situācijas. 

� funkcionālo izdevumu kategoriju izdevumu ekonomija praktiski visās 
pozīcijās. 

Novada budžeta ienākumu sadaĜas divas pamatpozīcijas: IIN un NĪN ienākumi ir 
cieši saistīti ar nodokĜu sadales proporcijām starp pašvaldībām un valsti. NodokĜu sadales 
proporcijas ir smagu Latvijas Pašvaldību savienības un Valdības sarunu rezultāts. LPS un 
Valdības viedokĜi atšėiras un tiek fiksēti domstarpību protokolā, kas atspoguĜo LPS nostāju 
un argumentus. Attiecībā uz IIN sadali un kopējo iekasējamo summu pārskata periodā, var 
izdarīt sekojošus secinājumus: 

1. IIN iekasējamā summa ir atkarīga no nodokĜu bāzes, kura savukārt ir atkarīga 
no nodarbinātības, vidējās darba samaksas, ēnu ekonomikas un 
piemērojamām nodokĜu likumdošanas normām; 

2. Ekonomiskās krīzes izraisītais IIN apjoma kritums (2009) ir pārvarēts un 
ieĦēmumi ir stabilizējušies; 

3. Daudzie grozījumi likumā ‘’Par iedzīvotāju ienākumu nodokli’’ apgrūtina IIN 
plānošanu; 

4. Pārskata periodā (2009. – 2012.) ir mainīta IIN likme, kura izraisa kopējas 
nodokĜu masas apjoma izmaiĦas un ir pamats diskusijām starp LPS un 
Valdību; 

5.  LPS pieprasītā un valsts pašvaldībām garantētā IIN daĜa savārstās no 92–
98%; 

6. Saulkrastu novada demogrāfiskās tendences un vecuma struktūra ir labvēlīga 
IIN bāzes veidošanai. 

NĪN iekasēšanas plāns novadā pārskata periodā netiek izpildīts. Pieaugošās NĪN 
likmes pārskata periodā daudziem novada iedzīvotājiem bija finansiāli apgrūtinošas un 
veicināja debitoru parādniecības pieaugumu. Vienlaicīgi, NĪN īpatsvars pašvaldības budžetā 
pieaug. NĪN atlaides un to piemērošanas nodrošināšana ir saistīta ar papildus izdevumiem 
nodokĜu administrēšanā, tai skaitā datu sistēmu izveidē un uzturēšanā. 

Sociālo izdevumu posteĦu pieaugums pārskata periodā ir saistīts gan ar sociāli 
ekonomisko situāciju, gan pakalpojuma groza saturu, gan valsts līdzfinansējumu un 
pašvaldību maksājumu daĜu. No 2012. gada 1. maija pašvaldības vairs nesaĦem 
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līdzfinansējumu dzīvokĜu pabalstiem. DzīvokĜu pabalsti gan neveido Ĝoti būtisku sociālo 
izdevumu daĜu, tomēr ir zināma slodze budžetam. 

Novadam ir izdevies apturēt sociālo izdevumu posteĦu pieaugumu, kas gan ir saistīts 
ar kopējās sociāli ekonomiskās situācijas stabilizāciju valstī. 

8. TABULA 

Sociālo izmaksu dinamika 
Izdevumu posteĦi 2009 2010 2011 2012 (prognoze) 

Sociālie pabalsti natūrā 82 062 125 329 114 293 87 960 

DzīvokĜu pabalsti 6444 13 588 16 884 18 000 

Pašvaldības sociālā palīdzība 9341 2978 14 652 16 000 

Sociālie pabalsti kopā 148 605 218 584 216 386 195 360 

Dažu sociālo pabalstu izmaksu posteĦu dinamika liecina par sociāli ekonomiskās 
situācijas stabilizāciju un potenciālu izdevumu samazinājumu nākotnē. Bezdarba līmenis 
6,3% apmērā ir viens no zemākajiem Pierīgas reăionā un dod pamatu optimistiskam 
vērtējumam par sociālā sloga samazinājumu. Pensionāru īpatsvars iedzīvotāju struktūrā ir 
19%, kas samazina potenciālo sociālās palīdzības nepieciešamības apjomu. Tā kā 2/3 novada 
iedzīvotāju strādā ārpus novada teritorijas, tad pašvaldība zināmā mērā ir atkarīga no citu 
novadu ekonomiskās situācijas un izaugsmes. 

Novads pārskata periodā ir spējis ieekonomēt līdzekĜus praktiski visos funkcionālo 
izdevumu posteĦos, kas liecina par pozitīvi vērtējamu budžeta administrēšanu. Tajā pašā 
laikā būtu nepieciešams novada pakalpojumu monitorings, lai noskaidrotu līdzekĜu 
izlietošanas efektivitāti, pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju apmierinātību. 

NodokĜu ieĦēmumu struktūra 2011. gadā sastāvēja par aptuveni ¾ no iedzīvotāju 
ienākuma nodokĜa un ¼ nekustamā īpašuma nodokĜa (20. att.). Citi nodokĜi (azartspēĜu 
nodoklis) veido nenozīmīgu budžeta daĜu. Nekustamā īpašuma nodokĜa apjoms ir samērā 
pastāvīgs, bet IIN daĜa ir dinamiskāka; 2007. gadā, t.i., pirmskrīzes periodā IIN daĜa nodokĜu 
ieĦēmumos bija 89%. Valsts nodokĜu politika ir vērsta uz NĪN palielināšanu un IIN 
samazināšanu, kas turpmākos gados atstās būtisku ietekmi uz pašvaldību budžetu 
veidošanos.  
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NodokĜu ieĦēmumu struktūra 2011. gadā

77%

23%

0,32%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Citi nodokĜi
 

20. att. Novada nodokĜu ieĦēmumu struktūra 

NodokĜu apjoma skaitliskais pieaugums vēl nenozīmē tuvošanos pirmskrīzes perioda 
rādītājiem. Ja budžeta ieĦēmumu apjomu koriăējam ar patēriĦa cenu indeksu, kas tātad 
atspoguĜo budžeta izlietošanas faktiskās iespējas, tad redzam, ka samazinājums turpinājās arī 
2010. gadā, 2011. gadā niecīgs pieaugums, bet 2012. gadā, koriăējot ar cenu indeksu, 
budžeta plānā ir pat kritums (21.att.). Ja ievērojam, ka iepriekšējos gados kopš 2007. ir bijusi 
tendence izpildīt budžetu 92–98% apmērā (22. att.), tad ir pamats uzskatīt, ka arī 2012. gadā 
gaidāma novada budžeta pilnīga izpilde vai pozitīvs atlikums. Latvijas kopējā ekonomiskā 
situācija, zema inflācija, valsts pamatbudžeta izpilde, NĪN likmju pieaugums, iespējamais 
darba samaksas pieaugums 2012. gada budžeta korekciju ietvaros, sociālā sloga 
samazināšanās un relatīvs iedzīvotāju maksātspējas pieaugums dod pamatu optimistiskai 
budžeta izpildes prognozei. Novada 2012. gada 1. ceturkšĦa budžeta izpildes rezultāti arī 
liecina par pozitīvu ienākumu pieauguma tendenci. Procentu maksājumu pieaugums 
pašvaldības budžetā nav tik būtisks, lai ietekmētu situāciju kopumā. 
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Indeksētais novada budžets
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21. att. Budžeta faktiskais lielums pēc pielīdzinātās pirktspējas 

(2005. gadā = 100) 

Budžeta ieņēmumu plāna izpilde
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22. att. Budžeta ieĦēmumu plāna izpilde un tās prognoze 2012. gads 

Budžeta ieĦēmuma plāna izpilde apliecina, ka krīzes iespaids uz novada finansēm vēl 
nav beidzies. Redzams, ka kopš 2008. gada ieĦēmumi ir samazinājušies, sasniedzot 
minimumu 2010. gadā. IeĦēmumu absolūtie skaitĜi ir pieauguši visus pārskata gadus, bet ir 
samazinājies nodokĜu īpatsvars ieĦēmumos. Pozitīvi ir vērtējama ieĦēmumu daĜas dinamika 
2011. gadā un pašvaldības veiktie pasākumi izdevumu optimizācijā. Kopumā pašvaldība ir 
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gatava darbam ierobežotu resursu apstākĜos, pat pie plānoto ieĦēmumu samazinājuma. Kaut 
gan budžeta ieĦēmumi pēdējos gados pakāpeniski palielinās, līdz pirmskrīzes līmenim ir vēl 
tālu – skatīt arī analoăiju 21. att. 

Pašvaldības izdevumu struktūra pēc valdības funkcijām
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23. att. Budžeta izdevumu daĜas struktūra pēc valdības funkcijām un tās dinamika 

Budžetā pieejamajos datos izteiksmīgi atspoguĜojas krīzes iespaids. Ja 2007. gadā 
ceturtā daĜa budžeta bija ar investīciju raksturu, tad nākamos gadus raksturo patēriĦa –  
sociālo pabalstu un izglītības izdevumu pieaugums. 2012. gada budžets izdevumu daĜā 
sabalansēts, bet bažas raisa apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars, kurš neuzrāda investīciju 
pieaugumu. 

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra pēc

ekonomiskās darbības klasifikācijas 2007.g.
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24a.att. Novada budžeta izdevumu struktūra 
pēc ekonomiskās darbības klasifikācijas. 2007. gads. 

 

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra pēc

ekonomiskās darbības klasifikācijas 2008.g.
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24b.att. Novada budžeta izdevumu struktūra 

pēc ekonomiskās darbības klasifikācijas. 2008. gads. 

ĥemot vērā iepriekšējo, nav pamata apgalvot, ka kopš 2008. gada izdevumu struktūra 
ir būtiski mainījusies – samazināta ir kapitālo izdevumu daĜa. 2008. gada budžets nevar 
kalpot par analīzes bāzi, jo budžeta konsolidācijas ietvaros tika veikti ārkārtas pasākumi. 
Būtiska budžeta analīzes sastāvdaĜa ir savstarpējo norēėinu par izglītības pakalpojumiem ar 
citu pašvaldību budžetiem bilance. 

Bilance zināmā mērā apliecina Saulkrastu izglītības sistēmas konkurētspēju. Tajā 
pašā laikā novadam jārēėinās ar citu novadu un Rīgas skolu konkurenci, kuru iespaido arī 
vecāku darbavietas un labā satiksmes infrastruktūra. Pozitīvs savstarpējo norēėinu saldo vēl 
nav izglītības iestāžu konkurētspējas rādītājs, un izmaksāto atlīdzības apjomu pieaugums 
norāda uz izglītības pakalpojumu neizmantoto potenciālu. 2012. gadā plānotais izglītības 
iestāžu darbinieku darba samaksas pieaugums un plānotā skolu reforma var būtiski ietekmēt 
nozares pienesumu pašvaldības budžetā. 
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Savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem
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25. att. Saulkrastu novada norēėini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu 
pakalpojumiem 

Novada saistību apjoma dinamika pamatā ir attaisnojama ar investīciju 
nepieciešamību, it sevišėi izglītības jomā. Tajā pašā laikā, investīciju objekti potenciāli 
palielina apsaimniekošanas izdevumus. Novada investīciju projekti ir orientēti uz 
infrastruktūras attīstību, bet nav īsti orientēti uz atpelnošajām sfērām: enerăijas taupīšanu un 
uzturēšanas izmaksu samazināšanu. Protams, ka renovācija un logu nomaiĦa ir taupoši 
pasākumi, kuri var dot atdevi ilgtermiĦā.  

Novada budžeta saistību analīze. 

Novada realizētie investīciju projekti ir budžetam uzlikuši ievērojamu slogu, kura 
ietekmi budžets izjutīs gan īstermiĦā, gan ilgtermiĦā. Investīciju efektivitātes vērtējums būtu 
nepieciešams visiem realizētajiem projektiem. Lai paaugstinātu izglītības sfērā investēto 
līdzekĜu atdevi, lietderīgi ir realizēt izglītības mārketinga pasākumus un nodrošināt 
maksimālu izglītības iestāžu noslodzi. Novada maksājumi par izglītību citos novados liecina 
par nozares potenciālu. Nedaudz satraucoši ir dzimstības rādītāji ar stabilu samazinājuma 
tendenci un zemais pirmskolas vecuma bērnu īpatsvars (5% 2010. gadā), kas apdraud 
izglītības nozares nākotni. 

Aizdevumu procentu maksājumi turpmākajos gados būs 130 000 LVL robežās, bez 
ievērojama pieauguma. PieĦemot lēmumus par jauniem aizĦēmumiem, jāvērtē novada 
budžeta ilgtspēja un jāseko līdzi demogrāfiskiem procesiem, kuri ietekmē nodokĜu bāzi. 
Sevišėi jāseko līdzi migrācijas rezultātiem, kuri 2010. gadā deva negatīvu saldo. 

Kopumā novada saistības ir sasniegušas tādu apjomu, kad jaunu projektu realizācija 
nedrīkst notikt bez rūpīgas efektivitātes analīzes. Nav pieĜaujama sociālu projektu realizācija 
atrauti no investīciju alternatīvu un atdeves faktoru izvērtēšanas. 
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Novada budžeta nākotnes prognozes un riski. 

Saulkrastu novada budžeta prognozei tuvākajiem trīs gadiem (līdz 2015. gadam) ir 
divi scenāriji, kuri atkarīgi no kopējās ekonomiskās situācijas. 

1. Scenārijs: atkārtota ekonomiskā recesija ES. 

Atkārtotas ekonomiskās krīzes situācija Eiropā ir visnotaĜ iespējama, jo: 

� Pastāv reāli draudi Grieėijas, Spānijas, Kipras, Slovēnijas, Itālijas u.c. valstu 
parādu restrukturizācijai un aizĦemšanās iespējām; 

� ES ekonomiskā izaugsme balansē „0” robežās; 

� Pastāv draudi monetārās savienības izjukšanai; 

� ES valstis turpina budžetu konsolidācijas procesu, kas samazina pieprasījumu 
tirgū. 

ES ekonomiskās recesijas apstākĜos pastāv draudi Latvijas eksportam, kas ir 
galvenais ekonomiskās stabilizācijas avots. Tā kā lielākā daĜa biznesa aktivitāšu Latvijai ir 
saistīta ar ES, tad Latvijas ekonomika ir Ĝoti jūtīga pret izmaiĦām ES valstu tirgos. 

Scenārija realizēšanās nozīmē Latvijas ekonomiskās atlabšanas procesa beigas un 
IKP pieauguma stabilizēšanos 0,5 – 1% apmērā gadā. 

Saulkrastu novadam tas nozīmē darbību „izdzīvošanas”, ne „attīstības” budžeta 
apstākĜos. PieĦemot lēmumus par investīcijām, (aizĦēmumiem) būtu jāĦem vērā iespējamie 
riski un jāatlasa projekti, kuri perspektīvā dod resursu un finanšu ekonomiju. Iespējams, ka 
investīcijas jāveic no budžeta ekonomijas, kuru iespējams iegūt veicot funkciju un izmaksu 
auditu. 

2. Scenārijs - stabila ekonomiskā izaugsme (2,5–4% IKP pieauguma). 

Scenārijs ir iespējams, jo Latvijas IKP prognozes 2012.gadam ir augstākas, nekā tika 
pieĦemts veidojot 2012. gada budžetu. Augustā tiks veikta budžeta izdevumu daĜas korekcija 
tās palielināšanas virzienā. Latvijai ir finanšu rezerve un daudzkārt veikta valsts (pašvaldību) 
izmaksu optimizācija. Latvijas uzĦēmumi ir palielinājuši konkurētspēju un samazinājuši 
izmaksas. Iekšējam patēriĦam ir tendence pieaugt, ir īpaši mazumtirdzniecībā. Atjaunojas 
nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozare. 

Saulkrastu novadam stabilizācijas periodā būtu jāveido nākamo periodu uzkrājumi, 
jārealizē ilgtspējīga investīciju politika. Uzmanīgiem jābūt ar investīcijām izglītības jomā, jo 
pastāv tendence izvēlēties citu novadu skolas. Tajā pašā laikā, novadam jāatstāj kredītspējas 
rezerve un nevajadzētu palielināt saistību īpatsvaru budžetā virs 12%, kas dotu iespēju 
kritiskās situācijās pretendēt uz Valsts kases aizdevumiem. 

Latvijas ekonomiskie rādītāji drīzāk liecina par otrā scenārija realizēšanos, kas dod 
pamatu prognozēt 2012. gada budžeta pārpalikumu. 
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Kopumā, nākamiem budžeta plānošanas periodiem būs raksturīgas vairākas 
būtiskas tendences un riski: 

Nav skaidrs IIN sadalījums, lai gan zināmas vienošanās starp pašvaldībām un 
Valdību ir panāktas. Pie sadalījuma 82/18, jāĦem vērā pieĦemtais lēmums par 
IIN likmes samazinājumu līdz 20%-2015.gadā. Līdz šim nav skaidri 
kompensācijas mehānismi un apjomi. Lai kompensētu 1% IIN samazinājumu, 
pašvaldībām jāceĜ 3 reizes. Nav skaidrības par valsts garantēto IIN apjomu, 
kas pārskata periodā ir svārstījies no 92–98%. 

7. Nav skaidrības ar neapliekamā minimuma apmēru un kompensācijas 
mehānismiem. 

8. Ja ieviesīs IIN atvieglojumus par apgādībā esošajiem bērniem vismaz 50% 
apmērā no minimālās algas, tad pašvaldību izdevumi sastādīs 24.1 miljonus 
LVL. Nav skaidru kompensācijas mehānismu. 

9. Valsts noteiktie sociālie pabalsti 2011. gadā veidoja 47% no pašvaldību 
izmaksātajiem pabalstiem. Valdības lēmumi nodod funkcijas, bet ne vienmēr 
garantē finansējumu. 

10. Finanšu izlīdzināšanas fondu apmēri var mainīties politisku apstākĜu ietekmē. 
Šobrīd finanšu izlīdzināšanas fonda resursu sadalījums: 8.4 miljoni LVL 
valsts, 61.1 miljons LVL – pašvaldības. Iespējamas izmaiĦas. 

11. Nav skaidrības par GIM maksājumiem – vai valsts turpinās finansēt, 
līdzfinansēt vai nodos funkciju pašvaldībām piešėirot lielāku IIN daĜu. 

12. Iespējams, ka 2013. gadā visus sociālos pabalstus finansēs pašvaldības. 
Kamēr starptautiskie aizdevēji ietekmēja Latvijas budžeta struktūru, 
pašvaldībām bija vieglāk aizstāvēt savas intereses.  

13. Nav skaidrs NĪN likmju koridors un pašvaldību iespējas operēt ar NĪN 
likmēm 2013. gadā. Diferencētās likmes ir liels administratīvais slogs 
pašvaldībām. NĪN īpatsvars novada budžetā pieaugs (šobrīd vidēji Latvijā 
8%); 

14. Nepieciešams milzīgs darbs ar kadastra informācijas sistēmu nereăistrēto ēku 
un būvju legalizācijai, tajā skaitā ar pašvaldības iniciatīvu uz deklarācijas 
pamata; 

15. Nav skaidrs ES fondu finansējums nākamajam plānošanas periodam. 

16. Pieaug izmaksas datu sistēmu izveidei un uzturēšanai, lai nodrošinātu NĪN un 
IIN atlaižu piemērošanu. 

Tātad pašvaldības budžetu veidošana notiks lielas nenoteiktības apstākĜos. Līdz ar to 
plānotos budžeta ieĦēmumus nepieciešams prognozēt 94–96% apmērā, bet pozitīvo saldo var 
novirzīt nākamā gada investīciju programmām. Lai novērstu budžeta deficīta riskus, būtiskus 
investīciju lēmumus vajadzētu pieĦemt pēc gada budžeta saldo aprēėināšanas, kas gan kavē 
investīciju projektus par vienu gadu. 

Nākamie periodi ir labvēlīgi izsvērtas investīciju politikas realizācijai, jo nav pamata 
budžeta ieĦēmumu daĜas samazinājumam. Tieši otrādi, tendences uzrāda pamatotu ienākuma 
pieauguma tendenci. Pieauguma prognozi var pamatot ar: 

� Labiem nodarbinātības rādītājiem; 

� Samērā labvēlīgu vecuma struktūru (darbaspējīgā vecuma iedzīvotāju 
īpatsvaru); 
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� Stabilu iedzīvotāju skaitu; 

� Darba samaksas (IIN pieaugumu) pieaugumu vairākās nozarēs jau šā gada 
rudenī; 

� Valsts budžeta izpildi (2012. gada 1. pusgadā – 48,3 miljoni LVL 
pārpalikums pamatbudžetā); 

� NĪN ieĦēmumu pieaugumu (2012. gadā NĪN likme pašvaldībā paaugstināta 
par 25%); 

� Būvniecības aktivitātes pieaugumu. 

 

Plānojot nākamo periodu budžetus, būtu ieteicams Ħemt vērā sekojošus 
apstākĜus: 

1. Saulkrastu budžeta izdevumu daĜā ir tendence samazināties sociālo pabalstu daĜai, 
kas atslogo budžetu. 

2. Aizdevumu (saistību) apjoms un procentu maksājumi ir samērojami ar budžeta 
iespējām, tomēr investīcijas būtu jāorientē uz resursu ekonomējošiem pasākumiem un 
projektiem. 

3. Saistību apjomu vajadzētu uzturēt līmenī, kas nepārsniedz 12% no budžeta, lai 
saglabātu kredītspēju neparedzētiem izdevumiem vai perspektīviem investīciju 
projektiem. 

4. Jāpievērš uzmanība apkures un elektroenerăijas izdevumu posteĦiem, kuriem ir 
tendence pieaugt. Vairumā gadījumu tas ir saistīts ar tarifu palielinājumu, tomēr ir 
iespējama aptveroša taupības programma ar ilgtspējīgu ievirzi.  

5. Jānostiprina pašvaldības Nekustamā īpašuma dienestu kapacitāte, lai realizētu sociālu 
un ekonomiski pamatotu NĪN politiku, tai skaitā: izstrādātu nodokĜu koridoru 2013. 
gada budžeta kontekstā un sāktu fizisku ēku un būvju apsekošanu pamatotai nodokĜu 
bāzes veidošanai. 

6. Lietderīgi izmantot pašvaldību tiesības būvju reăistrācijai Kadastra informācijas 
sistēmā uz deklarāciju pamata. 

7. Nepieciešams izvērtēt, kādu slogu budžetam var izraisīt pilnīga sociālo pabalstu 
finansēšana no pašvaldības budžeta. 

8. Situācija ir labvēlīga budžeta uzkrājumu veidošanai, kas var kalpot par nākamo 
periodu rezervi, investīciju avotu vai līdzfinansējumu ES fondu apguvē.  

9. Novada budžets tiek salīdzinoši labi administrēts, kas dod iespēju pāriet no 
„izdzīvošanas” uz „attīstības” budžeta pamatnostādnēm. 

10. Investīciju projektu realizāciju tuvākajos 3 gados sekmēs zemā inflācija un pagaidām 
samērīgās būvniecības izmaksas. 

11. Budžetā ir vairāki izdevumu posteĦi, kuros iespējama ekonomija, izmantojot kopīgo 
iepirkumu (ar citiem novadiem), pašvaldību un privāto partnerību vai ārpakalpojumu 
iegādi uz konkursa principiem (piemēram, sakaru izdevumi). 

Saulkrastu budžeta nākamo periodu plānošana būtu jāsasaista ar novada attīstības 
plānu un noteiktajām prioritātēm ilgtermiĦā. 
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5.4. Pašvaldības iestādes un uzņēmumi 

Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, ir izveidotas 14 pašvaldības iestādes. 
� Izglītības un kultūras nodrošināšanai: 

� Saulkrastu vidusskola, 

� Zvejniekciema vidusskola, 

� Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde “Rūėītis”, 

� Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, 

� Saulkrastu pilsētas bibliotēka, 

� pašvaldības aăentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. 
� Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai: 

� Saulkrastu pašvaldības policija. 
� UzĦēmējdarbības sekmēšanai: 

� Skultes ostas pārvalde. 
� Sociālās un veselības aprūpes nodrošināšanai: 

� Saulkrastu sociālais dienests, 

� Sociālās aprūpes māja, 

� Saulkrastu novada BāriĦtiesa, 

� Kapu saimniecība. 
� Tūrisma attīstībai: 

� Saulkrastu tūrisma informācijas centrs. 

5.5. Pašvaldības kapitālsabiedrības 

Pašvaldība ir kapitāla daĜu turētāja divās kapitālsabiedrībās: 

� SIA “Saulkrastu komunālserviss” – organizē iedzīvotājiem pakalpojumus. 

UzĦēmums Komercreăistrā reăistrēts 2004. gada 14. janvārī ar Nr. 40103027944 
Juridiskā adrese: Liepu iela 3, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV 2160 Biroja/pasta adrese: Liepu 
iela 3, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV 2160. 

Pamatdarbības veids ir Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju komunālās saimniecības 
apkalpošana, nodrošinot sekojošo: centralizēta ūdens un kanalizācijas sistēmas 
funkcionēšanu, pašvaldības ielu un ceĜu uzturēšanu un remontu (izdalītā finansējuma 
ietvaros), centralizēto siltumapgādi (pilsētas centra daĜai), ēku apsaimniekošanu un dažādu 
pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām. 

UzĦēmuma misija – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija, tās novadīšana un attīrīšana, siltumapgāde un sadzīves atkritumu savākšanas 
organizēšana), nodarboties ar mājokĜu apsaimniekošanu, kā arī iedzīvotājiem piedāvāt 
dažādus pakalpojumus. Veikt ielu, ceĜu apsaimniekošanu izdalītā finansējumu apjomā. 

UzĦēmuma vīzija – pilnīga un sakārtota komunālā saimniecība Saulkrastos. 

UzĦēmuma valdes loceklis/ direktors ir Guntars OzoliĦš 

� PSIA “Saulkrastu slimnīca” – veselības aprūpes nodrošināšana. 

Rekvizīti: Reăistrācijas Nr. 40003124779. Adrese: Ainažu iela 34, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160; Saulkrastu slimnīcas tālr. 67952445; Poliklīnikas 
tālr.67952700. 



Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Saulkrastu novada situācijas apraksts   47 

 
28. att. Saulkrastu slimnīca 

5.6. Valsts pārvaldes institūcijas 

Valsts vides dienests – ar vidi saistīto jautājumu risināšana. Teritoriāli par Saulkrastu 
novadu atbild Lielrīgas reăionālā vides pārvalde. 

Valsts Vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeĦu pārvaldes Jūras kontroles daĜa, Rīgas 
sektors, kas veic zvejas kontroles un piesārĦojuma monitoringa un likvidēšanas funkcijas 
jūras un iekšējos ūdeĦos. 

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) teritoriālā struktūrvienība ZiemeĜvidzemes 
biosfēras rezervāta administrācija (ZBR) veic dabas parka “Piejūra” pārraudzību. 

Veselības inspekcija – Veselības ministrijas pakĜautības iestāde, piekrastes vides 
uzturēšanā iesaistītā iestāde, iestāde veic peldūdeĦu monitoringa un informēšanas funkciju. 

5.7. Spēkā esošie plānošanas dokumeti 

5.7.1. Saulkrastu attīstības programma 2007.-2013. gadam 

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības teritorijas Attīstības programmu, 
izstrādāja Saulkrastu pilsētas dome un SIA “Baltkonsults”. 

Dokuments izstrādāts 2007. gadā, paredzēts laika posmam līdz 2013. gadam, un 
patlaban ir aktuāls, kaut arī daĜa pasākumu ir realizēta. Šī dokumenta stratēăiska daĜa ir 
paredzēta līdz 2020. gadam. 

Programma satur samērā detalizētu teritorijas aprakstu un situācijas analīzi. 
Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra dokumentam nav veikta. 
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5.7.2. Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam.  

Saulkrastu pilsētas teritorijas plānojums izstrādāts laika posmam no 2012. gada līdz 
2024. gadam. 

Teritorijas plānojumu izstrādājis konsultāciju uzĦēmums “Metrum”, teritorijas 
plānojuma izstrādē plaši iesaistot vietējo sabiedrību, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu vietējo 
iedzīvotāju interešu ievērošanu. 

Teritorijas plānojumam ir veikts stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

5.8. Galvenie attīstības un sadarbības projekti 

2010.–2011. gadā īstenotie projekti: 

1. Peldvietu un glābšanas dienestu attīstība Latvijas – Igaunijas pārrobežu 
sadarbības programmas ietvaros, saukts arī projekts “Beach hopping”. 

Programma: Latvijas–Igaunijas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadam. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2008. gada septembra līdz 2010.gada septembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – 1,9 miljoni EUR 

Saulkrastu novada domes projekta dalības apjoms EUR 256 600, ERAF finansējums 
– EUR 217600 (85%), pašvaldības līdzfinansējums – EUR 38400 (15%). 

Apraksts: Projekta galvenais mērėis bija partnerībā veikt aktiviātes, kas projektu 
īstenojošo pašvaldību pludmales/peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam. Projektā kā 
partneri iesaistītas 7 pašvaldības – Saulkrasti (kā vadošais partneris), Salacgrīva, Liepupe, 
Carnikava, Jūrmala un 2 Igaunijas pašvaldības – Haademeeste un Audru. 

2. Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 
Zvejniekciema vidusskolā 

Programma: Eiropas Reăionālāis attīstības fonds, darbības programma 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāte “Kvalitatīvai dabaszinātĦu 
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2009. gada maija līdz 2010.gada decembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – LVL 98 392, no 
tā ERAF finansējums – LVL 83 633 (85%), pašvaldības līdzfinansējums – LVL 11 808 
(12%), valsts budžeta dotācija – LVL 2951 (3%). 

Apraksts: Projekta galvenais mērėis bija vispārizglītības izglītības kvalitātes 
paaugstināšana, uzlabojot dabaszinātĦu priekšmetu mācīšanas apstākĜus Zvejniekciema 
vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot vidusskolas materiāli tehnisko bāzi. 

3. Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādei “Rūėītis” 
Saulkrastos. 

Programma: Klimata pārmaiĦu finanšu instruments (KPFI). 

Projekta īstenošanas laiks: no 2009. gada decembra līdz 2010.gada jūnijam. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – LVL 70 000. 
KPFI finansējums – LVL 59 500 (85%), pašvaldības līdzfinansējums – LVL 10 500 (15%). 

Apraksts: Projekta mērėis bija samazināt oglekĜa dioksīda emisijas, kas rodas, ražojot 
siltumenerăiju PII “Rūėītis”. Projekta gaitā tika veikta kompleksa ēkas siltināšana, 
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izmantojot atbilstošos materiālus, kas ir videi draudzīgi un nodrošina komfortablu bērnu 
uzturēšanos telpās. Projektā paredzētā siltināšanas tehnoloăija ir ilgnoturīga un visus darbus 
bija iespējams uzsākt neatkarīgi no laika apstākĜiem, t.sk.ziemā. 

4. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju vidējās izglītības iestāžu 
informatizācija. 

Programma: Eiropas Reăionālais attīstības fonds, darbības programma 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. aktivitāte “Izglītības 
iestāžuinformatizācija”. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2009. gada decembra līdz 2011.gada decembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – LVL 27 216. 

ERAF finansējums tika piešėirts 100% apmērā. 

Apraksts: Projekta mērėis bija nodrošināt Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas 
ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas komunikāciju 
tehnoloăiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un 
efektivitāti. 

5. Sociālās dzīvojamās mājas Ėīšupes ielā 14, Saulkrastos, siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi. 

Programma: Eiropas Reăionālais attīstības fonds, darbības programma. 

“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitāte “Sociālo dzīvojamo 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 

Projekta īstenošanas laiks: no 2010. gada augusta līdz 2011. gada maijam. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – 37820,84 LVL. 
ERAF finansējums – LVL 28365,62 (75%), pašvaldības līdzfinansējums – LVL 9455,22 
(25%). 

Apraksts: Projekta mērėis bija palielināt pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas 
Ėīšupes ielā 14, Saulkrastos energoefektivitāti, vienlaikus uzlabojot ēkas kvalitāti un 
ilgtspēju, nodrošinot sociāli mazaizsargātas personu grupas ar adekvātu mājokli. Projekta 
ietvaros tika stiprināti ēkas pamati, siltinātas grīdas, bēniĦu pārsegumi un ēkas ārsienas, 
nomainīts jumts, logi un durvis, kā arī izbūvēts sanitārais mezgls un nomainīta 
elektroinstalācija. 

6. Speciālistu piesaiste Saulkrastu novada administratīvās un attīstības 
plānošanas kapacitātes stiprināšanai. 

Programma: Eiropas Sociālais fonds, darbības programma “Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāte “ Speciālistu piesaiste plānošanas reăioniem, 
pilsētām un novadiem”. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2010. gada novembra līdz 2011. gada novembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – LVL 18 500. 
ESF finansējums –100% apmērā. 

Apraksts: projekta mērėis bija piesaistīt speciālistus, kas uzlabos Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvo kapacitāti. Projekta ietvaros tieka piesaistīti 2 speciālisti vecākais 
eksperts un projektu koordinators.Vecākā eksperta pienākumos bija veikt pašvaldības 
darbinieku funkciju auditu, izstrādāt iekšējos normatīvos aktus atbilstoši aktuālajai LR 
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normatīvo aktu bāzei, kas regulē pašvaldības darbu, kā arī izstrādāt metodiskos materiālus 
pašvaldības darba efektivitātes uzlabošanai. Projekta koordinatora pienākumos bija veikt 
apstiprināto ārvalstu finansu resursu projektu koordinēšanu, atskaišu sagatavošanu. 

7. Saulkrastu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Programma: Eiropas Sociālais fonds, darbības programma “Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitāte “ Plānošanas reăionu un vietējo pašvaldību 
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 

Projekta īstenošanas laiks: no 2010. gada decembra līdz 2012. gada decembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – LVL 24 000. 

ESF finansējums – 100% apmērā. 

Apraksts: Projekta mērėis ir izstrādāt Saulkrastu novada attīstības programmu 2014- 
2020 gadam, tai skaitā investīciju plānu, kas Ĝautu veiksmīgāk plānot pašvaldības budžetu. 

8. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai kultūras 
namā “Zvejniekciems” 

Programma: Klimata pārmaiĦu finansu instruments (KPFI) 

Projekta īstenošanas laiks: no 2010. gada decembra līdz 2011.gada decembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – LVL 330 031. 
KPFI finansējums LVL 247 195 – 74,90%, pašvaldības līdzfinansējums 82 838 – 25,10%. 

Apraksts: projekta mērėis bija samazināt oglekĜa dioksīda emisiju, kas rodas, ražojot 
siltumenerăiju kultūras namā “Zvejniekciems”. Projekta gaitā bija ir paredzēts veikt 
kompleksu ēkas energoefektivitāti uzlabojošus darbus – siltināt ārsienas, nomainīt apkures 
sistēmu, uzstādīt energoefektīvu apgaismojumu, siltināt bēniĦus un nomainīt ēkas jumtu, kā 
arī uzlabot ventilācijas sistēmu. 

9. RotaĜu laukuma izveide Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā. 

Programma: Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), LEADER. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2010. gada decembra līdz 2011.gada jūlijam. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – LVL 14 000. 
ELFLA finansējums – LVL 10 500 LVL (75%), pašvaldības līdzfinansējums – LVL 3500 
(25%). 

Apraksts: projekta mērėis bija izveidot publisku rotaĜu laukumu – parku Saulkrastu 
novada Zvejniekciemā. Projekta ietvaros tika labiekārtots parks, aprīkojot to ar dažāda 
vecuma bērniem atbilstošām rotaĜu ierīcēm, uzstādot soliĦus un atkritumu urnas, kā arī 
izbūvējot bruăētus parka celiĦus. 
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6. Sociālā infrastruktūra 

6.1. Izglītības iestādes un iespējas 

Izglītības procesu Saulkrastos nodrošina pašvaldības pakĜautībā esošās iestādes. 
Saulkrastu novadā tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība, pamatizglītība un vispārējā vidējā 
izglītība, ko nodrošina Saulkrastu vidusskola, Zvejniekciema vidusskola, viena pirmsskolas 
izglītības iestāde “Rūėītis” un Vidzemes Mākslas un Mūzikas vidusskola ar filiālēm 
Carnikavā, Zvejniekciemā un Saulkrastos, kā arī viena privātā pirmsskolas izglītības iestāde. 

6.1.1. Pirmsskolas izglītības iestādes 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūėītis”, kas ir pašvaldības iestāde, darbojas kopš 
1951. gada. PII ir 9 grupas, kurās 2010./11. mācību gadā ir uzĦemti 184 bērni vecumā no 1,5 
līdz 7 gadiem. Ārpus nodarbību laikā bērniem ir iespēja apmeklēt dejošanas, vizuālās 
mākslas un angĜu valodas pulciĦus, pieejamas logopēda un psihologa konsultācijas. 

PII misija ir gatavot bērnus dzīvei mainīgā, demokrātiskā pasaulē. Kā galvenos 
uzdevumus PII ir izvirzījusi “Attīstīt bērnu spējas pieĦemt pārmaiĦas un pašiem tās radīt, 

vēlmi izzināt sevi un savu apkārtni, spējas analītiski domāt un izdarīt izvēli, aktivitāti un 

radošas spējas, spēju pieĦemt citādo un atšėirīgo, godbijīgu un saudzīgu attieksmi pret 

vidi”. 

Iestādē strādā 22 pirmsskolas skolotājas, 2 mūzikas skolotājas, skolotāja logopēde, 
psihologs, skolotāja palīgs-asistents un atbalstošais personāls: skolotāju palīgi u.c. No 
2012.gada 1. septembra darbu uzsāks sporta skolotāja un vēl viens  skolotāja palīgs- 
asistents. Iestādē realizē licencētās pirmsskolas izglītības programmas: 

 • pirmsskolas izglītības programmu 
• obligātā piecgadīgo un sešgadīgo apmācību pamatizglītības programmu. 

Plānojot attīstību katru gadu, tiek plānota nosprausto uzdevumu sasniegšana. 
Piemēram, remontdarbi, pedagoga tālākizglītība un pasākumi bērnam draudzīgas un drošas 
vides radīšanai un uzlabošanai.  

Veicot mērėtiecīgu plānošanu, tiks sasniegti izglītības kvalitātes uzlabošanai Ĝoti 
nozīmīgi mērėi: nodrošināti bērnu veselības, kā arī personības un radošo spēju attīstībai 
nepieciešamie apstākĜi, ievērojami sekmēta izglītības infrastruktūras un kvalitātes attīstība. 

Bērnudārzā ir nodrošināta vide bērna harmoniskai attīstībai – daudzveidīgas un bērnu 
attīstošas nodarbības, kvalitatīva pirmsskolas izglītība, sagatavojot bērnus skolai, kā arī 
veselīga, sabalansēta ēdināšana 3 reizes dienā.  

Ievērojamu ieguvumu PII “Rūėītis” guva 2010. gada ēku energoefektivitātes 
nodrošināšanas projekta ietvaros, kad tika siltinātas bērnudārza sienas, nomainīti logi un 
durvis, sakārtots siltummezgls, katru gadu no pašvaldības līdzekĜiem tiek atjaunota viena 
grupiĦa, arī 2012.gada vasarā tika atjaunota viena grupiĦa. 

 Tomēr PII pieejamās telpas un resursi nenodrošina pieprasījumu pilnā apjomā un 
Saulkrastu novada dome meklē risinājumus, lai Saulkrastu novadā varētu pilnvērtīgi īstenot 
pirmsskolas izglītības programmu un ikvienu bērnu nodrošinātu ar iespēju saĦemt izglītību.  
2012. gadā Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē “ Rūėītis” tiks veiktas izmaiĦas, ar 
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Saulkrastu novada domes 2012. gada 27. jūnija lēmumu - protokols Nr.7§35 „Par 
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėītis” struktūrvienības „Rūėu māja” reorganizāciju”. 

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėītis” tiks veikti saimnieciski un 
organizatoriski pasākumi, kā rezultātā „Rūėu mājas” vietā izveidos pirmsskolas izglītības 
bērnu grupu. Šādas jaunas grupas izveide veicinās rindas samazināšanos, un lielāks skaits 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu  tiks nodrošināti ar 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē. 

Palielinot grupu skaitu (no 2012. gada 1. septembra) 11 grupas, kopējais bērnu 
skaits pieaugs līdz 225 un iestādē būs: 

divas mazbērnu grupas (1,5 – 3 gadi), 

divas 4 gadīgo bērnu grupas, 

piecas 5 un 6 gadīgo bērnu grupas, 

divas 3 gadīgo bērnu grupas. 

 Tādējādi rindā esošo bērnu skaits strauji samazināsies. Pašlaik, kad veikta 
bērnu komplektācija 11 bērnudārza grupām, atlikušo rindu sastāda 2010., 2011. un 2012. 
gadā dzimušie bērni (76-I pakāpes rindā un 8-II pakāpes rindā). 2012. gada jūnijā šis skaits 
attiecīgi bija – 147 bērni  I pakāpes rindā un 8–II pakāpes rindā). 

6.1.2. Vispārizglītojošās skolas 

Vispārējā izglītība Saulkrastu novadā tiek nodrošināta divās skolās: Saulkrastu 
vidusskolā un Zvejniekciema vidusskolā. Abas skolas īsteno akreditētas bezspecializācijas 
programmas, nodrošinot arī plašas interešu izglītības iespējas: sports, dejošana, mūzika, 
dramatiskie pulciĦi, vizuālā un lietišėā māksla u.c. 

Salīdzinot skolēnu skaita dinamiku abās skolās, jāsecina, ka skolēnu skaits ir līdzīgs 
ar tendenci samazināties abās skolās, Zvejniekciema vidusskolā skolēnus skaits samazinās 
straujāk, piemēram, 2010./2011. mācību gadā Saulkrastu vidusskolā skolēnu skaits 
samazinājies par 6,5% pret 2006./2007.mācību gada datiem, savukārt Zvejniekciema 
vidusskolā par 25,2% pēdējo 5 gadu periodā. 

 
27. att. Skolēnu skaita dinamika Saulkrastu novada  

vidusskolās no 2006. – 2011. gadam 
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Saulkrastu novada skolās mācās bērni arī no citām pašvaldībām -  Limbažu, Sējas, 
Rīgas, Carnikavas un citiem novadiem. Zvejniekciema vidusskolā no citiem novadiem, 
mācās 144 bērni, Saulkrastu visdusskolā 35 bērni, tas sastāda 25,28% no kopējā novada 
skolnieku skaita (2011.09.) 

 
Skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs no citām pašvaldībām 

9. TABULA 

Nr. Pašvaldība 01.09.2010 01.01.2011. 01.09.2011. 01.01.2012. 

1. StopiĦu novads 2 2 1 1 

2. Siguldas novads 2 1 1 1 

3. Sējas novads 33 33 28 30 

4. Salacgrīvas novads 6 6 4 2 

5. Rīga 25 23 23 22 

6. Limbažu novads 127 122 107 107 

7. Jēkabpils pilsēta 1 1 1 1 

8 Dundagas novads - - 1 1 

9. Cēsu novads 3 3 3 1 

10. Cesvaines novads 1 1 1 1 

11. Carnikavas novads 9 8 7 7 

12. Ādažu novads 1 1 1 1 

13. Ogres novads 2 - - - 

14. Mārupes novads - - 1 - 

15. Iecavas novads - 1 - - 

16. Inčukalna novads 2 2 - - 

17. Ėekavas novads 1 1 - - 

18. Jelgavas pilsēta 3 3 - - 

Kopā 218 208 179 175 

 

Citu pašvaldību skolnieku dinamika pa gadiem

0 50 100 150 200 250

2010

2011

2011

2012

Kopā:

 
 28. att.Citu pašvaldību skolnieku dinamika pa gadiem 
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Skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs  no citām 

pašvaldībām
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StopiĦu novads Siguldas novads Sējas novads Salacgrīvas novads

Rīga Limbažu novads Jēkabpils pilsēta Dundagas novads

Cēsu novads Cesvaines novads Carnikavas novads Ādažu novads

Ogres novads Mārupes novads Iecavas novads Inčukalna novads

Ėekavas novads Jelgavas pilsēta

 
29. att. Skolēnu skaits vispārējās izglītības iestādēs no citām pašvaldībām 

 

Saulkrastu vidusskola darbojas kopš 1912. gada, atrodas Saulkrastu novada centrā 
un izvietota 4 ēkās, kuras ir funkcionālas un piemērotas skolas vajadzībām. 2007. gadā pie 
skolas tika uzcelta sporta halle. Skolas vadība sadarbībā ar pašvaldību ir izveidojuši drošu un 
kvalitatīvu izglītības iestādi, kurā audzēkĦi var justies droši un saĦemt mūsdienu prasībām 
atbilstošu izglītību. 

Saulkrastu vidusskolā 2010./2011. m.g. mācījās 370 skolēni, 35 skolēni jeb 9,45% 
skolēnu nāk no citām pašvaldībām. Skolas atrašanās vieta nosaka izglītojamo skaitlisko 
sastāvu, jo 90,55%  izglītojamo ir no Saulkrastu novada. Izglītojamo skaits skolā ir stabils.  

Regulāri, finansiālo iespēju robežās, tiek veikts skolas remonts (nomainīts jumta 
segums, likvidēta skolas telpās esošā kurtuve, uzcelta jauna kurtuve un nomainīta 
centrālapkure, izveidota garderobe), tiks veiks zāles remonts. 

Skolā ir iespēja paēst siltas pusdienas. Mācību kabineti ir labiekārtoti ar mūsdienīgām 
tehnoloăijām un interneta pieslēgumu, nodrošinot kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās 
nodarbības skolā. 

Saulkrastu vidusskola nodrošina izglītojamajiem iespēju attīstīt savas spējas dažādās 
ārpusstundu nodarbībās: koris dažādām klašu grupām, sākumskolas ansamblis, skatuves 
runas pulciĦš, teātra sporta pulciĦš, vides dizaina pulciĦš, dekoratīvā kokapstrāde, vides 
projektu pulciĦš, basketbola nodarbības dažādām vecuma grupām, sporta spēles, volejbols. 
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Skolā ir sakopta un estētiski pievilcīga fiziskā vide, telpu platība ir piemērota un 
atbilstoša izglītojamo skaitam un vecumam (pirmsskolas grupa, sākumskolas klases, 
pamatskolas un vidusskolas klašu telpas, mācību kabineti). Telpās ir ērtas funkcionālas 
mēbeles, atbilstoši izglītojamo vecumam un augumam. Skolā ir iekārtotas telpas 
medicīniskajai apkalpošanai, psihologa darbam, kabinets sociālajam pedagogam, skolotāju 
istaba, telpas, kur izglītojamie uzturas no mācībām brīvajā laikā. Skolas telpas ir drošas, tajās 
ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija, apkārtne ir iežogota un norobežota no braucamā ceĜa, 
tumšajā diennakts laikā apkārtne ir apgaismota. Mācību telpās un gaiteĦos redzamās vietās ir 
izvietoti evakuācijas plāni. Skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes noteikumiem atbilstošas 
zīmes un norādes, ātrumu ierobežojošas joslas. Pie skolas ir speciāli ierīkota vieta skolēnu 
velosipēdu novietošanai. Skolas tuvumā dežūrē pašvaldības policija. 

Zvejniekciema vidusskola darbojas kopš 1963. gada. Lai nodrošinātu bērnu no 
lauku apvidiem nokĜūšanu uz un no skolas, pašvaldība nodrošina autobusu bērnu izvadāšanai  
no un uz attālākajām teritorijām.  

Zvejniekciema vidusskolā 2010./2011. m.g. mācījās 338 skolēni, 144 skolēni jeb 
42.6% skolēnu  nāk no citām pašvaldībām. Skola piedāvā un iesaista bērnus arī interešu 
izglītības pulciĦos: korī, teātra pulciĦā, sporta pulciĦā, vides veselības pulciĦā, rokdarbu 
pulciĦā, deju grupā, kokapstrādes pulciĦā, pūtēju orėestrī. 

Skola ir aprīkota ar mūsdienīgām iekārtām, 5 kabinetos ir interaktīvā tāfele, skolā ir 5 
multimediju projektori un dokumentu kameras, papildināts mācību literatūras klāsts, skolā 
iepirkta jauna datortehnika. Vidusskolai ir pieejama arī sporta halle, tomēr tās tehniskais 
stāvoklis nav skolas prasībām atbilstošs, nepieciešams nodrošināt skolas halles siltināšanu, 
lai ziemas sezonā hallē nodrošinātu atbilstošu temperatūru un  atjaunot skolas sporta 
stadionu, lai sporta nodarbības skolā varētu organizēt atbilstošā kvalitātē. 

Izglītības procesu abās vidusskolās kopā nodrošina 66 pedagogi, no kuriem 98% ir 
atbilstoša augstākā izglītība un viens pedagogs vēl mācās. 17% pedagogu ir maăistra grāds 
(30. att.). 

 
30. att. Pedagogu skaits un kvalifikācija Saulkrastu novada 

vidusskolās 2010./11. mācību gadā 
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Abās Saulkrastu novada vidusskolās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai pamatizglītības apguvei latviešu 
mācību valodā, vispārējās pamatizglītības programma (1. – 9. klase) un vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena programma. Saulkrastu vidusskolā tiek īstenota speciālās 
pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās 
grūtībām, kuri integrēti vispārējās vidējās izglītības iestādē. 

6.1.3. Profesionālās ievirzes izglītība 

Profesionālās ievirzes izglītība: Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola ar 
nodaĜām Saulkrastos, Zvejniekciemā un Carnikavā īsteno mākslas un mūzikas programmas 
kopš 1968. gada un atrodas Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārraudzībā. Skolā tiek īstenotas: profesionālās ievirzes izglītības programma mākslās un 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programma 16 specialitātēs. Laika posmā no 2006. 
līdz 2011. gadam skolēnu dinamika mākslas izglītības un mūzikas specialitātes programmās 
ir ar tendenci pieaugt (31. att.), turklāt vienmērīgi abās programmu grupās. 

 
31. att. VJMMS skolēnu skaita dinamika 

Lai arī skolēnu skaits VJMMS laika posmā no 2006.gada līdz 2011. gadam pieauga 
par 23,5%, pedagogu skaits paliek vidēji nemainīgs 33–32. Visiem pasniedzējiem ir 
atbilstoša augstākā izglītība specialitātē un pedagoăiskā izglītība. 3 pedagogiem ir maăistra 
grāds attiecīgajās mākslās. 

Vienlaikus jāsecina, ka, Ħemot vērā tendenci pieprasījumam pieaugt, skolā nav 
prasībām atbilstošs telpu skaits, kā arī atsevišėi infrastruktūras labiekārtošanas elementi ir 
jāpilnveido. Lai VJMMS varētu savu darbību paplašināt, nodrošinot ne tikai profesionālas 
ievirzes izglītību, bet arī interešu izglītības iespējas, ir jāpilnveido skolas materiāltehniskais 
nodrošinājums.  

Saulkrastu novadā PA “Saulkrastu Kultūras un sporta centrs” ietvaros darbojas 
“Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centrs”, kas nodrošina jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas Saulkrastos. SJIC nodrošina vizuālās un lietišėās mākslas un rokdarbu nodarbības, 
zīmēšanas konkursus, animācijas filmu un mākslas filmu nedēĜas, galda spēĜu nedēĜas, 
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diskusiju pēcpusdienas (piemēram, diskusija par smēėēšanas kaitīgumu; par alkohola 
atkarību, utml.), izziĦas diskusijas, jautājumi, uzdevumi (par Lieldienām, Valentīndienu, 18. 
novembri, Ziemassvētkiem u.c.), socializācijas procesa veicināšanas pasākumi, piemēram, 
palīdzība skatuves noformēšanā, akmentiĦu apgleznošana muzeju naktij u.c.). SJIC ietvaros 
jaunieši vecumā no 14–18 gadiem tiek iesaistīti arī Saulkrastu novada attīstības plānošanā, 
piemēram, tika izstrādāta skeitparka vīzija Zvejniekciemā, projekts “Es savai bērnības 
pilsētai” u.c. 

6.2. Kultūras iestādes un objekti 

Kultūra ir viens no būtiskākajiem dzīves labklājības līmeĦa rādītājiem un vērtībām, 
kas nodrošina gan iedzīvotāju apmierinātību, gan sniedz pienesumu arī ekonomiskai 
attīstībai. Saulkrasti piedāvā aktīvu un interesantu kultūras dzīvi, kurai, līdzīgi kā pašai 
pilsētai, ir sezonāls raksturs.  

Profesionālās mākslas pieejamība tiek nodrošināta sadarbojoties ar ārējiem kultūras 
operatoriem, tomēr sadarbība nav pastāvīga un plānveidīga, kā arī infrastruktūra šādu 
pasākumu veicināšanai un intensificēšanai Saulkrastos nav pietiekama. 

6.2.1. Kultūras dzīves organizēšana 

Saulkrastos par kultūras vides uzturēšanu ir atbildīga pašvaldība, kurā izveidota 
“Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja”. Savukārt kultūras dzīves praktisko 
organizēšanu veic Saulkrastu pašvaldības aăentūra “Saulkrastu Kultūras un sporta centrs”, 
kas nodrošina interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas pulciĦu darbību, organizē vietējo 
amatieru kolektīvu māksliniecisko darbību, kā arī mākslas pasākumus ar mākslas 
profesionāĜu piedalīšanos, izstādes, filmu demonstrācijas, koncertus.  

Saulkrastu pašvaldības aăentūras “Saulkrastu Kultūras un sporta centrs”organizētie 
pasākumi ir vietējas nozīmes pasākumi un tiem nav nacionālas nozīmes un ietekmes. 
Pašvaldības aăentūras “Saulkrastu Kultūras un sporta centra” kompetencē ir arī vietējā 
kultūras mantojuma apzināšana, informācijas vākšana, pētījumu veikšana un dokumentēšana. 
2010. gadā Pašvaldības aăentūras “Saulkrastu Kultūras un sporta centra”apsaimniekošanā ir 
nodota Saulkrastu estrāde. 

Saulkrastu novadā PA “Saulkrastu Kultūras un sporta centra” ietvaros darbojas 
virkne māksliniecisko pašdarbības kolektīvu (34. att.), kas laika periodā no 2006. gada ir 
auguši (34. att.) un nodrošina plašu interešu nodrošināšanu: deju kolektīvi, kori, bērnu un 
jauniešu deju kolektīvi, lietišėās mākslas un rokdarbu pulciĦi, mākslas pulciĦi, dramatiskais 
pulciĦš. Aktīvā pašdarbības kustība ir arī nozīmīgs resurss mākslas centra organizēto 
pasākumu satura nodrošināšanai dažādu koncertu un izstāžu organizēšanā.  

Pašdarbības kolektīvi regulāri piedalās vietēja un reăionāla līmeĦa pasākumos, 
nacionāla līmeĦa skatēs un konkursos, kā arī starptautiskos pasākumos. Vietējo iedzīvotāju 
iesaiste un līdzdalība pašdarbības kolektīvos ir augsta, bet sadrumstalota, kas skaidrojams ar 
daudzpusīgo piedāvājumu. 
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Māksliniecisko kolektīvu  skaits

16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2011.gads

Series1

 
32. att. PA “Saulkrastu Kultūras un sporta” centra ietvaros darbojošos 
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33. att. Saulkrastu novada mākslas un kultūras pasākumu dinamika 

Lai arī mākslas un kultūras pasākumu pieejamībai Saulkrastu novadā ir tendence 
augt, tomēr salīdzinoši nepietiekama pret kopējo pasākumu skaitu ir profesionālās mākslas 
pasākumu pieejamība novadā. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās 2006.–2015.gadam 
“Nacionāla valsts. IlgtermiĦā politikas pamatnostādnes” ir definēts minimālais “kultūras 
pakalpojumu grozs” dažādām apdzīvotām vietām, kas paredz iedzīvotājiem tuvu dzīves 
vietai pieejamo minimālo kultūras pakalpojumu klāstu, ko atbilstoši vietējās kultūras 
infrastruktūras iespējām nodrošina katrā administratīvi teritoriālajā līmenī.  

Saulkrastu novadam pēc teritoriālā iedalījuma atbilstošs ir 2. līmenis – novads, kas 
ietver daudzfunkcionālo kultūras centru, publisko bibliotēku tīklu ar interneta pieeju, novada 
kultūrvēsturisko notikumu un vērtību dokumentēšanu, uzkrāšanu, izpēti un atspoguĜošanu 
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novada muzejā vai institūcijā, kas veic kādu no muzeja funkcijām, viena vai vairākprofilu 
kultūras skola, kas iedzīvotājiem piedāvā divu līmeĦa kultūrizglītības programmas – 
profesionālās ievirzes un interešu izglītību. 

Analizējot 2011. gada Saulkrastu novada kultūras pasākumus pa mēnešiem, jāsecina, 
ka aktīvākie kultūras dzīves organizatori novadā ir privātie uzĦēmēji: “Katrīnbāde”, 
“Neibāde”, atsevišėas producentu grupas un koncertu organizatori, kas sezonā izmanto 
estrādes pieejamību. Savukārt ārējie kultūras operatori, kas izplata profesionālo klasisko 
mākslu, ir salīdzinoši zemā skaitā. Iespējams, ka šādu iedalījumu nosaka arī atbilstošas 
infrastruktūras trūkums: piemēram teātra izrādēm visbiežāk tiek izmantotas Zvejniekciema 
kultūras nama telpas, kur ir uzsākts telpu remonts. Savukārt klasiskās mūzikas koncertiem 
tiek izmantota Saulkrastu pašvaldības Domes zāle, kura nav aprīkota un piemērota mūzikas 
pasākumiem, trūkst atbilstošas akustikas, ierobežots vietu skaits, vide nav atbilstoša mākslas 
un radošu pasākumu baudījumam, savukārt citas telpas šāda veida mūzikas pasākumiem 
Saulkrastu novadā nav. Savukārt vietējie uzĦēmēji, kas darbojas izklaižu industrijas nozarē, 
piedāvā popkultūras pasākumus atbilstoši savu vietu raksturam un pieprasījumam, 
izmantojot sev piederošo infrastruktūru, kā arī vienlaikus sezonā tiek izmantota Saulkrastu 
novada estrāde Saulkrastiem specifisku un valsts līmenī atpazīstamu pasākumu, kā arī mazāk 
nozīmīgu pasākumu organizēšanai: viesmākslinieku koncerti, piemēram, grupa “Bet, Bet” 
Andris Ērglis un Credo, ikgadēji pasākumi: “Jazz festivāls”, “Rudens Roze”, E.LiepiĦa 
piemiĦas koncerts u.c. 

Kā īpaši būtiski un Saulkrastu zīmolu veidojošie pasākumi (atpazīstami valsts līmenī 
kā Saulkrastiem specifiski pasākumi) ir uzskatāmi: 

� kopš 1997. gada ikgadējais Saulkrasti Jazz festivāls; parasti notiek jūlija 
otrajā pusē vienas nedēĜas ietvaros. Festivālam tiek plaši izmantota pieejamā 
kultūras infrastruktūra: estrāde, Domes zāle, VJMMS telpas u.c; 

� E.LiepiĦa piemiĦai veltīti pasākumi Saulkrastu estrādē; 

� Latvijas Radio 2 dibinātājam Uldim Dukam veltīts pasākums “Rudens Roze” 
Saulkrastu estrādē. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka daĜa no tiem jau savu nozīmi ir zaudējuši un sabiedrības 
apziĦā vairs nav kā spēcīgās kultūras tradīcijās sakĦoti pasākumi, kas jaunākajām paaudzēm 
vairs nešėiet tik aktuāli, līdz ar to jāmeklē jauni pieturas punkti un tradīciju pamati jaunu 
nozīmīgu pasākumu iedzīvināšanai Saulkrastos. 

Šie pasākumi zināmā mērā palīdz izlīdzināt sezonalitātes radīto iespaidu uz viesu 
plūsmu, taču ziema vēl joprojām ir relatīvi “tukšie” mēneši (34. att.). 



Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Saulkrastu novada situācijas apraksts   60 

 
34. att. Saulkrastu novada pasākumu sadalījums 2011. gadā 

Viens no visvairāk izplatītajiem kultūras pasākumu veidiem Saulkrastu novadā ir 
izstādes, kas sasaucas ar nepieciešamo telpu atbilstību un pieejamību. Izstāžu organizācijā 
aktīvi iesaistās gan “Kultūras un sporta centrs”, gan bibliotēka, gan VJMMS. Saulkrastu 
novadā pastāvīgi ir pieejama vismaz viena izstāde, kas ir papildināta ar tikšanās vakariem un 
sarunām ar izstāžu veidotājiem un māksliniekiem. Vienlaikus jāsecina, ka izstādes pārsvarā 
ir lokāla un reăionāla līmeĦa un arī izstāžu apjomi ir ierobežoti atbilstoši pieejamo telpu 
apjomam un raksturam. ĥemot vērā izstāžu popularitāti, Saulkrastos ir jāveicina lielas, 
izstāžu specializētas zāles pieejamība dažāda rakstura un formu darbu izstādīšanai. 

Pasākumu daudzumu un kvalitāti nosaka arī apmeklētāju maksātspēja. Uz esošo 
apmeklētāju skaitu ieĦēmumi no pārdotajam biĜetēm nav ienesīgi, līdz ar to jālīdzsvaro 
kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšana ar kultūras operatoriem izdevīgu 
pieprasījumu vai nu paaugstinot cenas, kas visdrīzāk samazinās apmeklētāju skaitu, vai arī 
jāveicina apmeklētu skaita pieaugums. 

6.2.2. Bibliotēkas, muzeji 

Saulkrastu pilsētas bibliotēka bez bibliotēkas pamatuzdevuma īstenošanas – 
bibliotēkas informācijas resursu pieejamības nodrošināšanas, sniedz ieguldījumu arī 
Saulkrastu kultūras dzīves organizēšanā: izstādes, pasākumi, konferences, izziĦu pasākumi, 
izbraukumi, ekskursijas un tikšanās ar rakstniekiem un novadniekiem u.c. Bibliotēka ir 
nozīmīgs kultūras un informācijas centrs Saulkrastu novada iedzīvotājiem, par ko liecina arī 
statistika pēdējo piecu gadu griezumā 2007.–2011.gads. Analizējot statistiku (35. att., 10. 
tabula), jāsecina, ka apmeklētāju skaitam ir tendence pieaugt, izmantojot gan bibliotēkas 
pakalpojumus grāmatu izsniegšanā, gan interneta un datoru lietošanai. 
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35. att. Bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaita statistika 

10. TABULA 
Bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaita dinamika 

Rādītājs 2007 2008 2009 2010 2011 2011./2010. 

Reăistrētie bibliotēkas 
lietotāji 

1117 1161 1212 2003 2072 +69 

Apmeklējumu skaits 19 103 24 415 30 235 32 291 31 092 -1199 

t.sk. interneta un datoru 
lietotāji 

6095 8976 14 947 15 926 14 913 -1013 

Izsniegums 25 940 24 423 27 391 28 298 28 477 +179 

 

Lai nodrošinātu vienu no galvenajiem un pieprasītākajiem pakalpojumiem – interneta 
un datoru lietošanas iespējas, bibliotēkā ir pieejami deviĦi datori, kā arī plaši tiek izmantotas 
bezvada interneta pieslēguma (WiFi) iespējas bibliotēkā un tās apkārtnē apmēram 100 m 
rādiusā, kas nosaka, ka ik gadus pieaug lietotāju skaits, kuri izmanto savus klēpjdatorus 
bezvada interneta pieslēguma izmantošanā. 

Bibliotēkas lietotājus apkalpo 4 bibliotēkas nodaĜas: lasītava, sabiedriskais interneta 
pieejas punkts jeb interneta lasītava, bērnu literatūras nodaĜa, lasītāju apkalpošanas nodaĜa 
jeb abonements. Bibliotēkas pakalpojumi tiek nodrošināti dažādām apmeklētāju grupām:  

� bērniem pirmsskolas vecumā – bilžu grāmatas, galda spēles, rotaĜlietas;  

� skolēniem – grāmatas un cita mācību literatūra, t.sk. literatūru popularizējoši 
pasākumi un praktiskas nodarbības literatūras izmantošanā mācību procesā;  

� studentiem – grāmatas un cita literatūra studijām; papildus bibliotēka organizē 
jaunākās literatūras, rakstnieku un mākslinieku jubilejām veltītas izstādes, 
mākslinieku darbu izstādes, grāmatu lasīšanas pasākumus bērniem u.c.  
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Katru gadu tiek aktualizēts bibliotēkas krājums, kas pēc 2011. gada datiem sastāda 30 037 
vienības un ir par 25% mazāks nekā 2007. gadā. Krājuma samazinājums skaidrojams ar to, 
ka 2008. gadā bibliotēkā tika veikta inventarizācija un fonds tika attīrīts no novecojušas, 
nolietotas literatūras, kā arī norakstītas liekās grāmatu dubletes. Tomēr, Ħemot vērā, ka 
apmeklētāju skaits un pieprasījums pēc izsniegtajām grāmatām katru gadu pieaug, 
jāpapildina bibliotēkas krājums. 

11. TABULA 
Saulkrastu bibliotēkas krājuma dinamika 

Gads 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Vienību skaits 40135 41622 28359 29320 30037 

Saulkrastu novadā ir pieejams viens muzejs – Saulkrastu velosipēdu muzejs, kurā 
izvietota privātā velosipēdu kolekcija. Šobrīd tiek vākta ekspozīcija un gatavota koncepcija 
Saulkrastu novada muzeja izveidei, kas apkopo ekspozīciju par Saulkrastiem 20. gs. 20. un 
30. gados. Uz šo brīdi ir izveidota ekspozīcija, kas varētu kĜūt par būtisku elementu 
Saulkrastu tēlā kā kultūras un inteliăences atpūtas un kultūras baudītāju vietas veidotāju, 
akcentējot un popularizējot Saulkrastu kultūras tēlu, kāds tas bija 20. gs. 20. un 30. gados. 
Muzeja attīstību kavē piemērotu telpu trūkums, kurā būtu iespējams apvienot un nodrošināt 
mūsdienu prasībām atbilstošu ekspozīciju pieejamību. 

6.2.3. Pašvaldības kultūras infrastruktūras analīze 

Kultūras pasākumu organizēšanai Saulkrastos ir pieejama sekojoša infrastruktūra: 
Saulkrastu Domes zāle (100 vietas) un kultūras nama “Zvejniekciems” telpas: lielā zāle (400 
vietas) un mazā zāle (100 vietas), kā arī VJMMS, Saulkrastu bibliotēkas un abu vidusskolu 
telpas. Šāda veida infrastruktūras pieejamība arī nosaka pieejamo kultūras pasākumu 
raksturu: zāles nav piemērotas lielformāta teātra izrādēm, muzikāliem uzvedumiem vai 
lielformāta izpildītājmākslas pasākumiem (deju uzvedumiem, mūzikliem u.c.), līdz ar to 
pārsvarā tiek nodrošināta sadarbība ar mazajiem teātriem viesizrāžu organizēšanā. Pašlaik 
tiek īstenoti izbraukumu pasākumi, organizējot autobusus un biĜešu iegādi, nevis kultūras 
pasākuma pieejamību uz vietas. Lai gan šāda pasākumu organizēšana ir efektīvāka un 
izdevīgāka no ieguldāmo investīciju viedokĜa, tomēr tas nosaka pasākumu pieejamību tikai 
noteiktām mērėa grupām, uz ko pasākumi orientēti: skolēni, pensionāri u.c., bet ne vietējiem 
iedzīvotājiem kopumā. 

Brīvdabas kultūras pasākumiem tiek izmantota Saulkrastu brīvdabas estrāde (2200 
sēdvietas). Pieejamā infrastruktūra ir noslogota, tomēr to kvalitāte nav uzskatāma par 
pietiekamu un atbilstošu mūsdienu kultūras pasākumu norisēm. 

Vērtējot kultūras infrastruktūras pieejamību, jāsecina, ka trūkst akustikas zāles 
klasiskās mūzikas koncertiem un lielformāta uzvedumiem. Lai piesaistītu vairāk ārējos 
kultūras operatorus, kā arī noturētu esošo kultūras operatoru rīkotos pasākumus, Saulkrastos 
ir jādomā par atbilstošas infrastruktūras radīšanu, nodrošinot arī piekĜuves iespējas, 
labierīcības, atbilstošu apgaismojumu, ventilāciju un akustiku esošajā kultūras infrastruktūrā, 
tādejādi palielinot kultūras pasākumu dažādību Saulkrastos. 
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6.3. Veselības aprūpes sistēma 
Saulkrastu pilsēta iedzīvotāju veselības aprūpi nodrošina SIA ’’Saulkrastu slimnīca’’. 

Slimnīcā darbojas diennakts neatliekamās palīdzības punkts, dienas stacionārs, kur veic 
terapeitiskās, ėirurăiskās un ginekoloăiskās manipulācijas, ėirurăiskās un ginekoloăiskās 
operācijas, kā arī locītavu artroskopiskās operācijas. 

Slimnīcā piedāvā diennakts sociālās un medicīniskās palīdzības pakalpojumus. 
Poliklīnikā pieĦem ăimenes ārsti un ārsti speciālisti: neirologs, okulists, LOR, 

dermatologs, endokrinologs, ėirurgs, ginekologs, kardiologs, traumatologs, psihiatrs, 
osteopāts, fizioterapeits. 

Poliklīnikā veic USG, RTG, laboratoriskos izmeklējumus.  
Darbojas fizioterapijas kabinets, kur piedāvā fizioprocedūras, ārstniecisko vingrošanu 

speciālista uzraudzībā, masāžas. 
Saulkrastu slimnīca nodrošina valsts apmaksātu pacientu aprūpi mājās ar ăimenes 

ārsta nosūtījumu. 
Slimnīcas telpās ir zobārstniecības un zobu protezēšanas kabineti, aptieka. 

2010. gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja infrastruktūras uzlabošanas 
pasākumiem, realizējot ERAF projektu “Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Saulkrastu slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu”, koncentrējoties uz kvalitatīvu un izmaksu jomā efektīvu ambulatorās veselības 
aprūpes pakalpojumu attīstīšanu tuvākajā nākotnē Saulkrastu slimnīcā. 

Slimnīcas vadība turpinās meklēt risinājumus izmaksu tālākai optimizācijai, augstas 
kvalitātes konkurējošu medicīnisko pakalpojumu piedāvājuma klāsta pilnveidošanai, pie 
jaunu klientu piesaistes no citiem reăioniem (tai skaitā Rīgas).  

Saulkrastu novadā praktizējošie ăimenes ārsti Aivars BērziĦš, Vēsma BērziĦa un 
Ināra Zemīte piedalās Eiropas Reăionālās attīstības fonda (ERAF) projektā „Ăimenes ārstu 
tīkla attīstība”. Projekti uzsākti 2010. gada augustā, tie turpināsies līdz 2012. gada beigām. 
Ārstu prakses nodrošina primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Saulkrastu 
novada teritorijā. 
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6.4. Sporta infrastruktūra 

Sporta dzīves centrs novadā ir PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” un 
Zvejniekciema vidusskolas sporta infrastruktūra. Saulkrastu novada pašvaldības aăentūra 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” ir Saulkrastu novada domes pārraudzībā esoša iestāde, 
kas īsteno Saulkrastu novada domes funkcijas kultūras un sporta darba organizācijā, 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, novadpētniecībā, tautas jaunrades un veselīga 
dzīvesveida attīstībā. 

 
36. att. Saulkrastu kultūras un sporta centrs 

Novadā ir arī citas sporta būves – skeitparks, spēĜu laukumi, basketbola grozi un pludmales 
volejbola laukums. 

Novadā pastāvīgi notiek dažādas sporta aktivitātes; par tām pastāvīgi informē novada 
mājas lapa: www.saulkrasti.lv 

“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  piedāvā iespējas nodarboties ar dažādiem 
sporta veidiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. 

 

Nodarbības bērniem un jauniešiem: 

Florbols. 8 – 12 gadi. Treneris Ăirts Lūsis. TreniĦi notiek Saulkrastu sporta centra 
lielajā zālē. 

Futbols. Puiši 6 – 9 gadi, meitenes 13 – 15 gadi. Treneris Kristaps Ozolnieks. TreniĦi 
notiek Saulkrastu sporta centra lielajā zālē vai stadionā. 

Basketbols. 10 – 15 gadi. Trenere Marina Adamaite. TreniĦi notiek Saulkrastu sporta 
centra lielajā zālē. 

Orientēšanās. 10 – 18 gadi. Trenere Dzintra Rēėe. Nodarbības notiek Saulkrastu 
sporta centrā un brīvā dabā. 

Dejas, fitness. 6 – 9 gadi- Trenere Inga Burkova. TreniĦi notiek Saulkrastu sporta 
centra vingrošanas zālē. 
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Volejbols. 9 – 11 gadi Trenere Dzidra DulpiĦa Zvejniekciema vidusskolas sporta 
zālē. 

Džudo. 5 – 10 gadi. Treneris Leonīds KuzĦecovs. TreniĦi notiek Saulkrastu sporta 
centra vingrošanas zālē. 

Sporta spēles 4 – 5 gadīgiem (vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, 
iepazīšanās ar dažādiem sporta veidiem). Trenere Dzintra Rēėe. Sporta centra lielajā zālē. 

Karatē. Treneris Kaspars RiekstiĦš. Saulkrastu sporta centra vingrošanas zālē. 

Saulkrastu sporta centra lielā zāle pieejama visiem iedzīvotājiem vakara stundās un 
pēcpusdienā, kad zālē ir mazāks noslogojums. 

 

6.5. Citi pakalpojumi 

6.5.1. Drošības struktūras 

Valsts policija, Rīgas reăiona pārvalde, Saulkrastu policijas iecirknis Noliktavas 10a, 
Saulkrasti, Saulkrastu n., LV – 2160;  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Rīgas reăiona pārvalde, Saulkrastu daĜa 
Ainažu 1, Saulkrasti, Saulkrastu n., LV – 2160; 67951201; 

Pašvaldības policija, RaiĦa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV – 2160. 

 

6.5.2. Kapu saimniecība 

Saulkrastu novada teritorijā atrodas viena kapsēta, un tā ir izveidota pilsētā. 
Saulkrastu kapu saimniecības adrese – RaiĦa iela 2a, Saulkrasti, LV-2160 

Kapu saimniecība sniedz sekojošus apbedīšanas pakalpojumus: pakalpojumu 
informācijas sniegšana; telpu noma bēru ceremonijas laikā; saldētavas pakalpojumi; kapu 
rakšana; inventārs sēru ceremonijai; sēru ceremonijas vadītāja pakalpojums.   

Pēc Saulkrastu novada domes veiktajiem aprēėiniem Saulkrastu pilsētas kapsēta 
pilnvērtīgi spēs darboties vēl, apmēram, 4–5 gadus.  

Ir noteikti apbedīšanas ierobežojumi – ja mirusī persona nav bijusi deklarēta 
Saulkrastu novada teritorijā, kapu vietu var iegādāties par maksu. 

Jaunajā teritorijas plānojumā ir nepieciešams paredzēt teritoriju kapsētas 
paplašināšanai vai jaunas teritorijas noteikšanu, pamatojot izvēlētā zemes gabala 
piemērotību. 
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7. Tehniskās infrastruktūras 

7.1. Ūdenssaimniecība 

Centralizētai ūdens apgādei izmanto tikai pazemes ūdeĦus. Pilsētā ir 3 atsevišėas 
lokālās ūdens sagatavošanas sistēmas. 

12. TABULA 
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas Saulkrastu novadā 

Dzeramā ūdens kvalitāte; piemaisījumi, mg/l Nosaukums Izbūvēšanas 
gads 

Ražīgums, 
m3/h Fe Mn Sulfāti Amonijs 

Pabaži 2011 11,5 0,2 - - <0,009 

Centrs 2011 26,0 0,3 - - <0,009 

Zvejniekciems 2011 22,7 0,4 - - <0,009 

 

Labie pazemes ūdeĦu aizsargātības apstākĜi un pietiekoši lielā teritorija Ĝauj 
Saulkrastu novadā attīstīt ūdensgūtĦu izmantošanu, perspektīvā ierīkojot jaunus urbumus. 

Centralizētu notekūdeĦu savākšanu nodrošina kanalizācijas sistēmas, kuras aprūpē 
pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Kanalizācijas sistēmas ūdeĦus attīra 
bioloăiskā tipa notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas ar nominālo jaudu 1000 kubikmetri diennaktī; 
tās izbūvētas 2003. gadā. Iekārtu attīrīšanas rādītājus izsaka paliekošajā piesārĦojumā (mg/l) 
un tie ir sekojoši:   

BSP5  1,53 

ĖSP  36 

Suspendētās vielas <2 

Pkop 4,53 

Nkop 8,99 

15. TABULA 
Ūdenssaimniecības kopējais raksturojums Saulkrastu pašvaldībā 

Dzeramais ūdens NotekūdeĦu savākšana un attīrīšana Gads 

apkalpoto klientu 
skaits 

patēriĦš, m3 gadā 
apkalpoto klientu 

skaits 
apjoms, m3 gadā 

2007. 684 68345 581 55394 

2008. 749 70211 529 47958 

2009. 799 67841 530 50862 

2010. 730 70276 475 54522 

2011. 734 59457 475 55363 

2012. gada 15. maijā ir iesniegts ūdenssaimniecības pakalpojumu jaunais tarifs - 
dzeramā ūdens izmantošana - 0,86 lati par kubikmetru, bet notekūdeĦu savākšanai un 
attīrīšanai – 1,19 lati par kubikmetru (abas summas bez PVN). 

No 2008. gada tiek realizēts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, 
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta” projekts. 
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7.2. Satiksmes ceļi un satiksmes drošība. Transports 

7.2.1. Autoceļu tīkls 

Liela nozīme Saulkrastu novada teritorijas attīstībai, kā arī iedzīvotāju labklājības 
celšanā ir transportam un labi attīstītam ceĜu tīklam. Pieaugot autotransporta līmenim, liela 
loma ir kā racionālam ielu un ceĜu tīklam, tā arī kvalitātei un satiksmes drošībai. 

Saulkrastu novada teritoriju ziemeĜu–dienvidu virzienā šėērso valsts galvenās 
nozīmes autoceĜš Rīga–Ainaži (A1), kas vienlaicīgi ir starptautiskās automaăistrāles VIA 
BALTICA posms. VIA BALTICA ir autotransporta koridors, kas šėērso Latviju ziemeĜu — 
dienvidu virzienā un ir viens no 9 nozīmīgākiem Eiropas transporta koridoriem, pazīstams 
arī kā autoceĜš E67 (Helsinki–Tallina–Rīga–KauĦa–Varšava–Prāga). Šā ceĜa kopīgais 
garums ir aptuveni 1000 km, bet kopīgais garums Latvijas teritorijā – 190 km. Nozīmīgākās 
investīcijas “Via Baltica” autoceĜa attīstībā tikušas veiktas izmantojot Eiropas Savienības 
pirmsiestāšanās finansu instrumentus. Via Baltica autotransporta koridoram pieslēdzas arī 
autoceĜš E77 (Rīga-KaĜiĦingrada-GdaĦska). AutoceĜa “Via Baltica” posma Berăi–Baltezers–
Ādaži rekonstrukcija sākta 2003.gada maijā. Projekta īstenošana izmaksāja 9,7 miljonus latu, 
no tiem 6,9 miljoni latu bija Eiropas Savienības finansējums, bet 2,793 miljoni latu – 
Latvijas finansējums. 

 
39. att. CeĜu noslodzes intensitāte Rīgas apkārtnē 
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Līdz ar apvedceĜa izbūvi 2007. gadā, kad Saulkrastu pārvaldes īpašumā pārnāca 
vairāki agrāko autoceĜu A1, P6 un V39 posmi, būtiski samazinājusies tranzīta satiksme 
Saulkrastu pilsētā un Zvejniekciemā. 

Vienīgais pastāvīgais kravas transporta plūsmas koncentrācijas objekts paliek Skultes 
osta. 

SaskaĦā ar VAS “Latvijas Valsts CeĜi” datiem, līdz ar apvedceĜa izbūvi, nav 
atrisināta pastiprinātā transportlīdzekĜu kustība pa Saulkrastu maăistrālo Ainažu ielu. Šī 
sezonālā iezīme izskaidrojama ar Saulkrastu gareno ăeogrāfisko formu, kur vajadzība pēc 
pilsētas centrā pieejamajiem pakalpojumiem noslogo maăistrālo ielu, kurai pienākošo ielu 
pieslēgumu skaits un privātmāju ceĜu pieslēgumi ir tuvu pie 50. 

Kā viens no visaktīvāk apmeklētākajiem objektiem Saulkrastos ir pludmale, kura 
pulcē un piesaista daudz cilvēku – gan iebraucējus, gan vietējos. Līdz ar to rodas liela 
automašīnu koncentrācija uz Ainažu ielas pie izejām uz pludmali, kur automašīnu vadītāji 
meklē iespējas novietot automašīnu un tiek traucēta vienmērīga transporta plūsma. Kā 
nākamos transporta plūsmas koncentrācijas vietas ir BīriĦu ielas pieslēgumu Ainažu ielai, pie 
veikala “ELVI” un RaiĦa ielas krustojumu ar Ainažu ielu kur,  kā risinājums ir plašu un ērtu 
autostāvvietu izbūve. 

Kā problēma jāatzīmē dārziĦu jeb vasarnīcu rajonu, kur ceĜu tīkls nav sākotnēji 
paredzēts tik lielai satiksmes intensitātei un ir Ĝoti šaurs ar daudziem strupceĜiem. 

Saulkrastos nepieciešams uzstādīt papildus informācijas zīmes ar ielu nosaukumiem, 
lai vajadzības gadījumā operatīvajam transportam nebūtu jāmaldās, tērējot dārgo laiku, kā arī 
pilsētas viesi, kas maldās šaurajās ielās, neradītu liekus sastrēgumus. No satiksmes drošības 
viedokĜa, pirmkārt, nepieciešams risināt jautājumu par gājēju drošības paaugstināšanu visā 
Ainažu ielas garumā, ko vasaras sezonā sistemātiski šėērso gājēji, kā risinājumu izveidojot 
papildus gājēju pārejas, kā arī risinot jautājumu par veloceliĦu attīstības iespējām. 

Saulkrastu novada kopējais ceĜu stāvoklis saistībā ar VIA BALTICA būvniecību ir 
uzlabojies. Maăistrālās Ainažu ielas un jauno pieslēgumu vietas rekonstruētais ceĜa segums, 
kā arī apgaismojuma sistēma ir labā stāvoklī, ko nevar teikt par pārējo ceĜa tīkla seguma 
stāvokli. Lielākajiā daĜai Saulkrastu novada ceĜu ir grants un smilts segums, kas prasa 
regulāru ceĜa virsmas planēšanu un atjaunošanu un līdz ar to arī regulārus naudas 
ieguldījumus. Kā rāda pētījumi, tad vidēji 3 cm gadā no grants ceĜu virskārtas izkūp gaisā, 
samazinot planējamo virskārtas materiālu. 

Saulkrastu novada ceĜi visas teritorijas kopplatībā aizĦem 274,1 ha lielu platību un to 
kopējais garums ir 168,47 km. No ceĜu tīkla 27 km ir valsts nozīmes autoceĜi ar asfalta 
segumu. Pašvaldības ceĜiem asfalta klājums ir 11,2 km. Pašvaldības ceĜus un ielas uztur 
pašvaldības SIA “Saulkrastu komunālserviss”, atbilstoši esošajam finansējumam nodrošinot 
ceĜu un ielu segumu greiderēšanu un bedrīšu pielīdzināšanu, sniega tīrīšanu ziemā, taču tas 
nav pietiekami seguma uzlabošanas pasākumiem, kas spilgti atspoguĜojas ielu stāvoklī. Lai 
turpmāk saglabātu un atjaunotu ceĜu segumu stāvokli, pirmkārt, nepieciešams veikt ūdens 
novadsistēmu, tai skaitā novadgrāvju sakārtošanas pasākumus, lai novadītu lietus ūdeni no 
ceĜu konstrukcijām, jo pārlieks mitrums nelabvēlīgi ietekmē ceĜu konstrukciju. 
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16. TABULA 
Saulkrastu novada pašvaldības ceĜu garums 

Teritorija Klase Garums, km 

C 13,97 
Saulkrasti 

D 21,79 

C 6,24 
Zvejniekciems 

D 21,04 

Kooperatīvi, lauku ceĜi D 105,43 

KOPĀ: 168,47 

Viena no lielākajām problēmām Saulkrastu novada ceĜu infrastruktūrā ir atbilstoša 
daudzuma un ietilpības autostāvvietu trūkums. Esošo autostāvvietu ietilpība nenodrošina 
pieprasījumu, sevišėi vasaras sezonā, kad notiek intensīva transportu plūsmas palielināšanās. 
Autostāvvietas paplašināšanu nepieciešams risināt pie “Baltās kāpas”, pie veikala “Elvi”, pie 
centrālā Ainažu un RaiĦa ielu krustojuma un pie Saulkrastu estrādes. 

Kā iespējamo risinājumu var izskatīt Ainažu ielas posmus, kur varētu atĜaut novietot 
transportlīdzekĜus ielas malā un, ja nepieciešams, šo ielu varētu nedaudz paplašināt, iegūstot 
lētāku un ērtāku risinājumu auto novietošanai.  

Ostai attīstoties, rodas nepieciešamība pēc intensīvāka smagā autotransporta 
piekĜuvei ostas teritorijai, lai nodrošinātu kravu apgrozījuma pieaugumu. Līdz ar Skultes 
ostas teritorijas ciešo mijiedarbību ar Zvejniekciema dzīvojamo apbūvi nav iespējams 
atrisināt jaunas maăistrālās ielas izbūvi no Saulkrastu apvedceĜa līdz ostas teritorijai bez 
izmaiĦām Zvejniekciema ielu struktūras un apbūves plānojumā.  

Lai mazinātu kravas autotransporta traucējošo ietekmi uz kravas plūsmu tuvumā 
dzīvojošiem iedzīvotājiem, nepieciešams veikt izpētes projektu, kas novērtētu potenciālos 
ieguvumus (no ekonomiskā viedokĜa) un iespējamos zaudējumus (no vides saglabāšanas 
viedokĜa), kas būtu saistīti ar teritorijas pārbūvi, tai skaitā darbības kāpu zonā, ierīkojot 
dzelzceĜa pievadu, ostas pievadceĜu un iekārtojot jaunas teritorijas ražošanas objektu 
izvietošanai. 

7.2.2. Sabiedriskais transports 

Saulkrastu novadu šėērso dzelzceĜa līnija Rīga-Skulte, kas nodrošina pasažieru 
pārvadājumus pa dzelzceĜu. Saulkrastu novada teritorijā atrodas četras pieturvietas – Inčupes 
dzelzceĜa pietura, Pabažu dzelzceĜa pietura, Saulkrastu dzelzceĜa stacija, Kīšupes dzelzceĜa 
pietura. 

DzelzceĜa pieejamība nosaka ērtas nokĜūšanas iespējas Rīgas virzienā, ko raksturo 
vairāki reisi (atkarībā no sezonas) dienā. Lai uzlabotu dzelzceĜa pieturu pieejamību, kā labs 
risinājums jāmin Park&Ride infrastruktūras izveidošana pie Saulkrastu un Pabažu dzelzceĜa 
stacijām. Šī sistēma paredz labiekārtotu autostāvlaukumu izveidi ar apgaismojumu un 
videonovērošanu pie dzelzceĜu stacijām, sistēma atslogotu tuvumā esošās ielas no to 
iedzīvotāju automašīnām, kuri ar vilcienu dodas uz darbavietām citās pilsētās, atstājot tās 
visas dienas garumā dzelzceĜu stacijas tuvumā esošajās ielās.  
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Perspektīvā nepieciešams izbūvēt riteĦbraukšanas celiĦus no tuvākā nākotnē topošā 
“Eiro Velo-10”, kas ies paralēli Ainažu ielai uz minētajām dzelzceĜa stacijām. Labiekārtojot 
un izveidojot veloceliĦus atrisinātos arī transporta drūzmēšanās problēma, tādā veidā padarot 
Saulkrastu centrālo ielu par pievilcīgu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, kuri apmeklē 
jūru un pārējos centrā pieejamos pakalpojumus. Kā nepieciešamību varam minēt speciāli 
aprīkotas velosipēdu stāvvietas pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izveidi. 

Pasažieru autobusu satiksme ir organizēta pa galvenajiem valsts un pašvaldības 
autoceĜiem, un vislabākais nodrošinājums ar sabiedrisko transportu ir Saulkrastu pilsētas 
centra daĜā, kā arī Pabažos un Inčupē. Visliktākais nodrošinājums ar sabiedrisko transportu ir 
Zvejniekciema ziemeĜu daĜā un atsevišėos vasarnīcu ciemos, kur nav nodrošināta arī 
pasažieru autobusu satiksme. Šajās teritorijās dominē vasarnīcu apbūve, līdz ar to ir 
vērojama sezonāla nepieciešamība pēc sabiedriskā transporta. 

Sabiedriskā transporta maršruti aptver visu novada teritoriju. Pašvaldība organizē 
papildus autobusu reisus bērnu nogādāšanai uz skolu un atpakaĜ. 

Galvenie pasažieru pārvadātāji ir Lavijas dzelzceĜš, CATA AS, Saulkrastu filiāle, 
SIA “Ekspress Ādaži”, Taksometru pakalpojumi: Asarīša A. taksometra pakalpojumi, 
“Saulkrasti”, SIA “Limbažu Taxi” filiāle. 

7.2.3. Transportlīdzekļi 

Informāciju par transportlīdzekĜiem, kas reăistrēti Saulkrastu novadā, sniedz CSDD 
statistika (17.tabula). 

17. TABULA 
Saulkrastu novadā reăistrēto transportlīdzekĜu veidi un skaita dinamika 

Gads Vieglie 
automobiĜi 

Kravas Autobusi Motocikli, 
tricikli 

Piekabes, 
puspiekabes 

Mopēdi Kvadricikli Kopā 

2007 2614 420 17 279 90 30 2 3452 

2008 2805 461 20 302 117 47 4 3796 

2009 2899 465 20 320 131 57 5 3882 

2010 2850 486 21 127 311 6 66 3867 

2011 2076 308 14 228 82 6 71 2785 

2012 1996 285 11 78 206 5 73 2654 

 



Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Saulkrastu novada situācijas apraksts   71 

 

23%

29%
5%

0%

3%

1%

0%

0%

39%

Gads

Vieglie automobiĜi

Kravas

Autobusi

Motocikli, tricikli

Piekabes, puspiekabes

Mopēdi

Kvadricikli

Kopā

 
38. att. Saulkrastu novadā reăistrēto transportlīdzekĜu procentuālais sastāvs (2012. gads) 

Situāciju satiksmes drošības jomā raksturo CSDD dati par ceĜu satiksmes 
negadījumiem uz novada ceĜiem (18. tabula). 

18. TABULA 
Satiksmes drošības rādītāji Saulkrastu novadā 

Gads CSNg CSNg ar cietušajiem Bojā gājušie Ievainotie 

2007 122 20 2 24 

2008 89 13 1 19 

2009 42 11 1 12 

2010 34 11 0 15 

Pēc apvedceĜa nodošanas ekspluatācijā 2008. gadā krasi ir samazinājies kā kopējais 
ceĜu satiksmes negadījumu skaits, tā negadījumi ar cietušajiem un bojā gājušajiem. Pašu 
cietušo skaits gan nav tik krasi samazinājies, negadījumi gan notiek retāk, taču, ievērojami 
palielinoties automobiĜu kustības ātrumam uz maăistrāles A1, tos raksturo smagākas sekas. 

7.2.4. Dzelzceļa satiksme 

Projekta Rail Baltica realizācija Saulkrastu novadu ietekmēs Ĝoti nosacīti vai pat 
nemaz, jo pēc iespējamiem modeĜiem tā nešėērso novada teritoriju; kravas tiks transportētas 
uz Rīgu pa autoceĜu, jo tas varētu būt tuvākais stacijas punkts. 

Lai prognozētu pasažieru un kravas pārvadājumu pakalpojumu iespējamo pastāvīgo 
klientūru jaunajā Rail Baltica līnijā, tika izstrādāti divi atsevišėi modeĜi. Veicot prognozes 
par pasažieru satiksmi nākotnē, vispārpieĦemtā metode, prognozējot izmaiĦas pieprasījumā 
pēc dzelzceĜa pārvadājumiem, ja veiktas izmaiĦas pakalpojumu sniegšanas vai cenu jomā, ir 
vienkārša elastīguma piemērošana. Šī metode var nodrošināt noderīgu sākumpunktu 
gadījumos, kad jau pastāv dzelzceĜa tīkls, un var mazināt vajadzību pēc sarežăītākas 
transporta plūsmu modelēšanas. Taču Baltijas valstīs darbojas tikai Ĝoti ierobežots esošais 
dzelzceĜa satiksmes tīkls, kas sniedzas pāri valstu robežām, un tas nozīmē, ka nepastāv 
pieprasījums pēc dzelzceĜa transporta, no kā tālāk attīstīt prognozes. Valsts parāds Baltijas 
valstīs ir būtisks ekonomisks šėērslis, kas kavē “Rail Baltica” projekta attīstību, jo stāvoklis 
valsts budžetā ietekmēs lēmumus par nepieciešamo minimālo 15 % līdzfinansējumu, ko 
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nodrošina katras Baltijas valsts iestādes. Turklāt katrai Baltijas valstij joprojām ir cita valūta, 
un tas rada valūtas un maiĦas kursa risku. 2011. gada janvārī Igaunija pievienojās eirozonai; 
Latvija un Lietuva plāno pievienoties 2015. gadā. Tomēr Latvijas un Lietuvas pievienošanās 
joprojām ir neskaidra, un tā ir atkarīga no šo valstu ekonomikas attīstības. Pašlaik nav 
neviena ES fonda, kam būtu likumīgi atĜauts atbalstīt visas projektā iesaistītās valstis kopā 
(Latviju, Igauniju un Lietuvu, kā arī Baltijas valstu kaimiĦvalstis – Somiju, Krieviju, 
Baltkrieviju un Poliju) bez starpvalstu sadarbības nolīguma, kurā norādīts galvenais 
partneris. Regulas (EK) Nr. 680/2007 4. pants definē vispārīgos noteikumus ES TEN 

finansiālā atbalsta piešėiršanai. Pieteikums Komisijai ES finansiālā atbalsta saĦemšanai ir 
jāiesniedz vienai vai vairākām dalībvalstīm, ja attiecīgā dalībvalsts ir noslēgusi nolīgumus ar 
starptautiskajām organizācijām, kopuzĦēmumiem vai valsts vai privātajiem uzĦēmumiem vai 
struktūrām. 

Kas attiecas uz citiem Pierīgā realizētajiem projektiem ir jāvērtē katra projekta 
konkrētā ietekme. Šobrīd ir grūti kaut ko paredzēt, nav konkrētu norāžu par ietekmes 
projektiem. 

7.3. Energoapgāde 

Saulkrastu pilsētas teritorija ir pilnībā elektrificēta. Energoapgādi pašvaldības 
teritorijā nodrošina Latvenergo Centrālo elektrisko tīklu Piejūras ETR. Teritoriju šėērso 
augstsprieguma elektrolīnija. Apdzīvotās vietas savieno 20 kV un 0,4 kV sadales līnijas. 

SaskaĦā ar Rīgas rajona plānojumu, jaunu apakšstaciju un maăistrālo elektropārvades 
līniju būvniecība nav ieplānota. Zemāka sprieguma elektrolīnijās kā 20 kV, 6 – 10 kV un 0,4 
kV ir pietiekamas jaudas rezerves. 

SaskaĦā ar “Aizsargjoslu likumu”, elektropārvades līnijām teritorijas plānojumā tiek 
noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas. Aprobežojumi, aizsargjoslu uzturēšanas un un to 
stāvokĜa kontroles nosacījumi ir spēkā saskaĦā “Aizsargjoslu likumu” (05.02.1998.) un 
“Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodiku” (MK 
noteikumi Nr. 415, no 20.10.1998.). 

7.4. Atkritumu saimniecība 

Līdz šim par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā rūpējās 4 
uzĦēmumi – SIA „Ragn-Sell” (apsaimniekoja arī kurtuvju pelnus), SIA „L & T” (arī 
būvniecības atkritumu), SIA „ZiemeĜvidzemes Atkritumu apsaimniekošanas organizācija” 
(arī būvniecības atkritumi), kā arī SIA „Hoetika – ATU”. Pildot Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma prasības, Saulkrastu novada dome ir izraudzījusies vienu operatoru 
un no 2012. gada 1. jūlija šo darbu novadā veiks SIA ZAAO. 

7.5. Siltuma apgāde 

Sakarā ar paredzētajiem rekonstrukcijas darbiem, ir izstrādāta Saulkrastu novada 
siltumapgādes attīstības koncepcija. Informācija ir sniegta, izmantojot SIA “Saulkrastu 
Komunālserviss” izstrādāto plānu. 

7.5.1. Katlumāju un to darbības raksturojums 

Centralizētā siltumapgādes sistēma vēsturiski izveidojusies divos rajonos Saulkrastu 
centrā un Zvejniekciemā, pārējos rajonos ir lokālās siltumapgādes sistēmas. Saulkrastos 
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centralizēto siltumapgādi izmanto 287 mājsaimniecības Saulkrastu centrā un 216 – 
Zvejniekciemā. 

Novadā pašvaldība pārrauga četras kopējos siltumtīklus apgādājošas katlumājas, 
kurām, atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākĜiem, raksturīga periodiska noslodze. 

Saulkrasti 

Pašlaik Saulkrastu pilsētas siltumapgādi nodrošina desmit katlumājas ar kopējo jaudu 
7,32 MW (19. tabula). Lielākā daĜa no apkures katliem kā kurināmo izmanto granulas. Trīs 
katlu mājas izmanto šėidro kurināmo (Liepu iela 1a, „Saulkrastu  Slimnīca”un “Saules 
republika”). 

Saražotā siltumenerăija 2010/2011 gada apkures sezonā
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39. att. Saražotā siltumenerăija 2010/2011 gada apkures sezonā 
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19. TABULA  
Siltumenerăētiskās iekārtas Saulkrastos 

Nr. Adrese Piederība Agregātu 
jauda, MW 

Kurināmais Siltuma 
izmantošana 

1. Liepu 1a Privāts 1 Gāze Apk + Kū 

0,3 Ogles Apk 
2. VUGD Valsts 

0,3 Ogles Apk 

1 Granulas Apk 3. 
 

RaiĦa 7 
 

Pašvaldība 
 0,8 Granulas Apk 

0,3 Ogles Apk 
5. Skola Pašvaldība 

0,6 Granulas Apk 

7. Slimnīca Pašvaldība 0,5 Šėidrais kurināmais Apk 

0,3 Granulas Apk 
8. 

Bērnudārzs + A.KalniĦa 
iela 1a 

Pašvaldība 
0,6 Granulas Apk 

9. Vidrižu iela 22a; 22b Pašvaldība 0,27 Granulas Apk 

0,27 Sašėidrinātā gāze Apk+Kū 
10. “Saules republika” Privāts 

0,2 Sašėidrinātā gāze Apk+Kū 

Apk –apkures vajadzībām. 

Kū – karstā ūdens apgādei 

Pašvaldības katlumāju darbības rādītāji sīkāk apskatāmi 20.–23. tabulās. 

Zvejniekciems 

Zvejniekciema siltumapgādi nodrošina ar malku un oglēm kurināma katlumāja ar 
jaudu 2,0 MW. Patērētāji neizmanto siltumnesēju siltā ūdens sagatavošanai – katlumāja 
darbojas tikai apkures sezonā. 
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7.5.2. Siltuma tīkli 

Saulkrasti 

Siltumtīklu kopgarums Saulkrastu pilsētā ir 1,36 km, tai skaitā Saulkrastu centrā 
1,3 km, bet Vidrižu ielā – 60 m.  

 
40. att. Saulkrastu pilsētas siltumapgādes shēma (slimnīca un bērnudārzs) 

 

41. att. Saulkrastu pilsētas siltumapgādes shēma (centrs) 
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Zvejniekciems 

 
44. att. Zvejniekciema siltumapgādes shēma 

Siltumtīklu kopgarums Zvejniekciemā ir 2,12 km, tai skaitā īrētie siltumtīkli 1,8 km 
kanālā. Zvejniekciemā siltuma zudumi 2011./2011. gada apkures sezonā bija 937,77 MWh, 
kas atsevišėos mēnešos pārsniedz pat 30% visa saražotā siltuma. Šādi siltuma zudumi ir 
nepieĜaujami augsti. 

7.5.3. Siltuma patērētāji 

Saulkrasti 

Siltumtīklam, kas pieslēgts katlumājai RaiĦa ielā 7, daĜa patērētāju ir dažādas 
sabiedriskas un privātas iestādes (skola, sākumskola, dome, bibliotēka, banka u.c.), bet 
pārējie patērētāji ir daudzdzīvokĜu ēkas. Siltuma patērētāji, kas pieslēgti katlumājai Ainažu 
ielā 20, lielākoties ir daudzdzīvokĜu ēkas.
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24. TABULA 
Katlumājai RaiĦa ielā 7 pieslēgtie patērētāji 

Nr. 
p.k. 

Adrese 
Apsildāmā 
platība, m² 

DzīvokĜu 
skaits 

PatēriĦš, 
MWh 

kWh/m² 

DaudzdzīvokĜu ēkas 

1. RaiĦa iela 3 (1) 398,5 8 72,9 182,9 

2. Skolas iela 4a 879,4 24 134,2 152,6 

3. Skolas iela 6 544,7 12 127,9 234,8 

4. Skolas iela 8 811,9 18 170,9 210,5 

Jaukta tipa ēkas 

5. 

Ainažu iela 10 
Iedzīvotāji; 
“Saulkrastu Aptieka”; 
“GE Money Bank”; 
“Saulkrastu Informācijas centrs” 

752,6 4 130,4 173,3 

Administratīvās un rūpnieciskās ēkas 

6. 
RaiĦa iela 3 (2) 
“Saulkrastu ăimenes atbalsta centrs” 

405,3 — 29,0 214,8 

7. 
RaiĦa iela 8 
“Saulkrastu novada dome” 

1696,1 — 208,2 123,0 

8. 
RaiĦa iela 6 
“Saulkrastu vidusskola (sākumskola)” 

805,7 — 117,4 145,7 

9. 

RaiĦa iela 7 
“Bibliotēka”; 
“Ilda”; 
“Sieviešu frizētava”; 
“Vīriešu frizētava”; 
“Šūšanas darbnīca”; 
“Galants un CO”; 
“Maksis & dēli”; 
“Bemberu maiznīca” 

743,7 — 129,8 174,5 

 DaudzdzīvokĜu ēkas 

1. BīriĦu iela 1 1610,2 36,0 300,6 186,7 

2. BīriĦu iela 3 1220,6 27,0 242,8 198,9 

3. L.Paegles iela 10 888,9 24,0 145,4 163,6 

4. L.Paegles iela 4 1604,0 32,0 248,9 155,2 

5. L.Paegles iela 4a 896,8 18,0 163,3 182,1 

6. L.Paegles iela 8 611,6 16,0 104,7 171,1 

7. Skolas iela 5 1482,8 24,0 164,2 110,7 

Administratīvās un rūpnieciskās ēkas 

1. Ainažu iela 20 
“Rerica” 

700,0 — 102,2 146,1 

2. Ainažu iela 24a 
SIA “Latalko” 

254,0 — 49,0 192,8 
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Izvērtējot siltumenerăijas patēriĦu daudzdzīvokĜu ēkām, kas pieslēgtas katlumājai 
RaiĦa ielā 7, redzami sekojoši rādītāji – siltumenerăijas patēriĦš svārstās no 152,6 kWh/m² 
līdz 234,7 kWh/m² (vidējais rādītājs 190,8 kWh/m²). Energoefektivitātes likumdošana 
nosaka, ka patēriĦam jābūt mazākam par 100 kWh/m². Siltinātām ēkām rādītājs būtu 
apmēram 60–70 kWh/m². Redzams, ka vairumam ēku rādītāji ir no 1,5 līdz 2,5 reizes 
sliktāki par pieĜaujamiem rādītājiem. 

Saulkrastu pilsētas ēkās ir izbūvēti individuālie siltummezgli (ISM), un siltumtīkliem 
ēkas pieslēgtas pēc atdalītās shēmas. Ēkās karstā ūdens sagatavošana netiek nodrošināta, 
izmantojot siltumtīklu siltumnesēju, ar karsto patēriĦa ūdeni patērētāji nodrošina sevi paši 
(piem. ar elektriskajiem ūdens sildītājiem). 

Ir parakstīts līgums par ēkas Skolas ielā 5 un RaiĦa ielas 3 ēkas siltināšanu. BīriĦu 
ielā 1 jau veikta bēniĦu siltināšana. Paegles ielas 2. nama, Skolas ielas 2. un 4. nama 
iedzīvotāji izrāda interesi par ēku siltināšanu un iespēju pieslēgties centralizētajai 
siltumapgādei, bet pagaidām gaida citu ēku ekonomiskā efekta rezultātus. 

Zvejniekciems 

Zvejniekciemā individuālie siltummezgli izpildīti kā tiešā pieslēguma, pēc 
atjaukšanas shēmas ar automātiku, kas darbojas pēc ārgaisa temperatūras. IzĦēmums ir 
Zvejniekciema vidusskola, kur izbūvēts individuālais siltummezgls ar siltummaiĦiem, 
patērētājs pieslēgts pēc atdalītās shēmas, kā arī siltummainis karstā ūdens sagatavošanai 
(netiek izmantots). Tallinas ielā 9 arī ir uzstādīts individuālais siltummezgls ar 
siltummaiĦiem, pieslēgumu pēc atdalītās shēmas. Kā izĦēmums jāpiemin ēkas Atpūtas ielā 
2c, Tallinas ielā 7 un Bērzu alejā 1, kur nav uzstādīta neviena no uzskaitītajām shēmām 
(atjaukšanas vai atdalītā), bet ēkas pieslēgtas tiešā pieslēgumā. Ēkās karstā ūdens 
sagatavošana netiek nodrošināta, izmantojot siltumtīklu siltumnesēju, ar karsto patēriĦa 
ūdeni patērētāji nodrošina sevi paši (piem. ar elektriskajiem ūdens sildītājiem).
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26. TABULA 
Zvejniekciema katlumājai pieslēgtie patērētāji 

Nr.p.k. Adrese 
Apkurināmā 
platība, m² 

DzīvokĜu skaits PatēriĦš, MWh kWh/m² 

DaudzdzīvokĜu ēkas 

1. Atpūtas iela 1a 584,3 12 100,5 172,0 

2. Atpūtas iela 2a 360,0 8 57,1 158,6 

3. Atpūtas iela 2b 360,0 8 60,0 166,7 

4. Atpūtas iela 2c 360,0 8 52,7 146,4 

5. Tallinas iela 9 1168,6 24 123,2 105,4 

6. Tallinas iela 7 780,8 16 120,2 153,9 

7. Bērzu aleja 2 859,3 18 116,6 135,7 

8. Bērzu aleja 3 1669,0 33 204,0 122,2 

9. Bērzu aleja 4 1004,0 18 135,7 135,2 

10. Bērzu aleja 5 1032,4 24 209,0 202,4 

11. Bērzu aleja 6 787,4 13 92,6 117,6 

12. Ostas iela 1 394,2 8 80,1 203,3 

13. Ostas iela 19 1593,5 32 223,1 140,0 

14. Ostas iela 5 171,8 4 21,3 124,0 

Administratīvās un rūpnieciskās ēkas 

15. 
Bērzu aleja 5a  
“Kartona cehs” 

2000,0 — 48,6 24,3 

16. 
Bērzu aleja 5a “ 
Laivu cehs” 

2000,0 — 111,9 56,0 

17. 
Atpūtas iela 1 
Zvejniekciema vidusskola 

4000,0 — 385,6 96,4 

18. 
Bērzu aleja 1 
RSZBK veikals “Enkurs” 

300,0 — 68,3 227,5 

Aplūkojot Zvejniekciema daudzdzīvokĜu ēku siltumenerăijas patēriĦa rezultātus, 
redzam, ka siltumenerăijas patēriĦš svārstās no 105,4 kWh/m² līdz 203,3 kWh/m² (vidējais 
rādītājs 148,8 kWh/m²). Šīs ēkas neatbilst arī energoefektivitātes likumdošanā noteiktajam, 
ka patēriĦam jābūt mazākam par 100 kWh/m². Siltinātām ēkām rādītājs būtu apmēram 
60÷70 kWh/m², ēku rādītāji vairākkārt pārsniedz pieĜaujamo normu. 

Ēku siltumenerăijas patēriĦa uzskaites dati parāda, ka ēku īpatnējais siltumenerăijas 
patēriĦš ir nesamērīgi augsts. Nelielā daĜā ēku veikti daĜēji siltināšanas pasākumi. Lai 
uzlabotu siltumapgādes sistēmas kopējos rādītājus, nepieciešams pāriet no sezonas uz gada 
darbības režīmu, tas nozīmē atjaunot karstā ūdens apgādes sistēmas pie patērētājiem un 
izbūvēt karstā ūdens sagatavošanas siltummaiĦus ar aprīkojumu individuālajos 
siltummezglos (ISM). Lai nonāktu līdz atbilstošiem mūsdienīgiem tehniskajiem rādītājiem, 
pareizākais ceĜš ir veikt ēku tehnisko apsekošanu un energoauditu. Energoaudita pārskats 
sniedz visus nepieciešamos tehniskos datus par ēku inženiersistēmām un nepieciešamos 
pasākumus. 
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8. Teritorijas īpašās vērtības 

8.1. Dabas vērtības 

8.1.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Dabas parks “Piejūra” 

1999. gada 9. martā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 
apstiprinātā dabas parka “Piejūra” teritorija aizĦem ap 36 km garu un 0.5–2 km platu joslu 
Rīgas līča krastā no VakarbuĜĜiem līdz Inčupei, aptuveni 4140 ha platībā. 

Parks skar 3 lielu upju (Lielupes, Daugavas un Gaujas) grīvas un 2 salas (BuĜĜu un 
Mīlestības salas). Dabas parks “Piejūra” atrodas 3 administratīvās teritorijās: Rīgas pilsētā, 
Carnikavas novadā un Saulkrastu novadā. Dabas parkā “Piejūra” ietilpst 3 dabas liegumi: 
VakarbuĜĜi, Daugavgrīva un Ummis, kuri kopā aizĦem 6 % no parka kopplatības. 

Posmā no Lilastes līdz Inčupei galvenie reljefa veidojumi ir relatīvi jaunās kāpu 
ainavas, kur ceĜojošās kāpas bija vēl pagājušā gadsimta sākumā. Kāpu grēdā atsevišėas 
augstākās virsotnes paceĜas 28–30 m v.j.l. Plaša deflācijas reljefa josla ar viĜĦotu līdzenumu 
starp kāpu grēdu un priekškāpu joslu. 

Priekškāpu josla vāji izveidota, tā saglabājas tikai aptuveni  2 km uz austrumiem no 
Lilastes ietekas. Tālāk Pabažu virzienā tās vispār nav, bet aptuveni 1,5 km garā iecirknī 
pirms Inčupes ietekas – pēc 1969. gada vētras izveidojās 2–4 m augsts stāvkrasts, kas tagad 
daĜēji apaudzis. Pludmale ir pastāvīgi smilšaina, tās platums rekreācijas sezonā 30–40 m. 

Ap 400 m pirms Inčupes ietekas 200–300 m garā iecirknī, kur nav priekškāpas, aiz 
pludmales ar nelielu kāpli sākas alkšĦiem un bērziem apaudzis pamatkrasts – akumulatīviem 
smilšainiem jūras krastiem netipiska ainava. To nosaka specifiskie apstākĜi: pamatkrasta 
piekājes joslā izplūst gruntsūdeĦi. Pēc vētrām, kad pludmales augstākā daĜa stipri noskalota, 
avotu ūdeĦi sīku strautiĦu veidā pāri pludmalei plūst uz jūru. Tad te ir savdabīga slapjā 
pludmale visā tās platumā. Tas gan raksturīgi tikai atsevišėos gados. 

Šis krasta posms jau no pagājušā gadsimta 30. gadiem pazīstams kā Nūdistu 
pludmale, no Gaujas jūrā ieskalotie koku stumbri, celmi un zari tiek izmantoti savdabīgu, 
norobežotu atpūtas vietu izveidošanai. 

Iekšzemes virzienā, no iespaidīgās pārpūsto kāpu grēdas līdz dzelzceĜa līnijai, un 
tālāk iekšzemē, plešas Baltijas ledus ezera smilšainais līdzenums ar nelieliem kāpu 
pauguriem un pārpurvotām ieplakām. 

DP “Piejūra” ietilpst Piejūras augšĦu rajonā. Uz eolo smilšu cilmiežiem dominē 
tipiskas podzolaugsnes, bet vāji drenētajos līdzenumos – velēnu glejaugsnes, 
velēnpodzolētās glejaugsnes, kā arī purvu augsnes. Jauno, vēl pagājušā gadsimta 20.–40. 
gados ceĜojošo kāpu rajonos augsnes vāji izveidojušās. 

Dabas parka “Piejūra” teritorija tiek izmantota mežsaimniecībai, lauksaimniecībai, 
atpūtai, tūrismam, sportam un izglītībai. Daudzveidīgas atpūtas iespējas nodrošina plašās 
smilšainās pludmales, atklātās kāpas un gleznainās meža ainavas (dažāda augstuma un 
virzienu kāpas, veci meži ar īpatnējiem kokiem). Populārākā dabas parka “Piejūra” 
izmantošana ir atpūta jūras krastā. Jūras pludmale un atklātās kāpas ir lieliska vieta, lai 
peldētos, nodarbotos ar sportu, sauĜotos vai pastaigātos. Lielākā daĜa no atpūtniekiem ir 
atbraucēji; cilvēku piekĜūšanu jūrai veicina dzelzceĜa un šosejas tuvums. [5] 
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45. att. Dabas parks “Piejūra” Saulkrastu novada teritorijā 

Dabas parks “Piejūra” ir iekĜauts NATURA 2000 īpaši aizsargājamo teritoriju 
sarakstā. 

Selga uz rietumiem no Tūjas 

SaskaĦā ar 2010.01.05. Ministru kabineta noteikumiem Nr.17 “Noteikumi par 
aizsargājamām jūras teritorijām” Latvijā izveidotas 7 aizsargājamās jūras teritorijas. Viena 
no tām ir “Selga uz rietumiem no Tūjas”. 

Administratīvais iedalījums: teritorija atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras 
Rīgas līča austrumu daĜā iepretim Saulkrastu un Carnikavas novadiem, platība 58 600 ha, 
dibināta 2010. gadā. 

Teritorija ir izveidota putnu sugu aizsardzībai, kuru populācijas lielumi aizsargājamā 
jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju. Šādas putnu sugas, kuru 
populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas 
kritēriju, ir brūnkakla gārgale (Gavia stellata), melnkakla gārgales (Gavia arctica), un 
mazais ėīris (Larus minutus). Abām gārgaĜu sugām šī vieta ir nozīmīga gan ziemošanas, gan 
rudens un pavasara migrāciju laikā (maksimālais reăistrētais skaits ap 2500 īpatĦu). Mazais 
ėīris teritoriju vislielākā skaitā izmanto pavasarī (virs 9000 īpatĦu). Teritorijas dienvidu daĜu 
regulāri izmanto arī lielie alki (Alca torda). 
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46.att. Jūras aizsargājamā teritorija “Selga uz rietumiem no Tūjas” 

Dzelves – Kroņa purvs 

Cieši blakus Saulkrastu novadam atrodas Sējas novadā esošais dabas liegums 
“Dzelves–KroĦa purvs”, kas ir iekĜauts NATRURA 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā. 
Tas dibināts 1999. gadā. Lieguma kopējā platība ir 2133 ha. 

Liegumam raksturīga liela ornitofaunistiskā un biotopu daudzveidība, tas ir daudzu 
retu putnu sugu ligzdošanas vieta. Purvā ir nelielu ezeriĦu kompleksi, kur pēc ligzdošanas un 
migrācijas laikā uzturas liels skaits zosu un dzērvju. Dienvidu daĜā atrodas lielāks ezers, kurā 
novērota sudrabkaiju kolonija. 
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47 att. Dabas liegums “Dzelvas-KroĦa purvs” 

8.1.2. Mikroliegumi un citi aizsargājamie objekti 

Pēterupes Līgotņu mācītājmājas aleja 

Tā ir viena no valstī esošajām 60 aizsargājamajām alejām, kam noteikts valsts 
aizsardzības statuss. 

26. TABULA 
Pēterupes LīgotĦu mācītājmājas alejas robežu apraksts 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 
plāna 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

1. 1-2 No punkta ar koordinātām N 57o15,576' E 24o25,354' uz Pēterupes 
mācītājmājas pašreizējā pievadceĜa brauktuves austrumu malas pa iedomātu 
taisnu līniju 14 m attālumā uz dienvidrietumiem no liepu alejas norobežotā 
ceĜa viduslīnijas dzelzceĜa virzienā līdz punktam ar koordinātām N 57o15,623' 
E 24o25,310' 

2. 2-3 Pa iedomātu taisnu, alejas ceĜa viduslīnijai perpendikulāru līniju 28 m uz 
ziemeĜaustrumiem pāri ceĜam 

3. 3-4 Pa iedomātu taisnu līniju 14 m attālumā uz ziemeĜaustrumiem no alejas 
norobežotā ceĜa viduslīnijas Pēterupes mācītājmājas virzienā līdz ceĜu 
krustojumam 

4. 4-1 Pa iedomātu taisnu, alejas norobežotā ceĜa viduslīnijai perpendikulāru līniju 
28 m uz dienvidrietumiem 
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Dižkoki 

Saulkrastu novadā atrodas vismaz 20 aizsargājami koki, kas atbilst dižkoka 
kategorijai (27. tabulā). 

27. TABULA 
Aizsargājamie koki Saulkrastu novadā 

DB ID Suga Atrašanās vieta Apkārtmērs Augstums 

947 Parastā priede 400m W no Rīgas-Tallinas ceĜa tilta pār Inčupi, 
mežā 

2,86 25 

950 Parastā priede Bātciems, KrastiĦi, 5mN no saimn. ēkas (50m 
NW no Kāpām) 

2,95 17 

951 Parastā priede Bātciems, Lilastes upes labajā krastā, 150m no 
jūras, paugura S nogāzē, mežā 

2,93 18 

1491 Parastā priede Bātciems, 100m N no KrastiĦu mājām (zeme 
pieder Saulkrastu pašvaldībai), mežā, uzkalniĦa 
malā, 20m no kāpas. 

2,82 16 

1492 Parastā priede Inčupes kreisais krasts, 200m no upes S, 400m 
no jūras, kāpas S nogāzē, mežā (400m N no 
benzīntanka) 

2,84 22.5 

1493 Parastā priede Bātciems, KĜaviĦu zemē, 100m W no mājām, 
mežā. 

2,84 17 

2036 Āra bērzs Zvejniekciems, Upes ielā 31 (autobusu piet. 
“Zveiniekciema skola), ~10m aiz mājas, ~3m 
kreisajā pusē no ceĜa uz ostu, ~100m no Aăes 
upes labā krasta, ~200m no jūras, mežmalā 

2,7 20 

182 Melnalksnis Smilšu 3. Skolas sporta laukuma malā, gar 
Pēterupīti, labajā krastā 

4,1 22 

183 Melnalksnis Smilšu 3. Skolas sporta laukuma malā, gar 
Pēterupīti, labajā krastā 

3,75 25 

350 Parastā priede Jaunā iela 13. Uz W no MurjāĦu pagr. 3,13 19 

351 Parastā priede Jaunā iela 13. Uz W no MurjāĦu pagr. 2,87 17 

352 Parastā priede Liepu ielas turpinājums mežā: 120m no ielas 
gala (Saulkrastu mežn.123.kv.) 

2,86 18 

353 Parastā priede Liepu ielas turpinājums mežā (W no MurjāĦu 
pagr., Saulkrastu mežn.123 kv., 150m S no ielas 
gala un tad 50m W) 

3 17 

354 Parastā priede Liepu ielas turpinājums mežā (W no MurjāĦu 
pagr., Saulkrastu mežn. 123 kv., 100m SW no 
pirmās priedes) 

2,91 20 

355 Parastā priede 100m W - NW no Sarkanarmijas kareivju kapa. 
Kāpas piekājē , Saulkrastu mežn. 123 kv. 

2,9 20 

356 Parastā priede Inčupe. Kāpu 2 (starp šoseju un jūru) 3,11 22 

357 Parastā priede Ėīšupītes kreisais krasts. ParciĦā pie estrādes 
(pretī A.KalniĦa 1 – bij. Puškina 1) 

3,05 23 

945 Parastā priede 200m SE no Ėišupes ietekas jūrā, 100m E no 
pludmales, mežā 

2,87 18 

946 Parastā priede Pabažu kāpa, 60m E skatlaukuma, 250m E no 
Inčupes ietekas jūrā, mežā 

2,77 20 
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DB ID Suga Atrašanās vieta Apkārtmērs Augstums 

948 Parastā priede 170m NW no universālveikala, mežā 2,75 16 

949 Parastā priede Mežā, uz kāpas, 120m E no pludmales, 260m 
NWN no universālveikala, 300m SW/S no 
tirgus 

2,89 21 

1496 Parastā priede Saulkrasti, 400m SW no MurjāĦu pagrieziena, 
Liepu ielas turpinājums mežā, Saulkrastu mežn. 
123.kv., mežā, kāpas nogāzē 

2,72 23 

1497 Parastā priede Saulkrasti, 350m WSW no MurjāĦu  
pagrieziena, Liepu ielas turpinājums mežā, 
Saulkrastu  mežn. 123.kv., mežā. 

2,82 16 

8.2. Kultūras objekti un pieminekļi 

Neskatoties uz to, ka Saulkrastu novads teritorijas ziĦā ir mazākais Latvijā, tas ir 
bagāts ar dažādiem vēsturiskiem un tūristu iecienītiem objektiem. 

28. TABULA 
Nozīmīgi kultūras objekti Saulkrastu novadā 

Nr.p.k. Nosaukums Apraksts 

4. Skultes osta Zvejniecības un kokosta.1937.-1939. gados valsts Jūrniecības 
departaments Skultē izbūvēja zvejas ostu. www.skulteport.lv. 
Adrese: Upes ielā 41, Zvejniekciems 

5. PiemiĦas akmens Ostas teritorijā atrodas apskatāmais piemiĦas akmens ar uzrakstu: 
“Valsts prezidenta KarĜa UlmaĦa ierosināta, Jūrniecības 
departamenta celta 1927. - 1937. gada tapa Skultes zvejnieku osta” 
Adrese: Skultes iela, Zvejniekciems 

6. Kara ministra ăenerāĜa 
JāĦa Baloža (1881-
1965) piemiĦas vieta  

Nams, kurā savus pēdējos dzīves gadus pavadīja Latvijas armijas 
ăenerālis Janis Balodis. Adrese: Krasta iela 10, Saulkrasti, T. 
(+371)29896885 

7. Piemineklis Neibādes 
peldvietas dibinātājam  

Uzstādīts 1877. gadā par godu Lēdurgas baronam Karlam fon 
Reiternam, kurš 1823. gada dibināja Neibādes peldvietu. Līdz I 
Pasaules karam Neibāde bija iecienīta atpūtas vieta ne tikai 
ZiemeĜvidzemes muižnieku, bet arī citu Krievijas impērijas 
augstmaĦu vidū. Atrodas Saulkrastu estrādes parkā. 

8. Saulkrastu Dieva 
Žēlsirdības draudzes 
Baznīca 

Uzcēla un iesvētīja 1998. gadā. Pieejama ārējai apskatei. Adrese: 
Ainažu 42, Saulkrasti. 

9. R.Kaudzītes (1839 – 
1920) dārza māja 

Atrodas līdzās dzīvojamajai ēkai, kurā dzīvojis latviešu rakstnieks 
Reinis Kaudzīte un kopš 1991.gada veidota kā Saulkrastu vēstures 
sabiedriskais muzejs. No 2008.gada R.Kaudzītes dārza mājiĦa, kur 
var iepazīties ar rakstnieka dzīvi no 1913.gada līdz 1920.gadam 
Pēterupē. Apskatāma arī Saulkrastu vēsture fotogrāfijās. Adrese: 
Skolas iela 19, Saulkrasti, T. (+371) 20222765 

10. Saulkrastu (Pēterupes) 
ev. luteriskā baznīca 

Baznīcas ēkas celtniecība pabeigta 1856. gadā. Tajā var aplūkot 
altāra gleznu “Kristus pie krusta”, kuru 1856. gadā uzgleznoja 
mākslinieks Jāzeps Millers, baznīcas ērăeles un apgleznotu 
kanceles durvju pildiĦu ar Sv. Pētera attēlu. Pieejama ārējai 
apskatei. Adrese: Ainažu iela 4, Saulkrasti, 
www.saulkrastubaznica.lv 

11. Pēterupe Pēterupe, agrāk saukta arī par PērĜupi ir 42 km gara. Vēl 20.gs. 30. 
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Nr.p.k. Nosaukums Apraksts 

gados šeit varēja atrast upju pērlenes ar pērlēm. Domājams, ka 
nosaukums Pēterupe izveidojās t.s. “poĜu” jeb “katoĜu” laikos, kad 
upes krastā atradās lūgšanu nams - kapella. To sauca apustuĜa Sv. 
Pētera vārdā. 

12. Saulrieta taka 4 km gara meža taka, kas stiepjas gar jūras piekrasti no Saules tilta 
līdz Baltajai kāpai. No takas paveras skaists skats uz Pēterupes 
ieleju un jūru. Aplūkojamas 20 dižpriedes un īpatnējas formas koki. 

13. Baltā kāpa Baltā kāpa atrodas Inčupes labajā krastā pie upes ietekas jūrā, no 
tās paveras izcili skaists skats uz Rīgas jūras līci. 

14. Katrīnas liepas Katrīnas liepas atrodas līdzās Baltajai kāpai – dižkoki, kas reizē ir 
arī vēsturiski koki. Kā vēsta nostāsts, šīs liepas stādījusi Krievijas 
ėeizariene Katrīna II, uz brīdi atpūšoties Pabažu jūrmalā. Nav gan 
skaidri pateikts, vai liepas stādījusi pati valdniece, viĦas kalpi vai 
vietējie iedzīvotāji par godu Katrīnai II. Divu resnāko liepu 
apkārtmērs ir 3,7m un 2,7 m. 

15. Saulkrastu velosipēdu 
muzejs 

Seno velosipēdu kolekcija ataino Latvijas velosipēdu rūpniecības 
vēsturi pirmskara laikā, kurā līdzās unikāliem eksponātiem, 
aplūkojama arī seno laiku darbnīca un veikals. Vienīgais 
velosipēdu muzejs Latvijā. Adrese: Rīgas iela 44, Saulkrasti, 
(+371) 28883160 www.velomuseum.tk, darba laiks 10.00 – 18.00. 

16. Dabas parks “Piejūra” Parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, jo tur sastopami reti 
piejūras biotopi, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreāli meži, kā 
arī embrionālās kāpas, priekškāpas un retas augu un dzīvnieku 
sugas. 

SaskaĦā ar Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas sniegto informāciju, 
Saulkrastu novadā atrodas pieci valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekĜi. 

29. TABULA 
Aizsargājamie kultūras pieminekĜi Saulkrastu novadā 

Aizsar-
dzības nr. 

Vērtības 
grupa 

PieminekĜa 
veids 

PieminekĜa 
nosaukums 

Atrašanās vieta PieminekĜa 
datējums 

4216  Valsts 
nozīmes 

Māksla Kancele ar 
gleznojumiem 
durvīs (2) 

Saulkrastu novads, 
Saulkrasti, Ainažu iela 4; 
Pēterupes luterāĦu 
baznīca 

18.gs.I puse 

4215 Valsts 
nozīmes 

Māksla Epitāfija 
A.A.Pistolkorsai 

Saulkrastu novads, 
Saulkrasti, Ainažu iela 4; 
Pēterupes luterāĦu 
baznīca 

1854. 

8490 Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Neibādes mežsarga 
māja “Forstei” 

Saulkrastu novads, 
Saulkrasti, Alfrēda 
KalniĦa iela 10 

19. g.s. b. 

8733 Vietējās 
nozīmes 

Arhitektūra Aka Saulkrastu novads, 
Saulkrasti, Rīgas iela 41 

1935. 

8774 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra Ăelžu ăimenes 
vasarnīca 

Saulkrastu novads, 
Saulkrasti, Inčupes iela 
10 

1959., 1976. 
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Pēterupes luterāņu baznīca 

Viena no Saulkrastu vēstures lieciniecēm ir Pēterupes luterāĦu baznīca. Baznīcas 
vēsture ir sena, par to liecina arī tas, ka pašreizējā ēka ir jau ceturtā. 

Senie raksti vēsta, ka jau 13. gs., kad Latvijā aizsākās kristietība, paugurā pie upītes 
tiek uzcelts koka lūgšanas nams,  jeb kapela, kurai tiek dota Sv. Pētera vārds. Laika gaitā ap 
mācītājmuižu un baznīcu izveidojas ciems – Pēterupes ciems (dokumentos minēta kā 
Pēterskapelle). 

Pēterupe ir mazs un diezgan nabadzīgs ciems, tāpēc arī baznīcai nav sava patstāvīga 
mācītāja, Pēterupes baznīcas apkalpošanu ir uzĦēmušies veikt tuvāko ciemu mācītāji. Ap 
1640. gadu baznīcai esot bijis savs mācītājs, bet jau pēc kāda laika to apkalpo Lēdurgas 
mācītājs. No 1653. gada līdz 1700. gadam baznīcai atkal uz kādu laiku ir patstāvīgs mācītājs, 
bet, laikam ritot, Pēterupes draudze tiek pievienota Krimuldas draudzei, vēlāk Liepupes 
draudzei. Bet ap 1851. gadu baznīca daudzmaz kĜūst patstāvīga. 

Zviedru–poĜu kara laikā baznīca tiek nopostīta, bet vietēji ar to nesamierinās, tāpēc 
1641. gadā baznīca tiek atjaunota, kura kalpo līdz 1735. gadam, pārciešot pat ZiemeĜu karu. 
1735. gadā tiek celta jauna koka baznīca, kura līdzinās iepriekšējai baznīcai. Šī baznīca kalpo 
līdz 1863. gadam, kad pēc konventa pavēles uzsāk mūra baznīcas celšanu. Konvents nosaka, 
ka baznīcas celšanā ir jāpiedalās apkārtējām muižām (BīriĦu, Pabažu, Gāršu, Sējas un 
Lēdurgas muižām, kā arī mācītājmuižai), būvdarbi tiek pabeigti jau 1864. gadā. 

Dievnams ik pa laikam tiek atjaunots un uzlabots: 1887. gadā tiek uzlabots kāpĦu un 
grīdas stāvoklis, nomainīti bojātie dakstiĦi, pārkrāsots baznīcas interjers. Pēc I Pasaules kara 
baznīca diezgan pamatīgi cieš, bet, nemākulīgi atjaunojot interjeru, tiek iznīcināti sienas 
gleznojumi, dakstiĦu jumts tiek nomainīts pret skārda jumtu. 1935. gadā ierīko elektrisko 
apgaismojumu. 

 
48. att. Pēterupes evaĦăēliski luteriskā baznīca 

Baznīcā glabājas interesanti vēstures liecinieki: apgleznots kanceles durvju pildiĦš ar 
Sv.Pētera attēlu (saglabājies no 17. gs. celtās baznīcas), altāra glezna “Kristus pie krusta”, 
kuru 1856. gadā pēc sava skolotāja Pētera Kornelija Minhenes Ludviėa baznīcas altāra 
gleznas parauga uzglezno mākslinieks Jāzeps Millers, baznīcas ērăeles. Pēterupes baznīcai 
Berlīnē tiek izgatavoti stikla logi, kuri cieš kara un pēckara gados un tagad atrodas 
Saulkrastu vēstures muzejā. 
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Saulkrastu Romas katoĜu Dieva Žēlsirdības baznīca 

Baznīcas būvdarbi tiek uzsākti 1997. gada 4. maijā.  

1997. gada 8. jūnijā notiek jaunās baznīcas pamatu iesvētīšana un kapsulas ar 
vēstījumu nākošām paaudzēm iemūrēšana zem altāra. 

1998. gada 19. aprīlī, otrā svētdienā – Baltā svētdienā – iesvēta jauno Saulkrastu 
katoĜu baznīcu. Baznīca nav liela, tā aizĦem nepilnus 300 m2. Dievnamā paredzētas 300 
vietas. 

 
49. att. Saulkrastu Romas katoĜu Dieva Žēlsirdības baznīca 

Baznīcai ir altāra glezna ar Kristus tēlu. Pie sienām 14 gleznās attēlots “Krusta ceĜš” 
– Kristus ciešanu ceĜš no tiesāšanas līdz augšāmcelšanās. Altāris veidots no cēlkoka oša. 
Altārgleznā Kristus tēls, autora Ērika Pudzēna gleznots, ir tāds, kādu to vīzijā 1931. gada 22. 
februārī kādā Polijas klosterī redzējusi svētā klostera māsa Faustīna, viĦai arī Kristus izteicis 
vēlēšanos, lai svētdiena pēc Lieldienām tiktu veltīta Dieva žēlsirdības godam. 

Baznīcas arhitekts ir Jānis Šrēders, celtniecības darba vadītājs – Pēteris Rimša. 

1998. gada 2. augustā pie Saulkrastu Romas katoĜu Dieva Žēlsirdības baznīcas tiek 
iesvētīts 7,38 m augsts krusts.
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Ainava 

Saulkrastu novada ainavas nozīmība un vērtība ir tieši saistīta ar Vidzemes jūrmalu, 
kas ir ainaviski bagāta un dabas objektu daudzveidīga. Vidzemes jūrmalā ir sastopamas 
augstas smilšu kāpas, smilšakmens klintis, akmeĦaina jūrmala, randu pĜavas, nomaĜākas 
pludmales, Ĝaužu iecienītas atpūtas vietas un zvejniekciemi. 

Saulkrastu novada galvenā dabas vērtība ir Baltijas Jūras piekrastes zona un Baltā 
kāpa. 

Baltā Kāpa 

Baltā kāpa ir ar smiltīm apbiris smilšakmens iezis pie Inčupes ietekas jūrā. 
Smilšakmens iezis ir veidojies pirms 405–350 miljoniem gadu, no 18 m augstās kāpas 
paveras brīnišėīgs skats uz jūru. Apmeklētāju ērtībām ir izveidots skatu laukums, kā arī tiek 
veidota meža taka, kas stiepsies gar jūras krastu. 

Balto kāpu bieži izvēlas jaunie pāri kā vietu, kuru apmeklēt savā svētku dienā. Kāpas 
apkārtne ir labiekārtota un sakopta, bet tās nogāzes – nostiprinātas. 

Kāpas virsotnē ierīkots skatu tornis un skatu laukums. Pie Baltās kāpas uzĦemti kadri 
Rīgas kinostudijas mākslas filmām “Kā gulbji balti padebeši iet” un “Nauris”.  

Saulrieta taka vijas no Baltās kāpas līdz Pēterupei apmēram 3,5 km garumā. Taka iet 
pa Pēterupes lejteces kraujas augšdaĜu starp upi un Rīgas–Tallinas autoceĜu. Ejot pa taku, var 
redzēt gan 20 dižpriedes, gan īpatnējas formas kokus: priedes, kuru zari ir vienādā garumā ar 
stumbru un turpinās paralēli zemei vai augšup, vai izlokās dažādos vijumos. 

 
50. att. Baltā kāpa 
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Zvejniekciema akmeņainā jūrmala un Skultes osta 

Daudz mākslinieku un citi interesenti ir iecienījuši gleznaino Zvejniekciema 
akmeĦaino jūrmalu. Šajā Saulkrastu daĜā atrodas arī pirmā osta Vidzemē – Skulte, kas šobrīd 
ir lielākā no mazajām ostām Latvijā. 

 
51. att. Zvejniekciema akmeĦainā jūrmala 
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9. Teritorijas slodzes un riski 

9.1. Dabas riski 

Pēdējās desmitgadēs vērojamas globāla un reăionāla rakstura klimata izmaiĦas: 
paaugstinās gaisa temperatūra, biežāk veidojas vētras, turklāt pieaug to enerăija. Samazinās 
krasta un jūras ledus saglabāšanās ilgums, kā arī zemes sasaluma periods. Šīs izmaiĦas 
izraisa jūras krasta erozijas pastiprināšanos vētrās un jūras pakāpenisku uzvirzīšanos 
sauszemei. 

Jūras krasta ăeoloăisko procesu raksturu, intensitāti un slodzi uz krastu nosaka 
dabiskie un cilvēka radītie (antropogēnie) faktori. 

Faktori, kas darbojas īslaicīgā un ilglaicīgā periodā: 

� meteoroloăiskie (vēju režīms, nokrišĦi, gaisa temperatūras); 

� jūras hidrodinamiskie un litodinamiskie (viĜĦošanās, jūras ūdenslīmeĦi, ledus 
apstākĜi, sanešu plūsmas); 

� ăeoloăiskie un reljefa faktori (zemes garozas tektoniskās kustības, krasta 
ăeoloăiskā uzbūve un ieži, sanešu daudzums, krasta līnijas ekspozīcija un 
augstums); 

� antropogēnie faktori (ostas ar to hidrotehniskajām būvēm, krasta aizsargbūves, 
apdzīvotības un apbūves blīvums krasta joslā, derīgo izrakteĦu ieguve). 

No dabas riskiem Saulkrastu novada teritoriju var skart jūras krasta noskalošana 
stipru vētru laikā. Apdraudēts ir ceĜa posms vietā starp Pēterupi un Zvejniekciemu, kur tas 
atrodas krasta tiešā tuvumā. Plūdu riski Saulkrastu teritorijai nav raksturīgi. 

Iedzīvotāju un caurbraucēju skaita vairākkārtīga palielināšanās vasaras sezonā rada 
paaugstinātu antropogēno slodzi kāpu joslā un piejūras meža masīvos, veicinot piedrazojumu 
ar sadzīves atkritumiem, ekosistēmas noplicināšanu un augsnes erozijas pastiprināšanu. 
Speciāli pētījumi par antropogēnās slodzes ietekmi uz kāpu joslu pilsētas teritorijā nav veikti, 
taču efektīvākais veids šīs slodzes regulēšanai ir kāpu zonas labiekārtošana (celiĦi, soliĦi, 
atpūtas vietas), regulējot cilvēku plūsmu un sasaistot labiekārtotās teritorijas ar automašīnu 
stāvlaukumiem un sabiedriskajiem objektiem. 

Saulkrastu pilsētas teritorijā pie riska objektiem pieskaitāmi: 

� automaăistrāle VIA “Baltica” – saistībā ar bīstamo kravu tranzītu, tai skaitā 
nesankcionētu (piemēram, 10 t lielu hlora kravu regulāri pārvadājumi), 

� ugunsbīstamas mežu teritorijas, 

� kokmateriālu uzglabāšana Skultes ostas teritorijā. 

Rīgas plānošanas reăiona teritorijas plānojums paredz turpmākajiem 50 gadiem 
noteikt paaugstināta pamatkrasta erozijas riska robežu un perspektīvo Rīgas jūras līča krasta 
kāpas aizsargjoslu, kur netiks plānota apbūves attīstības paplašināšanās, tiks atvirzīts no 
piekrastes transports, saglabātas un attīstītas zaĜās joslas. 

Skultes ostas Dienvidu mola rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma 
Noslēguma ziĦojumā norādītas iespējamās riska situācijas, no kurām Saulkrastu teritorijas 
stratēăiskā novērtējuma kontekstā nozīmīgas ir transporta līdzekĜu avārijas ostas teritorijā. 

Krasta kāpu erozija izraisa aizsargājamo dabas teritoriju platības samazināšanos. 
Iespējamās vēja erozijas riska joslas atrodas visā Saulkrastu teritorijas Rīgas jūras līča 
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piekrastē. Nozīmīgākās riska teritorijas atrodas uz Z un D no Skultes ostas un posmā uz D no 
Aăes upes līdz Lilastes upei. 

Skultes ostas apkārtnē krasta reljefa formu attīstība notiek lēcienveidīgi ar ilgstošiem 
“miera” periodiem un straujām izmaiĦām vētru laikā un pirmajos pēcvētras gados. Skultes 
ostas hidrotehniskās būves un kuău ceĜa bagarēšanas darbi uzskatāmi par nozīmīgu 
litodinamisko barjeru, jo gandrīz pilnībā pārtrauc normālu sanešu materiāla sadalījumu 
krasta sistēmā. Uz Z no Skultes ostas ziemeĜu mola 500 m garajā iecirknī pastāv vāji sanešu 
akumulācijas apstākĜi. Pēdējo desmitgadu laikā akumulācijas tempi ir samazinājušies un 
krasta profils ir stabilizējies, un priekškāpu augšana notiek Ĝoti lēni, galvenokārt to frontālajā 
daĜā. Ievērojot Skultes ostas dienvidu mola rekonstrukcijas darbus, prognozes par krasta 
erozijas procesiem iecirknī uz Z no Skultes ostas rāda, ka eolās akumulācijas tempi lielākajā 
iecirkĦa daĜā nemainīsies, bet molam tuvākajā iecirkĦa daĜā (līdz 150 m no mola) iespējama 
nepastāvīgu eolās akumulācijas formu attīstība. 

Savukārt 1500 m garajā iecirknī uz D no Skultes ostas dienvidu mola pastāv izteikti 
sanešu deficīta apstākĜi. Krasta atkāpšanās notiek tikai relatīvi reto ZR un RZR virziena vētru 
laikā. Visaktīvāk pamatkrasta noskalošana ir notikusi un notiks krasta iecirknī, kas atrodas 
no 50 līdz 300 m uz D no mola. Sakarā ar hroniskiem sanešu materiāla deficīta apstākĜiem 
zemūdens nogāzē krasta noskalošana nākotnē notiks ar vēl lielāku intensitāti. Vērā Ħemama 
eolā akumulācija būs vērojama tikai iecirkĦa D daĜā. Savukārt tiešā dienvidu mola tuvumā 
krasta noskalošanas tempi samazināsies galvenokārt ostas “aizvēja efekta” dēĜ. Ievērojami 
aktīvāka pamatkrasta noskalošana turpmākajos gados sagaidāma iecirkĦa vidusdaĜā, 
sasniedzot 2 – 5 (10) m tipiskā “piecgades” vētrā. Par to liecina regulāri veikto monitoringa 
mērījumu rezultāti (52. att.). 
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52. att. Pamatkrasta profila evolūcija Saulkrastu novadā 

Krasta virsūdens nogāzes šėērsgriezuma profils 1500 metrus uz dienvidiem no 
Skultes ostas dienvidu mola (stacionārais nivelēšanas profils 261–55). 

Līdz 2025. gadam prognozētie krasta erozijas riska joslas platumi uz D no Aăes upes 
līdz Lilastes upei parādīti 46. attēlā. Apmēram 1,5 km garumā gar krastu pastāvīgā riska 
joslā 20–40 m platumā iespējama krasta neatjaunošanās. Pārējās joslās paredzama 
pakāpeniska lēna atjaunošanās pēcvētru periodā. 
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53. att. Krasta erozijas riska joslas platuma prognoze līdz 2025. gadam 

Riska teritorijās ieskaitāmas arī applūstošās teritorijas. Saulkrastu pilsētas teritoriju 
saposmo četras labi izteiktas upju ielejas – Inčupes, Pēterupes, Ėīšupes un Aăes ielejas, 
kuras ir nozīmīga ainavas sastāvdaĜa. Upju ielejas kalpo kā dabiskie koridori, kas savieno 
dažādas pilsētas “zaĜās struktūras”, tām ir arī būtiska rekreatīva nozīme (makšėerēšanai, 
pastaigām) un ainaviskā vērtība, palieĦu pĜavas kalpo kā putnu ligzdošanas un barības vietas. 
Atsevišėās vietās upju palieĦu teritorijās pie Ėīšupes, Pēterupes ir izveidotas vasarnīcu 
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apbūves teritorijas (teritorijas apgūtas astoĦdesmitajos gados), šāda prakse nav pieĜaujama 
turpmākajā pilsētas attīstības procesā. Teritorijas plānojumā, lai saglabātu dabiskos koridorus 
un rekreatīvās vērtībās, upju ieleju, tai skaitā palieĦu pĜavu, teritorijā apbūve netiek 
paredzēta. 

Saulkrastu pilsētas un lauku teritoriju šėērsojošās ūdensteces Aăe, Ėīšupe, Pēterupe 
un Inčupe, kā arī strauti un grāvji saĦem nozīmīgu biogēnu piesārĦojuma slodzi jau augštecē, 
ārpus Saulkrastu teritorijas. Pie riska objektiem pieskaitāmi arī cilvēku masu pulcēšanās 
vietas (izglītības, veselības aprūpes u.tml. iestādes): Saulkrastu vidusskola, Zvejniekciema 
vidusskola, bērnudārzs, Saulkrastu slimnīca. 

9.2. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 

SaskaĦā ar likumā “Par piesārĦojumu” sniegto definīciju, “piesārĦota vieta — 
augsne, zemes dzīles, ūdens, dūĦas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur 
piesārĦojošas vielas.” SaskaĦā ar VSIA “Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas 
centrs” izveidoto reăistru, Saulkrastu novadā atrodas 6 piesārĦotas un 6 potenciāli 
piesārĦotas vietas (30. tabula). 

30. TABULA 
PiesārĦotās vietas Saulkrastu novadā 

Nr. p.k. PiesārĦotā vieta PiesārĦojuma apraksts 

1. “A un C” DUS Degvielas uzpildes 
stacija, Zvejniekciems. 

Naftas produkti gruntsūdenī. 

2. Skultes osta. Ostas teritorija, kravu 
pārkraušana, kokapstrāde, 
Zvejniekciems. 

Naftas produkti gruntsūdenī. 

3. “Seko” DUS, Degvielas uzpildes stacija, 
Saulkrasti. 

Neliels naftas produktu piesārĦojums 
gruntsūdenī. 

4. “Roja” DUS, Degvielas uzpildes stacija, 
Saulkrasti. 

Iespējama grunts un gruntsūdens piesārĦošana 
ar naftas produktiem. 

5. Saulkrastu sadzīves atkritumu izgāztuve. Gruntsūdens piesārĦojums. 

6. “Lukoil” DUS, Degvielas uzpildes 
stacija, Saulkrasti. 

Naftas produkti gruntsūdenī. 

 

 

9.3. Grausti  

Saulkrastu pilsētas teritorijā atrodas ēkas, kas ilgstoši nav ekspluatētas un kĜuvušas 
par graustiem. Šie grausti pamatā ir privātīpašumā, un šobrīd tiem nav noteiktas plānotas 
izmantošanas tuvākā perspektīvā.  

Graustu atrašanās pilsētas teritorijā degradē ainavu un kontrastē ar novada dabas 
resursiem, kas kalpo kā tūrisma un rekreācijas pamats.  

Lai apzinātu graustu stāvokli, vēlams veikt visu graustu apsekošanu, izvērtējot to 
stāvokli. Ja graustu tehniskās apsekošanas laikā tiek konstatēti konstrukciju bojājumi, kas 
rada bīstamību, tad īpašniekiem būtu jāpiemēro piespiedu objektu sakārtošanu vai 
nojaukšanu. 
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31. TABULA 

Grausti Saulkrastu novadā 
Nr. p.k Adrese Būve,  kadastra Nr.  

1. Rīgas iela 51,  Saulkrasti 8013 003 0558 001- veikals, kafejnīca 
( bijušais vasaras kino „Vilnis”, pēc 
ugunsgrēka) 

2. V. Lāča iela 14, Saulkrasti 8013 005 0217 001 – dzīvojamā māja 
( pēc ugunsgrēka)  

3 Ainažu iela 11, Saulkrasti  8013 002 0340 001 – bij. restorāns „Vārava” 

4. RaiĦa iela 2, Saulkrasti 
 

8013 002 0305 002 – darbnīca 
8013 002 0305 003 – šėūnis 

5. „ZPR-IkriĦi”, Zvejniekciems 
( bijusī zivju pārstrādes rūpnīca) 

8033 001 0356 001 – kafetērija 
8033 001 0356 002 – noliktava 
8033 001 0356 003 – kūpinātava 
8033 001 0356 004 – garāža 
8033 001 0356 006 – šėūnis 

6.  Komētas iela 1A, Zvejniekciems 8033 001 0693 001 – dzīvojamā māja 

7. Komētas iela 5, Zvejniekciems 8033 001 0058 001 – dzīvojamā māja 

8.  Jūras prospekts 2, Zvejniekciems 
(bijusī kolhoza „Zvejnieks” dārzniecība)  

8033 001 0185 001 – šėūnis 
8033 001 0185 002 – ēka 
8033 001 0185 003 – siltummezgls 
8033 001 0185 004 – siltumnīca 
8033 001 0185 005 – siltumnīca 
8033 001 0185 006 – siltumnīca 
8033 001 0185 007 – siltumnīca 
8033 001 0185 008 – siltumnīca 
8033 001 0185 009 – siltumnīca 
8033 001 0185 010 – šėūnis ar pagrabu 

9. KapteiĦu iela 2, Zvejniekciems 8033 001 0153 012 – daudzdzīvokĜu dzīvojamā 
māja ( nepabeigta būvniecība)  

10. Skultes ostas teritorija, Upes iela 56, 
Zvejniekciems 

8033 501 0025 – SIA „Baltijas Zvejnieks” 12 
būves ( bijušais zivju pārstrādes komplekss).  
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9.4. Riska ūdensobjekti 

SaskaĦā ar Ūdens struktūrdirektīvas iedalījumu, PTAP kontekstā tiek aprakstīti 6 
upju un ezeru virszemes ūdensobjekti. Jāatzīmē, ka tiek Ħemti vērā ŪO plašākā zonā, ne tikai 
PPFT, jo ŪO ir cieši saistīti savā starpā kā hidroloăiskas sistēmas. 

32. TABULA. 
Upju un ezeru ŪO, kuri saistīti ar PPFT, to nosaukumi un ekoloăiskā kvalitāte 

Nr.p.k. Ūdensobjekta kods Ūdensobjekta nosaukums Ekoloăiskā kvalitāte 

1. G260 Lilaste Laba 

2. G262** Pēterupe Vidēja 

3. G263 Ėīšupe Laba 

4. G264* Aăe Vidēja 

5. G265 Rīgas jūras līcis Laba 

6. E214 Lilastes ezers Laba 

∗ Riska ūdensobjekti, kuros labu kvalitāti paredzēts sasniegt līdz 2015. gadam 

∗∗ Riska ūdensobjekti, kuros labu kvalitāti paredzēts sasniegt pēc 2015. gada 

Lai izvērtētu iespējamību, vai līdz 2015. gadam visos ūdeĦos tiks sasniegta laba 
ūdens kvalitāte, upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādes ietvaros visiem ŪO 2008. 
gadā tika veikts riska izvērtējums, Ħemot vērā ne vien pašreizējo ūdeĦu kvalitāti un slodzes, 
bet arī prognozētās stāvokĜa izmaiĦas līdz 2015. gadam. Risks pastāv, ja līdz 2015 gadam 
netiks sasniegta laba ūdens kvalitāte, īstenojot upju baseinu apsaimniekošanas plānos 
definētos pamata jeb obligātos pasākumus. 

Risks nesasniegt labu ūdens kvalitāti ŪO līdz 2015. gadam Saulkrastu novadā pastāv 
Aăes upei. 

Risks nesasniegt labu ekoloăisko kvalitāti ir, galvenokārt, biogēno elementu 
piesārĦojuma, kā arī morfoloăisko izmaiĦu dēĜ ir Pēterupei; pastāv risks nesasniegt labu 
ūdens kvalitāti arī pēc 2015. gada. 

Risks nesasniegt labu ekoloăisko kvalitāti līdz 2015. gadam pastāv arī visos 
piekrastes ŪO un pārējos ŪO, jo tie ir vistiešākajā mērā atkarīgi no Baltijas jūrā uzkrātās un 
virszemes ūdeĦu pienestās piesārĦojošo vielu slodzes (skat. 54. attēlu un 33. tabulu). 
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54. att. Riska ūdens objekti un tos ietekmējošie galvenie faktori Rīgas jūras līča dienvidu daĜā 
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33. TABULA 
Informācija par erozijai pakĜautajiem krastiem, krasta atkāpšanās intensitāti, apdraudēto objektu skaitu 

Saulkrastu novadā 2009. – 2058. gadam (KALME dati) 

Erozijai pakĜautā krasta 
kopgarums (km) 

Krasta atkāpšanās (m) Apdraudējums (objekti) Piezīmes 

2009-2023 2009-2058 2009-2023 2009-2058 2009-2023 2009-2058 2009-2023 2009-2058 

11,5-13,5 Līdz 14,5 5-10 m; ap 1,5 km garā 
posmā uz D no Inčupes 
ietekas jūrā un 
Zvejniekciemā 10-15 m; 
no Skultes ostas uz 
dienvidiem ap 1,5 km 
garā posmā riska joslas 
platums pārsniedz 25 m. 

10-25 m posmā Lilaste-Pabaži un 
Skultes osta-novada Z robeža, bet 
ap 1.5 km garā posmā uz D no 
Inčupes ietekas jūrā un 
Zvejniekciemā 30-45 m; no 
Skultes ostas uz dienvidiem ap 
1,5 km garā posmā riska joslas 
platums pārsniedz 80 m. 

2 auto 
stāvlaukumi 
un 5 ēkas 

Saulkrastu-
Zvejniekciema 
satiksmes 
maăistrāle, 3 auto 
stāvlaukumi un 
~20 ēkas 

 Inčupes un 
Pēterupes palienēs 
un vairākās vietās 
Zvejnniekciemā 
sagaidāmi biežāki 
plūdi vētras laikā. 
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10. Saimnieciskā darbība un nodarbinātība 

10.1. Nodarbinātības un uzņēmējdarbības vides raksturojums 

Nozīmīgākie darba vietu nodrošinātāji Saulkrastos ir pašvaldības un valsts iestādes 
(skolas, pilsētas dome, Saulkrastu slimnīca SIA „Saulkrastu komunālserviss”), kas arī pēc 
iemaksāto nodokĜu īpatsvara ir galvenie nodokĜu maksātāji Saulkrastu pašvaldības budžetā. 

UzĦēmējdarbības attīstība Saulkrastos pamatā saistīta ar pakalpojumu sfēru. To veido 
tirdzniecības un tūrisma infrastruktūras uzĦēmumi. Lielākais uzĦēmumu īpatsvars ir nelieli 
(līdz 10 darbiniekiem), orientēti pamatā uz vietējo tirgu, attīstību balstot uz ienākumiem 
vasaras sezonā. 

Nozīmīgs darba devējs ir Skultes osta, kura pēdējo gadu laikā kĜuvusi par līderi starp 
Latvijas mazajām ostām, pārkrauto kravu apjoma ziĦā apsteidzot Salacgrīvu, un plāno arī 
turpmāk palielināt pārkraušanas apjomus un veikt ostas hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas 
darbus. 

Kopumā, pēc provizoriskiem datiem, aptuveni 2/3 nodarbināto strādā ārpus 
Saulkrastiem. Oficiālais reăistrētais bezdarba līmenis 2011. gada jūlijā Saulkrastu novadā ir 
viens no zemākajiem Rīgas reăionā un Lavijā – 6,3%. 

Galvenie uzĦēmējdarbību ietekmējošie faktori: 

� Rīgas kā Latvijas biznesa, izglītības un kultūras centra tuvums (45 km). 

� 17 km gara jūras piekraste (3% no jūras piekrastes kopgaruma Latvijā) ar 
smilšainu pludmali. Unikāla, salīdzinoši mazpārveidota piekrastes kāpu josla 
(Baltā kāpa, 30 m augstās kāpas pie Bātciema – Latvijas mēroga ievērības 
cienīgi dabas objekti). 

� Transportăeogrāfiskā situācija – teritoriju Z–D virzienā šėērso Rīgas–Tallinas 
šoseja (VIA Baltica automaăistrāles sastāvdaĜa) un Rīgas–Rūjienas dzelzceĜa 
līnija; pieejama elektrificēta piepilsētas dzelzceĜa līnija (5 pieturvietas 
Saulkrastu teritorijā – Inčupe, Pabaži, Saulkrasti, Ėīšupe, Zvejniekciems). 

� Ērta sabiedriskā transporta satiksme – vidēji 20 autobusu un 20-30 vilciena reisi 
(atkarībā no sezonas) dienā Rīgas virzienā, tiešā satiksme ar Limbažiem, 
Cēsīm, Madonu, Ainažiem, Siguldu, Valmieru. 

� Igaunijas robeža (Ainažu robežkontroles punkts) 70 km. 

� Teritorijas lineārais izvietojums: 

� 2–5 km šaura teritorija starp jūru, šoseju un dzelzceĜa līniju “izstiepta” 
17 km garumā; vidējais attālums no pilsētas robežas līdz jūrai – 800 m; 

� ar mežu masīviem atdalīti 4 apdzīvoto vietu centri – Pabaži, Saulkrastu 
centrs (Pēterupe), Neibāde, Zvejniekciems. 

� Skultes osta – uzĦēmējdarbības attīstības iespējas. 

� Teritorijas vēsturiskā attīstība – elitāras kūrortvietas attīstības pirmsākumi 
19.gs. sākumā (Neibāde, Katrīnbāde (Pabaži)); teritorija kā iecienīta organizētās 
atpūtas vieta Latvijā padomju laikā (sanatorijas, atpūtas bāzes, komplekss 
“SeveronikeĜ”, mazdārziĦu un vasarnīcu teritorijas pilsētniekiem). 

� Vasarnīcu un mazdārziĦu apbūves teritoriju īpatsvars (vasarnīcu ciemi un 
dārzkopības kooperatīvi, kopumā ap 5400 vasarnīcu). 
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� Iedzīvotāju skaita pieaugums vasaras sezonā 3–5 reizes, salīdzinot ar pastāvīgo 
iedzīvotāju skaitu (5600 pastāvīgie iedzīvotāji, vasaras sezonā 15 000–25 000 
iedzīvotāju). 

10.2. Novada uzņēmumi 

SaskaĦā ar CSB datiem, Saulkrastu novadā atrodas 292 uzĦēmumi. Lielāko daĜu veido 
vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un darījumi ar nekustamo īpašumu (55. attēls) 

Saulkrastu novada ekonomiski aktīvo tirgus sektora sataistikas vienību 

struktūra pēc nozares 2010.gadā
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(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu

(S) Citi pakalpojumi

(M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

(F) Būvniecība

(C) Apstrādes rūpniecība

(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

(Q) Veselība un sociālā aprūpe

(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības

(H) Transports un uzglabāšana

(R) Māksla, izklaide un atpūta

(D) Elektroenerăija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

(B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

(E) Ūdens apgāde; notekūdeĦu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

(P) Izglītība
 

55. att. Saulkrastu novada uzĦēmumu darbības profili 

Vērtējot kopējo uzĦēmējdarbības vidi pēc ekonomiski aktīvo vienību skaita, lielāko 
daĜu aizĦem pašnodarbinātās personas un komercsabiedrības. No visiem 292 uzĦēmumiem 
pēc lieluma 270 ir mikrouzĦēmumi, 19 ir mazie uzĦēmumi un tikai 2 kvalificējami kā vidējie 
uzĦēmumi, bet viens – kā lielais uzĦēmums. 

Saulkrastu pašvaldībā lielākais uzĦēmējs ir ceĜu būves firma “Binders”, Ħemot verā 
firmas darbības specifiku, tās ieguldījums novada ekonomikā ir relatīvi neliels – gandrīz viss 
darbības apjoms notiek ārpus novada teritorijas; arī darbinieki pārsvarā ir no citurienes. 
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34. tabulā dots Lursoft datu apkopojums par 20 lielākajiem uzĦēmumiem Saulkrastu 
novadā. 

34. TABULA 
Saulkrastu novada lielākie uzĦēmumi pēc apgrozījuma 2011. gadā 

Vieta UzĦēmums Apgrozījums, LVL 

1 CeĜu būves firma SIA “BINDERS” 43 984 651 

2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sodra Latvia” 8 454 956 

3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIETAS MD” 7 165 788 

4 Pilnsabiedrība “CBF SIA “BINDERS” SIA “TVA 
CONSTRUCTION” UN SIA “M.A.-TAKA”“ 

6 329 393 

5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INKRI” 1 837 005 

6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SKULTES KOKOSTA” 1 271 718 

7 Pilnsabiedrība “BINDERS UN ARČERS” 815 004 

8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MARSVET” 772 880 

9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARIKONS” 661 989 

10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu 
komunālserviss” 

557 457 

11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Industryprof” 472 079 

12 SIA “SAULKRASTU APTIEKA R.B.” 442 263 

13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAULKRASTU MEŽI” 435 978 

14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HOLTER SERVISS” 426 597 

15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sodra mežs” 382 954 

16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VARITA” 381 381 

17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PIESPĒLE” 334 924 

18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVEmont” 331 848 

19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VARMAA” 325 669 

20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZĪTARS” 304 060 

Skultes osta pēdējo gadu laikā ir kĜuvusi par līderi starp mazajām tirdzniecības ostām. 
Ostā bāzējas vairāki kravu uzglabāšanas un pārkraušanas uzĦēmumi, kas apstrādā dažāda 
veida kravas, to vidū dominē kokmateriāli. Skultes osta bāzējoties zem uzĦēmuma nosaukuma 
SIA “Skultes kokosta”, novadā ierindojas sestajā vietā stap lielākajiem uzĦēmumiem. Skultes 
ostas teritorijā darbu uzsācis SIA „VARITA”, kas nodarbojas ar zvejniecību, ir uzcelta 
saldētava. 

Kopumā zvejniecība neieĦem būtisku vietu ne Skultes ostā, ne novada ekonomikā 
kopumā.  
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10.3. Nodarbinātība 

SaskaĦā ar Nodarbinātības valsts aăentūras datiem 2011.gada jūnijā Saulkrastu novadā 
reăistrēts 241 bezdarbnieks, kas sastāda 6,3%. Saulkrastos ilgstoši bez darba ir 28% no visiem 
bezdarbniekiem. Savukārt Saulkrastu novada domes sniegtā informācija norāda uz to, ka 
pēdējā pusgada laikā bezdarbnieku skaits ir samazinājies līdz 184. 

Bezdarbnieku skaita dinamika 
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56. att. Bezdarbnieku skaita dinamika un sadalījums pa dzimumiem Saulkrastu novadā 
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11. Tūrisms 

11.1. Saulkrastu piesaistes objekti  

Saulkrastu novads ir ievērojams ar kultūrvēsturisko mantojumu un dabas resursiem. 
Saulkrastu atrašanās vieta, dabas bagātības Saulkrastus pozicionē kā nozīmīgu bāzes vietu un 
vienu no ceĜa mērėiem un pieturvietu plašāku maršrutu ietvaros Vidzemes un Rīgas tūristiem. 

11.1.1. Saulkrastu pludmale 

Saulkrastu pludmale – 17 km gara un interesanta savā daudzveidībā: dziedošās smiltis, 
(Lilastē), akmeĦaina piekrastes daĜa Zvejniekciemā, labiekārtota peldvieta Saulkrastu centrā, 
kas izveidota 2012.gada vasarā un ieguva Nacionālās peldvietas kvalitātes sertifikātu. 

11.1.2. Dabas objekti 

Baltā kāpa - atrodas Inčupes labajā krastā pie upes ietekas jūrā, no tās paveras izcili 
skaists skats uz Rīgas jūras līci; Saulrieta taka - 3,6 km gara meža taka, kas stiepjas gar jūras 
piekrasti no Baltas kāpas līdz Saules tiltam. No takas paveras skats uz Pēterupes ieleju un 
jūru. Aplūkojamas 20 dižpriedes un īpatnējas formas koki; Katrīnas liepas - Katrīnas liepas 
atrodas netālu no Baltās kāpas. SaskaĦā ar leăendu šīs liepas stādījusi Krievijas ėeizariene 
Katrīna II, uz brīdi atpūšoties Pabažu jūrmalā; Dabas parks “Piejūra” Vidzemes jūrmalas 
piekrastes daĜa no Lilastes līdz Baltajai kāpai, kurā saglabājusies neskarta daba, aizsargājami 
augi un savulaik ceĜojošā kāpa. 

 Saulkrastos atrodami arī daudz dažādu sugu dižkoki. Nākotnē varētu veidot atsevišėu 
maršrutu un būtu nepieciešami sagatavoti vides gidi. 

11.1.3. Kultūras objekti 

Saulkrastu velosipēdu muzejs, adrese – Rīgas iela 44, Saulkrasti, (+371) 28883160, 
www.velomuseum.tk, Darba laiks 10.00 – 18.00. Vasaras mēnešos, pārējos mēnešus – 
apmeklējumu  ieteicams iepriekš pieteikt. Tas ir vienīgais velosipēdu muzejs Latvijā, kurā 
apkopota Latvijas velosipēdu rūpniecības vēsture pirmskara laikā. Līdzās unikāliem 
eksponātiem, aplūkojama arī seno laiku darbnīca un telpās ierīkots suvenīru veikals. Muzejs 
aktīvi iesaistās Saulkrastu novada pasākumos, piedāvā ekskursijas, velosipēdu nomu un 
remontdarbnīcas pakalpojumus. Saulkrastu velosipēdu muzejs izvietots uz centrālās ielas, 
viegli pieejams un atrodams. Muzejam ir mājas lapa, kas nodrošina interesējošo informāciju. 

Saulkrastu (Pēterupes) ev. luteriskā baznīca, adrese – Ainažu iela 4, Saulkrasti, 
www.saulkrastubaznica.lv. Baznīcas ēkas celtniecība pabeigta 1856.gadā. Baznīcā glabājas 
interesanti vēstures liecinieki: apgleznots kanceles durvju piliĦš ar S. Pētera attēlu (saglabājies 
no 17.gs. celtās baznīcas), altāra glezna “Kristus pie krusta”, kuru 1856.gadā uzgleznoja 
mākslinieks Jāzeps Millers, baznīcas ērăeles. Pēterupes baznīcai Berlīnē tika izgatavoti stikla 
logi, kuri cietuši kara un pēckara gados.  Pie baznīcas atrodas no Saulkrastu kapsētas pārvesta 
guĜbaĜėu kapliča (1891) un skaists piemiĦas akmens padomju varas gados represētajiem 
Saulkrastu iedzīvotājiem. 
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R.Kaudzītes (1839–1920) dārza mājiĦa - Skolas iela 19, Saulkrasti, T. (+371) 
20222765. www.saulkrasti.lv.  No 20.maija – 30.septembrim atvērts katru piektdienu 12.00 – 
17.00. (grupu apmeklējumu iespējams iepriekš pieteikt citām dienām). Dārza māja atrodas 
līdzās dzīvojamajai ēkai Skolas ielā 17, kurā dzīvojis latviešu rakstnieks Reinis Kaudzīte no 
1913. gada līdz 1920. gadam.  

1991. gadā tiek izveidots Saulkrastu vēstures sabiedriskais muzejs, kur ir apskatāmi 
materiāli par Saulkrastu vēsturi. Blakus plašākai informācijai par novada vēsturi, muzeja 
eksponātos un īsos aprakstos tiek parādīta sabiedriskā dzīve Saulkrastos no 1920. līdz 1940. 
gadam.  

2008.gada Muzeja naktī ēka atgūst savu atbilstošo nosaukumu - R.Kaudzītes dārza 
mājiĦa, kurā skatāma ekspozīcija par rakstnieka ReiĦa Kaudzītes un viĦa civilsievas Karlīnes 
Damrozes dzīvi Pēterupē. Skatot fotogrāfijas un klausoties stāstījumā, ir iespējams iepazīt 
vairāk Saulkrastu novada vēsturi caur seniem Pēterupes, Neibādes, Zvejniekciema  un Pabažu 
jeb Katrīnbādes ciemiem. 

Piemineklis Neibādes peldvietas dibinātājam. Piemineklis uzstādīts 1877. gadā par 
godu Lēdurgas baronam Karlam fon Reiternam, kurš 1823. gada dibināja Neibādes peldvietu. 
Līdz I Pasaules karam Neibāde bija iecienīta atpūtas vieta ne tikai ZiemeĜvidzemes 
muižnieku, bet arī citu Krievijas impērijas augstmaĦu vidū. Piemineklis Neibādes peldvietas 
dibinātājam atrodas Saulkrastu estrādes parkā. Saulkrastu estrāde ar 2010.gadu ir nodota PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, kas nodrošina tās apsaimniekošanu, kā arī sadarbībā ar 
producentu grupām un ārējiem kultūras operatoriem sezonas laikā gandrīz katru nedēĜu plāno 
izklaides pasākumus Saulkrastu estrādē: koncertus, piemiĦas pasākumus, šovus. 

Šobrīd Saulkrastos tiek attīstīti un nākotnē tiks izmantoti kā tūristu piesaistes objekti: 
Pludmales parks un Promenāde. 

Skultes osta. Zvejniecības un kokosta. Upes iela 41, Zvejniekciems, 
www.skulteport.lv/. Lai gan osta ir ekonomiski aktīva, tai ir arī sava kultūrvēsturiskā nozīme. 
Ostā apskatāms piemiĦas akmens ar uzrakstu: “Valsts prezidenta KārĜa UlmaĦa ierosināta, 
Jūrniecības departamenta celta 1927. - 1937. gada tapa Skultes zvejnieku osta”. 

11.2. Aktīvā atpūta un izklaide 

11.2.1. Aktīvās atpūtas iespējas 

Aktīvās atpūtas iespējas, Ħemot vērā reăiona ăeogrāfisko atrašanos vietu pie jūras, ir 
ievērojami saistītas ar sezonalitāti.  

Vasaras sezonā tiek piedāvāts: velo noma, jūras laivu noma un izbraucieni ar laivām 
pieredzējušu instruktoru pavadībā, ūdens aerobika un peldēt apmācība bērniem 
hostelī/viesnīcā „Baltic Inn”, zirgu izjādes Zvejniekciemā, Saulkrastu un Zvejniekciema 
skeitparki, peintbola parks “Bušas”, atpūta uz ūdens Lilastē. 

Ziemā tiek piedāvātas distanču slēpošanas trases, kuras kāpās un piekrastē izveidojis 
Indulis Peilāns. Ziemā darbojās atpūtas komplekss Baltic Inn, kurš piedāvā peldēt apmācību 
un ūdens aerobiku. Savus pakalpojumus piedāvā Saulkrastu sporta halle. 

Saulkrastu TIC ir izstrādājis pārgājienu, velobraucēju un slēpotāju tūrisma maršruta 
„Pāri četrām upēm” karti, kā arī sadarbībā ar Limbažu TIC ir izstrādāts autobraucēju 
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brīvdienu maršruts: „BīriĦi-Limbažu-Tūja-Saulkrasti”, kur pasmelties idejas kā pavadīt brīvo 
laiku Saulkrastos un apkārtnē. 

Visa gada garumā, Saulkrastu viesiem iespējams izmantot radošās apvienības 
„Seasidefeeling” pakalpojumus – kultūrizglītojošo programmu „Saulkrastu stāsti” un radošās 
darbnīcas, kā arī pieejama informācija par ekskursiju iespējām skolēniem. 

Gleznošanas un zīmēšanas mākslas klubs „JD ART klubs” piedāvā gleznošanas 
studiju un apmācību. 

2013.gada sezonā hostelis/viesnīca „Baltic Inn” piedāvās izklaides izbraucienus ar 
jahtu. 

 

11.2.2.Skaistumkopšana un veselība 

Saulkrastos darbojas 9 skaistumkopšanas saloni. Saloni „Klēra” un „Skaistuma terase” 
piedāvā SPA procedūras, masāžas u.c. Veco Ĝaužu pansionāts „Marve Residenz” piedāvā 3 
veida uzturēšanās programmas: „Veselīga atpūta”, „Uzturēšanās un aprūpe”, „Medicīniskā 
aprūpe”. Pašvaldības SIA “Saulkrastu slimnīca” piedāvā fizioterapeita pakalpojumus,  
fizikālās terapijas (fizioterapijas māsas) pakalpojumus, rekonstruktīvo mikroėirurăiju u.c.  

Viesu māju „Rozēni” un „Asni” pieejami sertificēta pirtnieka pakalpojumi un dažādas 
ārstnieciskās programmas.  

Hostelī „Baltic Inn” notiek jogas un ci-gun nodarbības. Saulkrastu sporta hallē tiek 
piedāvātas fitnesa nodarbības un apmeklētājiem pieejama trenažieru zāle. 

 

11.2.3. Kultūras un izklaides pasākumi 

Saulkrastos norisinās vairāki ievērības cienīgi kultūras pasākumi, kuri nu jau kĜuvuši 
par neatĦemamu Saulkrastu novada tradīciju. Pasākumi ir viens no iemesliem, kāpēc 
apmeklētāji sezonas laikā ierodas Saulkrastos, apvienojot pasākuma apmeklējumu un atpūtu 
pie jūras. Pasākumu nodrošināšanu veic PA„Saulkrastu kultūras un sporta centrs”,  biedrība 
„Vasaras mūzikas sesija” biedrība „AmerikāĦu auto klubs”, “Katrīnbāde”. 

11.3. Esošās tūrisma infrastruktūras pieejamība 

Analizējot tūristu apkalpojošo infrastruktūru, jāĦem vērā, ka sezonā pieprasījums 
pārsniedz piedāvājumu un uzsvars jāliek uz pakalpojumu klāstu daudzveidību un piedāvājuma 
klāsta paplašināšanu rudens, ziemas un pavasara mēnešiem. Piemēram, savās uzĦēmuma 
mājas lapās jārūpējas par to, lai izvietotu informāciju, par to, kas darāms, apmeklējams un 
apceĜojams tuvākajā apkaimē un Saulkrastos. Jāizvērtē iespējamo sadarbību ar citiem 
Saulkrastu novada tūrisma uzĦēmumiem/uzĦēmējiem. 

11.3.1. Naktsmītnes 

NaktsmītĦu pieejamība vasaras sezonā Saulkrastu novadā nav pietiekama, turklāt pēc 
naktsmītĦu salīdzinājuma tabulas varam secināt, ka Saulkrastos un to apkārtnē pārsvarā ir 
pieejamas vidēji dārgas naktsmītnes, bet ir Ĝoti mazs piedāvājums cenu kategorijā, kurš būtu 
pieejams ăimenēm ar bērniem, kas ierobežo ăimeĦu ar bērniem ilgstošu iespēju uzturēties 
Saulkrastos, īrējot naktsmītni pie jūras. Pietrūkst kempingu vietas un labiekārtotu telšu vietu.  

Vasaras mēnešu nedēĜas nogalēs un pasākumu ietvaros naktsmītnēm  ir 100% 
noslogojums. Vasaras mēnešu darba dienās tuvu 100%. NaktsmītĦu trūkums vasaras mēnešos 
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ietekmē pakalpojumu kvalitāti un cenu. Vienlaikus naktsmītĦu izīrēšana  daĜai uzĦēmējiem ir 
tikai sezonāls peĜĦas avots, kas tiek izmantots kā papildus ieĦēmums, līdz ar to uzĦēmēju 
darbība šajā jomā nav pastāvīga un orientēta ilgtermiĦā. 

35. TABULA 
Apkopojums par naktsmītĦu pieejamību Saulkrastos un apkārtnē 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Apraksts Cenu 
salīdzināju
ms 

1.  “Minhauzena 
Unda”, viesnīca 

Līdz 120 vietām, ieskaitot papildvietas. Papildus: konferenču zāles ar 
aprīkojumu un pasākumu rīkošana līdz 500 vietām, ēdināšana, telšu 
vietas 

Augsts 

2.  “Baltic Inn”, 
viesnīca, hostelis. 

Līdz 50 vietām. Papildus pieejami āra un iekštelpu baseini, pirts, telpas 
semināru rīkošanai, ēdināšanas pakalpojumi. 

Augsts 

3.  “Pie Maijas”, 
viesu nams 

16 +2 personām, iespēja izmitināties atsevišėās bungalo tipa mājiĦās 
stabils klientu loks, arī nesezonā, spēj piedāvāt vajadzīgo standartu, LC 
biedrs – sertifikāts. 

Augsts 

4.  “Saulrieti”, viesu 
nams 

14 (15 papildvietas)guĜvietas, pieejamas atsevišėas mājiĦas. Papildus: 
ēdināšana, konferenču zāle 15 personām, bērnu rotaĜu un sporta 
laukums, pirts. 

augsts – 
sezonā, 
vidējs – 
nesezonā 

5.  “Baltās dūjas”, 
viesu māja 

Aptuveni 12 personas, ieskaitot papildvietas. Papildus: pielāgota 
infrastruktūra atpūtai dabā – piknika vietas. 

Augsts 

6.  “Aizvēji”, viesu 
nams 

37 (20 papildvietas). Papildus: konferenču zāle līdz 50 personām, pirts, 
kubls (vidēji 30-40 personas) mākslinieku plenērs, ainaviska vieta, 
kusums skaistums – tas, kas vajadzīgs  

Vidējs 

7.  “Jūras priede”, 
kempings 

300 vietas. Papildus: ēdināšana, pirts, izjādes ar zirgiem, attīstīta 
infrastruktūra sporta spēlēm, kemperu novietne. Tikai sezonā. 

Zems 

8.  “Straupes” 
brīvdienu māja 

Līdz 20 cilvēkiem. Papildus pieejama pirts. Vidējs 

9.  “Lilaste”, atpūtas 
komplekss 

Saulkrastu novadu teritorija. 100 gultas vietas, papildus pieejams: 
kamīnzāle uz 50 vietām un lielā zāle – 200 vietām restorāns, pirts un 
aktīvās izklaides iespējas 

Augsts 

10.  “VieDen”, viesu 
māja 

Divistabu un vienistabu numuri. Papildus: banketa zāle un pirts. Tikai 
sezonā. Vietu skaits – 22. 

Augsts 

11.  „Senču sēta” Māja ar 6 istabām divos stāvos, kopīgu virtuvi un divām vannas istabām. 
Piedāvājumā arī guĜbūves lauku pirtiĦa 4 personām un riteĦu noma. 
Kopējais gultu skaits: 15  

Vidējs 

12.  „Tereza” Viesiem piedāvājam atpūtu divstāvu guĜbaĜėu mājā.  
Pirmajā stāvā - hallē liels pusdienu galds un virtuve. 
Otrajā stāvā - divas istabas ar 5 guĜamvietām.  

Augsts 

13.  „Bušas” Aktīvās atpūtas parks “Bušas”, sadarbībā ar biedrību “Saulkrastu 
attīstība piedāvā pēc aktīvas atpūtas arī nakšĦošanas iespējas kempingā. 
Vietu skaits - 6 ;Telšu vietas – 20; Kemperi - 2  

Vidējs 

14.  “Uzkalni”, 
brīvdienu mājas 

Pielāgota infrastruktūras atpūtai dabā, pieejamas papildus telts vietas. 
Vietu skaits – 8 (3 papildvietas). 

Augsts 

15.  “Marve Residenz”, 
pansionāts 

Rīgas iela 28, Saulkrasti T. (+371) 67951960; Mob.t. (+371) 
26446461;Fakss: (+371) 67951950http://www.marve.info 

Vidējs 
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16.  Telšu vietas un 
viesu nams 

Krasta iela 10, Saulkrasti T. (+371) 29896885; Vietu skaits: 8 -12 Vidējs 

 

Lai nodrošinātu nepieciešamo naktsmītĦu pieejamību, būtu piesaistāmi vietējie 
izdzīvotāji, un būtu jādomā par jaunu naktsmītĦu  izveidi vai būvniecību. Vietējie iedzīvotāji 
varētu būt aktīvāki nekustamo īpašumu izīrēšanā – lai arī tiek veikti informatīvi pasākumi, 
atsaucība nav liela. Savukārt, Saulkrastu TIC informē interesentus par pieprasījumu un 
piedāvājumu, kā arī pamatprasības, kādām jāatbilst, lai guĜvietas varētu tikt izīrētas. Pat ja 
vietējais iedzīvotājs ir pieteicis noteiktu platību kā pieejamu izīrēšanai sezonas laikā, 
konkrētajā dienā, kad ir pieprasījums, var būt kādi kavējoši faktori.  

11.3.2. Ēdināšanas pakalpojumi 

Saulkrastos un to apkārtnē ir attīstīta laba infrastruktūra ēdināšanas pakalpojumu 
pieejamībai: aptuveni 25 kafejnīcas, bāri. DaĜa no ēdināšanas paklpojumu vietām atrodas 
naktsmītĦu nodrošināšanas vietās: kempingos, viesnīcās un viesu namos. Ēdināšanas 
paklpojumu pieejamībai ir izteikta sezonāla ietekme. Līdzīgi kā uzturēšanās izmaksas, arī 
ēdināšanas izmaksas vairāk ir pieejamas atbilstoši vidēji un vidēji dārgi, cenu kategorijai, 
vidēji uz vienu personu pilnu pusdienu komplektu var pasūtīt no Ls 2,50 Ls līdz 5,00 Ls.  

11.3.3. Tūrisma maršrutu pieejamība 

Saulkrastu TIC mājas lapā www.saulkrasti.lv sadaĜā „Tūrisms”  ir sagatavota 
informācija par izstrādātiem tūrisma maršrutiem: „Pāri četrām upēm” latviešu, krievu un 
angĜu valodās, brīvdienu maršruts ” BīriĦi–Limbaži–Tūja–Saulkrasti” latviešu un krievu 
valodā; laivošanas maršruts pa upi (Aăi); riteĦbraucēju maršruti, kuru attīstību kavē VIA 

Baltija ceĜa šėērsošana. 

Maršrutu kartes ir pieejamas Saulkrastu TIC, kā arī A/S „Pasažieru vilcieni” 
informācijas punktā un citos Latvijas TIC, kā arī tiek izplatīti tūrisma gadatirgos. 

Saulkrasti ir iekĜauti kā viens no tūrisma mērėiem Igaunijas-Latvijas pārrobežas 
sadarbības projekta ceĜvedī “Atpūta Rīgas jūras līča piekrastē”, Vidzemes tūrisma asociācijas 
izdotajā “Vidzemes tūrisma kartē”, Tūrisma attīstības valsts aăentūras izstrādātajā tūrisma 
kartē „Vidzeme” un „Rīga un apkārtne” , Alojas, Limbažu, Salacgrīvas un Saulkrastu novadu 
tūrisma ceĜvedī “SaviĜĦojošā Vidzeme”. 

11.4. Saulkrastu TIC darbība 

Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs (TIC) nodrošina informācijas pieejamību kā 
Saulkrastu iedzīvotājiem, tā viesiem par Saulkrastu novada un apkārtnes apskates objektiem, 
naktsmītnēm, ēdināšanas iespējām, transporta pakalpojumiem, svētku un viesību norises 
vietām, pasākumiem, veido maršrutus un sniedz informāciju par tūrisma iespējām Latvijā, kā 
arī piedāvā Saulkrastiem raksturīgus suvenīrus. TIC piedāvā kopēšanu, izdruku, dokumentu 
skenēšanu (maksas pakalpojums). 

No 2010. gada aprīĜa TIC ir iesaistīts vienotā Latvijas Tūrisma attīstības valsts 
aăentūras izstrādātā TIC statistikas uzskaites pilotprojektā, reăistrējot savas darbības ietvaros 
iegūtos datus par tūristu skaitu, sadalījumu, pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu, 
sezonalitātes ietekmi u.c. informāciju un datus e–formātā.  

TIC nodrošina sekojošus pakalpojumus: 
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� informācijas apkopošanu un sniegšanu TIC apmeklētājiem t.sk. svešvalodās;  

� informācijas sagatavošanu informatīvajiem materiāliem un izdošanas 
organizēšanu; 

� informācijas apkopošanu un nodrošināšanu pašvaldības mājas lapā, sociālos 
tīklos un informatīvajos Interneta portālos; 

� tūrisma aktivitāšu popularizēšanu, izmantojot citus komunikāciju rīkus bez 
Interneta, t.sk. mārketinga pasākumus, komunikāciju; 

� suvenīru plānošanu, izgatavošanas organizēšanu un tirgošanu no 2011.g.; 

� informācijas apkopošanu no vietējiem uzĦēmējiem un pasākumu 
organizatoriem un reăistrēšanu, arī datu apkopošanu un reăistrēšanu Latvijas 
TIC statistikas uzskaites sistēmā. 

� sadarbību biedru organizācijās: Latvijas tūrisma informācijas organizāciju 
asociācijā “LATTŪRINFO”, “Lauku ceĜotājs”, Vidzemes Tūrisma asociācijā, 
Latvijas Kūrortpilsētas asociācijā. 

 

No 2010. gada oktobra Saulkrastu TIC atrodas jaunās telpās, un tā atrašanās vieta ir Ĝoti ērta 
apmeklētājiem, Ħemot vērā sezonalitātes ietekmi. Telpas ir plašas un apmeklētājiem 
piemērotas.  

2011. gadā TIC sāka strādā 2 pilnas slodzes darbinieki un nodrošina TIC darbu katru 
dienu. 

TIC komunikācijā ar iespējamajiem Saulkrastu novada apmeklētājiem aktīvi izmanto 
arī elektroniskos saziĦas līdzekĜus: e-pasta komunikācija (tic@saulkrasti.lv), sociālos tīklus 
un forums www.draugiem.lv/saulkrastic; facebook.com/Saulkrasti, twitter.com/saulkrastic. 

Ik gadu TIC sadarbībā ar vietējiem uzĦēmējiem nodrošina savu dalību vai 
pārstāvniecību ar informatīvajiem materiāliem par brīvā laika pavadīšanas iespējām 
Saulkrastos: starptautiskā tūrisma izstādē “Balttour” un sadarbībā ar Vidzemes tūrisma 
asociāciju publicējot informāciju vienotā tūrisma kartē, kurā iekĜauti Saulkrastu novada 
populārākie gala mērėi, informācija tiek izplatīta arī ārvalstu tūrisma gada tirgos.   

Šobrīd Saulkrastu novads piedalās divos svarīgos projektos:  „Central Baltic Cycling” 
– velo celiĦa izveidošanai Saulkrastu novada teritorijā (7 km) un CHARTS, kas tapis 
programmas INTERREG IVC ietvaros un nodrošina starpreăionālo sadarbību visā Eiropā, un 
tiek īstenots saskaĦā ar Eiropas kopienas teritoriālās sadarbības mērėiem no 2007. līdz 2013. 
gadam. Projekta mērėis ir gūt labumu, izmantojot metodes un rezultātus, iepriekšējo projektu 
politikas, stratēăijas un iniciatīvas kultūras mantojuma un ilgtspējīga tūrisma attīstības 
stratēăijas jomā, kā arī nodot labas prakses piemērus starp projektā iesaistītajiem reăioniem 
Eiropas mērogā. 

2012. gadā Saulkrastu TIC saĦēma „Q–Latvia” sertifikātu. 

Tiesības iegūt kvalitātes zīmi ir komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, tajā skaitā tūrisma aăentūrām, tūrisma informācijas 
sniedzējiem, naktsmītĦu pakalpojumu sniedzējiem, tūrisma apskates objekti, ēdināšanas 
pakalpojumi, tūrisma inventāra nomas pakalpojumi, pakalpojumi dažādos tūrisma veidos, 
gidu pakalpojumi, tūrisma transporta pakalpojumi, taksometru pakalpojumi, auto nomu 
pakalpojumi, kā arī citi tūrisma pakalpojumi. 
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„Q-Latvia” kvalitātes sistēmas ieviešana uzĦēmumā Ĝaus ātri, lēti un pašu spēkiem, 
izmantojot Eiropā pārbaudītas metodes, padarīt savu pakalpojumu ievērojami pievilcīgāku 
klientiem. Vienlaicīgi, „Q-Latvia” kvalitātes zīmes ieguvēji tiks īpaši izcelti TAVA 
īstenotajās mārketinga aktivitātēs un reklamēti tūrisma informatīvajos kanālos. 
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12. SKULTES OSTA 

12.1. Vispārīga informācija par Skultes ostu 

Ostas attīstību raksturo veiksmīgi strādājoša loăistikas ėēde, tajā iekĜaujot: Ostas 
pārvaldi, kravu nosūtītāju un tās īpašnieku, terminālu operatorus, kuăošanas kompānijas un 
kuău īpašniekus. Katram no iepriekš minētajiem ir savas intereses savas izvēlētas darbības 
nodrošināšanai un attīstībai.  

36. TABULA 
Ostas loăistikas ėēdē iesaistīto pušu ieinteresētība 

Rādītājs Kravas 
īpašnieks 

Kravas 
nosūtītājs 

Kuăošanas 
kompānija 

Termināla 
operators 

Ostas maksa xx x xx xx 

Atrašanās vieta xx x xx xx 

Ātrums/Laiks x x x xx 

Infrastruktūra x  xx xx 

Ostas darbība un reputācija xx xx xx xx 

Efektivitāte x xx x xx 

Kravas nosūtīšanas biežums x x x  

Hinterland x x x xx 

Sastrēgumi, pārslogojums (satiksmes) x x x xx 

x  svarīgi 

xx Ĝoti svarīgi. 

Iepazīstoties ar apkopotu loăistikas struktūru, skaidri varam noteikt, uz ko būtu 
nepieciešams vērst uzmanību, pētot, izvirzot un nosakot mērėus ostas darbības turpmākā 
attīstībā. 

Darba gaitā uzmanība tiek pievērsta pieĦemtajam 2009. gada 21. janvāra Eiropas 
Kopienas Komisijas ziĦojumam “Stratēăiskie mērėi un rekomendācijas ES jūras transporta 
politikai 2018. gada perspektīvā”. Dokuments vērš uzmanību un akcentē kuăniecības un ar to 
saistīto nozaru nozīmīgumu ES ekonomiskajā telpā un ārpus tās, kas padara šo reăionu 
konkurētspējīgu visā pasaulē, nodrošinot labklājību un pārticību. Dokumenta galvenais 
mērėis un nolūks ir iepazīstināt valstis un noteikt turpmākās attīstības virzienu un 
sasniedzamos mērėus līdz 2018. gadam, un identificēt galvenās jomas, kurās ES rīcība 
stiprinās nozares konkurētspēju, vienlaikus sekmējot vides standartu ieviešanu tajā. 
Iepazīstoties ar dokumentu, varam noteikt virzību Skultes ostas turpmākajai attīstībai un 
nostiprināšanai tirgū: jūrniecības nozares klasteru konkurētspēja, jūras transporta 
(pakalpojuma) kvalitātes uzlabošana, vides standartu noteikšana. 

Patlaban valstī nav vēl izstrādāts dokuments, kas noteiktu transporta nozares attīstības 
virzienus līdz 2018. gadam. 

Latvijas Ostu attīstības programmu 1995.–2010. gadam ir noteikusi Latvijas mazo 
ostu prioritātes: vietējo kravu pārvadājumu apgūšana, zvejas kuău pieĦemšana un bāzēšanas 
nodrošināšana un jahtu tūrisma attīstība. Pēc apkopotās informācijas Skultes osta ir veiksmīgi 
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attīstījusi savu darbību, lai pildītu attīstības programmā noteiktās prioritātes un nospraustu 
nākošos mērėus, kas tiktu vērsti uz turpmāku ostas attīstību. 

Latvijas Republikā ir izveidojušās 3 lielās ostas: Ventspils, Rīga un Liepāja, 7 mazās 
ostas: Skultes, Mērsraga, Salacgrīvas, Pāvilostas, Rojas, Lielupes un Engures. Vairākas mazās 
ostas: Skulte, Mērsrags, Salacgrīva un Roja nodrošina komerckravu apstrādi. Minēto ostu 
starpā Skultes osta (turpmāk – Osta) komerckravu apgrozījuma ziĦā ir pārliecinoša līdere. 
2012. gada pirmajos 6 mēnešos apstrādājot 335,4 tūkst.t. kravas, bet 2011. gadā šai pašā laika 
periodā tika apstrādātas 462,7 tūkst.t. kravas. 

Mazo ostu komerckravu apstrāde ir visai līdzīga, un ostās tiek pārkrautas vienāda 
veida vietējās izcelsmes kravas, kas klasificējas kā beramkravas vai ăenerālkravas. 

Mazo ostu darbību raksturojošie virzieni (no Latvijas Ostu attīstības programmas 
2008.–2013. gadam, kā arī attiecīgo ostu pieejamā informācijas to mājas lapās): 

1. Skultes, Mērsraga, Salacgrīvas un Rojas ostas – komerckravu, zvejas produktu 
apstrāde, kā arī nodrošina piestātnes jahtām; 

2. Lielupes osta – ostas nākotne ir saistāma ar jahtu tūrismu, kā arī ūdenssporta 
centru un citu izklaides un tūrisma pakalpojumu centru attīstību. Lielupes osta nav 
piemērota, lai attīstītu ievērojamu kravu pārvadājumu terminālus; 

3. Engures osta – ostas darbība vērsta uz zivju produkcijas apstrādi un jahtu 
apkalpošanu; 

4. Pāvilosta – zvejas kuău un jahtu apkalpošana. 

Mazo ostu apstrādāto kravas apjoms no 2007. gada līdz 2011. jūnijam ieskaitot, ir 
aplūkojams 37. tabulā. Vispārējā pārskatā kravu apgrozījums mazo ostu vidū pieaug, to 
skaidri parāda Satiksmes ministrijas apkopoti dati. Nosūtīto un saĦemto kravu apjoms 
mazajās ostās 2011. gada pirmajā pusgadā bija 0,79 miljoni tonnu, kas ir par 18,1% vairāk 
nekā 2010. gada pirmajā pusgadā, ko veicinājusi gan kopējā Latvijas eksporta apjoma 
pieaugums, gan sekmīgā ostu darbība. 

37. TABULA 
Apstrādātās kravas apjomi, tūkst. t (Satiksmes ministrijas dati) 

Osta/periods 2007 2008 2009 2010 2011/7 mēneši 

Salacgrīva 414,6 333,1 316,7 381,8 172,1 

Mērsrags 401,2 500,7 393,7 402,8 248 

Roja 60,9 37,2 22,1 51,9 40,1 

Pāvilosta 4,6 4,1 2,8 2,8 1,5 

Lielupe 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Engure 1,0 0,2 0,1 0,2 0,09 

Skulte 543,3 450,9 498,8 644,8 462,2 



Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Saulkrastu novada situācijas apraksts   112 

 
57. att. Apstrādāto kravu apjoms Latvijas mazajās ostās 

12.2. Skultes ostas darbības rādītāji 

Skultes ostas (turpmāk – Osta) tika izveidota 1939. gadā. Līdz 1991. gadam Osta tāpat 
kā pārējās septiĦas Latvijas mazās ostas  darbojās kā zvejas osta. Tās pārorientācija uz 
komerckravu apstrādi, galvenokārt koksnes eksportu, veicināja ekonomiski objektīva 
nepieciešamība diversificēt darbības virzienus un papildināt ienākumu avotus. Skultes osta 
atrodas Rīgas līča austrumu piekrastē, aptuveni 55 km attālumā no Rīgas, Saulkrastu novada 
Zvejniekciemā, Aăes upes grīvā. Ostas robežas noteiktas atbildoši Ministru kabineta 
noteikumiem un sīkāk aplūkojamas 2006. gada 25. janvāra Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju domes apstiprinātajos noteikumos “Skultes ostas noteikumi”. 

Skultes ostas galvenais darbības virziens vērsts uz papīrmalkas, šėeldas, kūdras 
apstrādi. Vienīgā no Latvijas mazām ostām, kas nodrošina lejamkravas kravu apstrādi. 
Skultes osta kopš  2008. gada papildinājusi apstrādājamo kravu veidus ar ogĜu, sāls kravām, 
kā arī labības un labības produktu un granulēta asfalta kravām, kas nodrošina kravu 
apgrozījuma apjoma pieaugumu un palielina apkalpoto kravu dažādību. Lejamkravu apstrādi 
(sašėidrinātu CO2 kā pārtikā izmantojamo gāzi) uzsāka 2009. gadā. Dominējošais kravas 
veids, kas ik gadus tiek pārkrauts ostā un veido lielāko kravas apgrozījuma apjomu, ir 
kokmateriālu kravas. 2010. gadā tās veidoja 77,2% no visām apstrādātajām kravām. Papildus 
kravu apstrādei osta nodrošina zvejas kuău pieĦemšanu un to bāzēšanās iespējas, kā arī tai ir 
iespējas pilnveidot jahtu tūrismu un tā attīstību. 

38. tabulā un 60. attēlā aplūkojama apkalpoto tirdzniecības flotes kuău skaita un 
pārkrauto kravas apjoma dinamika periodā no 2005. gada līdz 2012. gada 30. jūnijam. 
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38. TABULA 
Tirdzniecības flotes kuău skaits un kravu apjomi kopš 

2005. gada līdz 2012. gada 30. jūnijam, Skultes ostas pārvaldes dati 

Nr.  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Kuău apmeklējumu skaits 154 130 203 164 173 244 191   

2. Beramkravas, tūkst.t  234,1 186,6 133 135,8 183,7 129,6 126.0 72.8 

Kūdra 48,2 52,4 45,4 10,1 32,2 32,3 27.5 19.4 

Koksnes šėelda 82,3 76,0 80,4 54,0 78,8 91,1 61.0 53.4 

Granīta šėembas 103,6 58,2 7,2 27,0   7.0 0.0 

Sāls    7,7 17,9 6,2 10.1 0 

Ogles    37,0 44,5  20.4 0.0 

Labība un labības produkti     4,2      

 

Granulēts asfalts     6,1      

3. Ăenerālā krava, tūkst.t 248,5 185 410,8 315,2 307,9 503,7 548.7 253.2 

Kokmateriāli 247,6 183 409 314,3 306,2 501,32 545.2 252.3 

Zivis 0,9 2,0 1,8 0,9 1,67 2,4 2.3 0.9 

 

mašīnas un iekārtas       1.2 0.0 

4. Lejamkrava, tūkst.t     7,2 16,2 15 9.4 

 CO2     7,2 16,2 15 9.4 

5. Kopējais kravu apgrozījums, 
tūkst.t 

482,60 371,60 543,8 451,0 498,8 649,5 689.7 335.4 
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58. att. Tirdzniecības flotes kuău skaits un ikgadējais apstrādātais 

kravas apjoms kopš 2005.gada līdz 2012. 30.jūnijam. 

 

Vērojams, ka apstrādātas kravas apjoms atsācis pieaugt pēc 2008. gada “pasaules 
recesijas” un 2011. gadā kravu apgrozījums ir 689,7 tūkst.t. Kravas apgrozījums cieši saistīts 
ar apkalpoto kuău skaitu. Pieaugot vienam no faktoriem, attiecīgi pieaug arī otrs, ostā 
pieĦemto kuău vidējai tonnāžai būtiski nemainoties. 

 



Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Saulkrastu novada situācijas apraksts   114 

 
 

Ikgadējo apstrādātas kravas apjomu apjoms un sadalījums 
pa galvenajiem veidiem Skultes ostā 

39. TABULA 

Beramkravas, tūkst.t 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kūdra 48,2 52,4 45,4 10,1 32,2 32,3 27.5 19.4 

Koksnes šėelda 82,3 76,0 80,4 54,0 78,8 91,1 61 53.4 

Granīta šėembas 103,6 58,2 7,2 27,0     7 0 

Sāls       7,7 17,9 6,2 10.1 0 

Ogles       37,0 44,5   20.4 0 

Labība un labības 
produkti 

        4,2       

Granulēts asfalts         6,1       

 

 

Dominējošais kravas veids ostā ir kokmateriālu kravas, tām seko koksnes šėelda un 
ogles. 2010. gadā ogĜu kravu apstrādes iztrūkums neliecina par to, ka šis kravas veids būtu 
Skultes ostai regulārs un drošs, lai gan dzelzceĜa līnijas tuvums varētu nodrošināt labas 
iespējas ogĜu kravu pārvadājumu attīstībai. Tabulā redzams arī, ka ostā 2009. gadā apstrādāto 
kravas veidā parādās jauns kravas veids - sašėidrinātais oglekĜa dioksīds, kas tiek ievests un 
izkrauts ostā, kā arī 2011. gadā pēc divu gadu pārtraukuma tiek pārkrautas granīta šėembas. 
Pie pastāvīgiem kravas veidiem, kas tiek pārkrautas ostā, patlaban ir pieskaitāmi kokmateriāli, 
CO2, sāls, koksnes šėelda un kūdra. 

 
Pastāvīgo ikgadējo apstrādātas kravas apjomu apjoms un sadalījums 

pa galvenajiem veidiem Skultes ostā 

40. TABULA 

Ăenerālā krava, 
tūkst.t 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6 
mēneši 

Kokmateriāli 247.6 183 409 314.3 306.2 501.32 545.2 252.3 

Zivis 0.9 2.0 1.8 0.9 1.67 2.4 2.3 0.9 

Mašīnas un 
iekārtas 

            1.2 0.0 

CO2         7.2 16.2 15 9.4 

 

12.3. Ostas profils un perspektīvas 

Osta veidojusies kā zvejnieku ciemats ar skaidru iezīmi – tā ir apdzīvotas vietas 
ieskauta. Tās turpmākā attīstība lielā mērā ir saistīta ar tai piederošo teritoriju, kā arī jaunu 
teritoriju apgūšanu un to efektīvu izmantošanu. Vērojot apstrādātas kravas apjoma tendences, 
kas ir augošas, parādās nepieciešamība pēc papildus teritoriju apgūšanas vai teritoriju 
optimizācijas un kraujlaukumu izbūves, lai nodrošinātu turpmāku pieaugošās apstrādātas 
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kravas apgrozījuma nodrošinājumu. Ostas pārvalde uzskata, ka ir nepieciešams veikt izpēti 
par pilnvērtīgu ostai piederošo teritoriju izmantošanu. 

 
59. att. Skultas osta Dienvidu mola izbūves laikā 

 
60. att. Ostas ortofoto attēls pēc Dienvidu mola rekonstrukcijas 
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Ostas atrašanās vieta (Via Baltica auto maăistrāle, dzelzceĜa atzars Rīga – Skulte, 
Rīgas un Salacgrīvas ostas tuvums) un pieejamo dabas resursu tuvums arī turpmāk varētu 
nodrošināt efektīvu ostas darbību ar nosacījumu, ka pārdomāti tiek izmantotas pozitīvās 
iezīmes, kas raksturo ostas atrašanās vietu. 

Rīgas un Salacgrīvas ostas tuvums 

Pašreiz nav vērojama vai izjūtama acīmredzama konkurence esošo ostu starpā – to 
nosaka pietiekoša dabas resursu (koksnes) pieejamība, kas nodrošina regulāru kravas apriti 
ostās. Ostai savas tehniskās iespējas, kas vērstas uz pakalpojuma sniegšanu, būtu jāpilnveido 
tādā veidā, lai, saasinoties konkurencei tirgū, tā būtu soli priekšā vai līdzvērtīgā situācijā 
pakalpojuma sniegšanā ar blakus esošām “konkurējošām” ostām. Mazās ostas viens no 
turpmākas attīstības nosacījumiem ir savlaicīga ostas pielāgošanās, spēja būt elastīgai gan pret 
iekšējām, gan ārējām tirgus prasībām un to izmaiĦām. 

Hidrotehniskās būves 

Ostas hidrotehniskās būves ir moli, piestātnes, krasta stiprinājumi, kuău ceĜi, kanāli, 
apgriešanās baseini, navigācijas ierīces. 

Pēc Ostas pārvaldes informācijas, ZiemeĜu un Dienvidu mola tehniskais stāvoklis 
patlaban atzīstams kā prasībām atbilstošs. Taču savulaik tas prasīja nopietnu rekonstrukciju. 
Tā aizsākās ar ZiemeĜmola rekonstrukciju (pabeigts 2002. gadā) un noslēdzas 2007. gadā ar 
Dienvidmola rekonstrukciju, kā rezultātā ostas akvatorija starp abiem moliem tika 
paplašināta, kas Ĝauj kuăiem drošāk manevrēt iekšējā ostas akvatorijā, kā arī tiek minimizēta 
sanešu veidošanās ostas akvatorijā un uzlabota kopējā infrastruktūras kvalitāte. 

PiestātĦu un krasta stiprinājums Ostas kreisajā krastā ir labiekārtots un izbūvēts, lai 
droši varētu uzĦemt kuăus, jahtas. Savukārt Ostas pārvaldei piederošās labā krasta piestātnes 
nepieciešams labiekārtot, patlaban ir labiekārtotas trīs piestātnes, tas sekmētu turpmāku Ostas 
attīstību un pilnveidošanos. Vērtīgi būtu nospraust konkrētus mērėus attiecībā uz turpmāku šo 
piestātĦu izmantošanu un izplānot to izbūves laika posmus un termiĦus. 

2010. gadā tika realizēts projekts ar ERAF līdzfinansējumu “Skultes ostas akvatorija 
un kanāla padziĜināšana”, kas pavēris plašākas iespējas ostas turpmākai attīstībai, veicinot 
kuăošanas drošību ostas akvatorijā un kanālā, uzlabojot ostas teritorijas pieejamību un 
sasniedzamību, nodrošinot pilnvērtīgu noslodzi un pakalpojuma sniegšanas kvalitāti atbilstoši 
mūsdienu tirgus prasībām. Projekta ietvaros ir palielināti dziĜumi ostas akvatorijā un kanālā 
līdz 8,25 metriem, kas dod iespēju apkalpot kuăus ar maksimālo iegrimi līdz 7,0 metriem un 
lielāku tonnāžu nekā līdz šim; tas nodrošina lielāka kravas apjoma apstrādes iespējas. 

Sabiedriskie pakalpojumi 

Atbilstoši izstrādātajam Nacionālais attīstības plānam no 2007. līdz 2013. gadam, 
pašvaldībām ir nepieciešams vērst uzmanību uz sabiedrisko pakalpojumu mūsdienu kvalitātes 
prasībām atbilstošu infrastruktūras nodrošināju, kas ietver ūdenssaimniecību, atkritumu 
apsaimniekošanu, siltumapgādi. 

Ostā kuăiem tiek nodrošināta atkritumu un piesārĦoto ūdeĦu pieĦemšana, kā arī 
nepieciešamības gadījumā dzeramā ūdens piegāde. Dzeramā ūdens piegāde tiek nodrošināta 
ar specializētu kravas auto palīdzību. Ērtāka un stabila ūdens pieejamība kuăiem var tikt 
nodrošināta, izbūvējot ūdens pievadu piestātnēm, kas savienots ar centrālo ūdens mezglu vai 
dziĜurbuma akām, kas atrodas gan labajā, gan kreisajā Ostas krastā. 
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Komerckravu pārvadājumi 

Komerckravu pārvadājumos tiek izmantotas četras piestātnes, kas ir nodotas valdījumā 
komersantiem: 

� SIA “Skultes kokosta” 

� Dienvidu piestātne DP-1 ar garumu 72,8 m. DziĜums pie piestātnes 6,5 
m, maksimālā iegrime līdz 5,5 m 

� Dienvidu piestātne DP22 ar garumu 140 m. DziĜums pie piestātnes 
8,25 m, maksimālā iegrime līdz 7,0 m; 

� SIA “EMU Skulte” 

� ZiemeĜu piestātnes ZP-1 un ZP-2 ar garumu 100 m katra; dziĜums pie 
piestātnēm 7,3 m, maksimālā iegrime līdz 6,4 m. 

Kravu iekraušana un izkraušana kuăos tiek nodrošināta ar mobilajiem krāniem, kas 
nodrošina drošu, kvalitatīvu un ātru kravas apstrādi. Papildus ăenerālkravām un beramkravām 
piestātnē DP-1 tiek pārkrauts sašėidrinātais oglekĜa dioksīds, kas līdz uzglabāšanas vietai tiek 
novadīts, izmantojot kuăa sūkni un caurules. Sašėidrināta oglekĜa dioksīda pārvadājumus veic 
komersants SIA “AGA”. 

Zvejniecība 

Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 
2013. gadam definē Saulkrastu novadu kā pieskaitāmu pie Zivsaimniecībai nozīmīgām 
teritorijām Latvijā. Situāciju zivju un to produktu ražošanas tirgū lielākoties ietekmē 
nozares produkcijas starptautiskā tirgus tendences un izmaiĦas. Vietējo uzĦēmumu kopējais 
apgrozījums ir atkarīgs no eksporta un importa apjomiem, kā arī no politikās virzības un 
pieĦemtajiem lēmumiem. 

Osta nodrošina zvejas kuăiem gan bāzēšanās vietu, gan vietu, kur pārkraut kravas. 
Kravu apstrādei tiek izmantotas trīs Ostas pārvaldes piestātnes: 

1. Zvejas kuău piestātne Nr.1, garums 90 m, dziĜums pie piestātnes 4,0 m, 
maksimālā iegrime līdz 3,0m; 

2. Zvejas kuău piestātne Nr.2, garums 156 m, dziĜums pie piestātnes 4,0 m, 
maksimālā iegrime līdz 3,0m; 

3. Zveja kuău piestātne Nr.3, garums 96,64 m, dziĜums pie piestātnes 4,0 m, 
maksimālā iegrime līdz 3,0 m. 

Ar zvejniecību kā komercdarbības veidu ostā nodarbojas SIA “Varita”, kuras īpašumā 
ir viens zvejas kuăis (licencētā rūpnieciskā zveja) un viena zvejas laiva (komerciāla zveja 
piekrastes ūdeĦos) un SIA “A.I. un KO”, kuras īpašumā ir divi zvejas kuăi (komerciāla zveja 
piekrastes ūdeĦos) kuriem ir līgumi ar pārvaldi par esošo zemju un piestātĦu izmantošanu 
savu saimniecisko darbību nodrošināšanai. 

Patlaban ir izbūvēts pieĦemšanas punkts, kas paredzēts zivju apstrādei, uzglabāšanai 
un tālākai transportēšanai. Komersantu norādītie nākotnes plāni – jauna zivju saldēšanas un 
uzglabāšanas kompleksa būvniecība, dalība Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos, tirgus 
intervences pasākumos un Zivju fondu atbalsta pasākumos –, skaidri norāda uz pārdomātu un 
attīstītu darbību. 
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Laivu būve un remontdarbi 

SIA “ASK” Zvejniekciemā ir Rīgas uzĦēmuma SIA “ASK” kuău būvētavas filiāle, 
kas nodarbojas ar laivu būvi un laivu remontu. 2010. gada beigās uzĦēmumā tika pabeigta 
remonta ceha ar kompresora cehu rekonstrukcija. 

Jahtu tūrisms un tā perspektīvas 

Līdz šim Ostu nevarēja saukt par atpazīstamu jahtu tūrisma pieturas vietu. Ik gadus to 
apmeklēja ap 10 jahtām, kas liecina par informācijas trūkumu jahtu tūristiem, kā arī 
nepietiekamu servisa līmeni. 

Sakārtojot esošo infrastruktūru, Ostas kĜuvusi pievilcīgāka, ērtāka jahtu tūrisma 
attīstībai un turpmākai pilnveidei. Pašreiz jahtām iespējams izmantot jau esošās labiekārtotās 
piestātnes, kas kalpo zvejas kuăiem. Ostas turpmākajos plānos ietilpst Aăes upes labā krasta 
izbūve un vides sakārtošana, kas varētu kalpot kā sākumpunkts turpmākai jahta tūrisma 
veicināšanai. 

Pozitīva iezīme – jahtu ostas raksturojas ar kvalitatīvu un piesaistošu servisu. 
Nopietnāk pievēršoties jahtu tūrismam, dažādojot tūrisma iespējas Saulkrastu pašvaldības 
teritorijā, Pašvaldībai un Ostas pārvaldei būtu jāizvērtē iespēja jahtām paredzēto ostas 
teritorijas daĜu pilnveidot atbilstoši Zilā karoga prasībām, kā arī izveidot promenādi ostas 
labajā krastā. 

Ir paredzēts veicināt jahtu tūrismu, popularizējot un attīstot ostas atpazīstamības tēlu, 
un nodrošināt pakalpojumu un servisa iespējas atbilstoši Zilā karoga prasībām. 

Zilais karogs jahtu ostās norāda uz sakārtotu vidi un atbilstošu ostas infrastruktūru. Tā 
ir garantija zīme, ka burātājs ostā iegūs dažādus specifiskus pakalpojumu veidus, piemēram, 
videi labvēlīgā veidā deponēt sadzīves atkritumus no jahtas, ekoloăiski droši uzglabāt 
izlietotos naftas produktus, uzĦemt jahtas komandai nepieciešamos ūdens krājumus, arī 
pārtiku, degvielu, apkopt un remontēt inventāru. Šajās ostās būs padomāts arī par apkalpi, un 
klientiem nebūs jāuztraucas par ēdināšanu, apmešanās vietu un tamlīdzīgiem jautājumiem. 

12.4. Ostas teritorijas izmantošana un pievedceļi 

Saulkrastu novada teritorija aizĦem 4774,2 ha zemes, no tām 62,84 ha aizĦem Ostas 
teritorija, kas ir tikai 1,4% no kopējās novada teritorijas. Pie kopējā attīstības plāna izstrādes 
un mērėu nospraušanas ir nepieciešams pievērst lielāku nozīmi Ostai kā spēcīgam 
instrumentam turpmākai reăiona attīstībai izaugsmes veicināšanai. 

Zemāk pievienotais attēls parāda Ostas pašreizējo un perspektīvo sadalījumu 
funkcionālajās zonās. Attēla nav redzams SIA “Skultes Kokosta” izmantojamais 
kraujlaukums, kas atrodas blakus dzelzceĜa atzaram Skulte – Rīga. 

Kopējā sauszemes ostas teritorijas platība ir 62,8379 ha; no tās: 
� kravu apstrādei (komercdarbība) 15,3708 ha; 

� zvejniecībai un ar to dažādām citām saimnieciskajām darbībām pašlaik tiek 
izmantoti 10,0804 ha; 

� dzīvojamās mājas un tām pieguĜošā teritorija aizĦem lielāko daĜu no ostas 
platības. 

Ostai, kas sevi pilnveido komerckravu pārvadājumos un savu turpmāko darbības 
attīstību saista ar ăenerālkravas un beramkravas, kā arī lejamkravas kravu apstrādi, šāds 
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sadalījums ir neproporcionāls. Pie šāda teritorija sadalījuma Ostai turpmākas attīstības gaitā ir 
jāapgūst jaunas teritorijas vai jāpalielina esošo komercdarbībā izmantojamo teritoriju 
produktivitāte, kā arī jāstrādā pie pieejamo zemju izmantošanas lietderīguma. 

SIA “Skultes kokosta” 27.07.2011. vēstulē “Informācija un priekšlikumi Saulkrastu 
novada attīstības programmai 2014.–2020. gadam” vērš uzmanību, ka savas darbības 
nodrošināšanā sastopas ar ierobežojumiem un apgrūtinājumiem. Palielinoties kravas plūsmai 
un pārkrauto kravu sortimentam, nākas izjust teritorijas trūkumu kraujlaukumiem. 

 
61. att. Ostas pārvaldes valdījumā nodoto teritoriju sadalījums 

 

Kravas plūsmu uz ostu vai no tās nodrošina divi pievadceĜi. Labajam krastam tie iet pa 
Melnsila ielu, Jūras ielu un Upes ielu, kreisajam krastam – pa Ostas ielu, kas pie esošā kravas 
apgrozījuma nodrošina pietiekamu pieprasījumam atbilstošu kravas caurlaides spēju. Valsts 
stratēăiskajā ietvardokumentā no 2007. līdz 2013. gadam ir norādīts: “Liela daĜa Latvijas ostu 
(lielo un mazo) hidrotehnisko būvju ir sliktā stāvoklī, ostu pievedceĜu kapacitāte ir tuvu 
maksimālai robežai un, Ħemot vērā prognozējamo kravu apjoma pieaugumu, to caurlaides 
spējas būs nepietiekamas”. 

Neskatoties uz to, ka Ostas infrastruktūra, kas skar komerckravu pārvadājumus ir 
atjaunota un labā stāvoklī, kas Ĝauj sniegt kuăiem nepieciešamo pakalpojumu, “turpmākam 
Ostas attīstības virzienam, kas lielā mērā saistīts ar kravas apgrozījuma kāpināšanu, 
pievadceĜu caurlaides spēja ir bremzējošais faktors, kas noteiks apstrādātās kravas apjoma 
tendences”. Esošie pievadceĜi ir šauri, bez aizsargbarjerām, ietvēm, kā rezultātā regulārā 
kravas auto plūsma apgrūtina un apdraud cilvēku, kuri izmanto šos ceĜus, drošību. Pieaugot 
kravas auto caurplūsmas intensitātei, nākas Ħemt vērā apkārtējo teritoriju iedzīvotāju viedokli, 
kas diemžēl nav Ostas tālāku attīstību atbalstošs. Tas ir saprotams, jo ostas darbība ir saistīta 
ar transporta un kravu pārkraušanas darbu radīto troksni un vibrācijām, traucējošu 
apgaismojumu diennakts tumšajā laikā u.c. faktoriem, kas cilvēkus traucē. 

Nepieciešams izvērtēt pievadceĜu rekonstrukcijas iespējas – kā no seguma stāvokĜa un 
ielu braucamās daĜas platuma viedokĜa, tā no drošības viedokĜa. 

1995. gadā tika izstrādāta Skultes ostas attīstības plāna II daĜa, kas ietver jauna 
pievadceĜa izbūvi, kas varētu apkalpot ostas labo krastu un novērst kravu plūsmu pa esošajām 
ielām, kas vijas caur apdzīvotu vietu. Turpmākai ostas darbības nodrošināšanai varētu tikt 
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veikta atkārtota izpēte par plānotā pievadceĜa reālajām tehniskajām izbūves iespējām un 
nepieciešamības izvērtējumu. Tas būs mērėtiecīgi, jo: 

1. Ostas teritorija izmantošana tiek optimatizēta, kas nodrošinās efektīvu teritorijas 
izmantošanu komerckravu pārvadājumu nodrošināšanai; 

2. iespējama elastīgāka pielāgošanās tirgus vajadzībām; 

3. labāk nodrošināta apstrādājamo kravu regulitāte un kravas veidu dažādība; 

4. esošie pievadceĜi nespēj nodrošināt nepieciešamo kravas apriti. 

 
62. att. Ostas teritorijas sadalījums 



Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Saulkrastu novada situācijas apraksts   121 

Kā jau iepriekš minēts, Ostā dominējošais apstrādātās kravas veids, kas veido lielāko 
apgrozījuma apjomu, ir kokmateriālu kravas. Nav īsta pamatojuma, ka ilgtermiĦā šis kravas 
veids saglabās savu noteicošo lomu un esošos apmērus komerckravu pārvadājumos, jo, kaut 
gan šīs kokmateriāls pieder pie atjaunojamiem resursiem, taču augstvērtīgiem mežiem ir 
nepieciešams laiks, lai atjaunotos. Tāpēc Ostai nākotnē ir jāspēj pietiekami diversificēt savu 
darbību, lai nepieciešamības gadījumā spētu arī uzĦemt un apstrādāt cita rakstura kravas, ja 
koku pārkraušana kāda iemesla dēĜ stipri samazinātos. 

12.5. Ostas attīstība 

Ostas darbības sekmēšanai ir izstrādāts attīstības plāns un mērėtiecīga virzība uz 
nospraustajiem mērėiem. Pieaugošas kvalitātes prasības atbilstošai infrastruktūrai ir viens no 
nozīmīgākajiem priekšnosacījumiem, lai ilgtermiĦā nodrošinātu attīstību, kas vērsta uz 
izaugsmi, darbības paplašināšanu un konkurences nodrošināšanu gan starptautiskajā, gan 
vietējā mēroga tirgū. Izvērtējot gan pašas ostas darbību, gan tās profilu izpēti, kā turpmākie 
mērėi ir nosakāmi: 

1. definēt precīzus nosacījumus, lai osta turpmāk piesaistītu jaunus ieguldījumus 
(ieguldījuma plūsma), par prioritātēm izraugoties ostu modernizāciju un esošo 
teritoriju apguve un labiekārtošanu; 

2. modernizēt un regulāri uzturēt pievadceĜus. Jāvērš uzmanību sauszemes 
infrastruktūras savienojamības kritiskajam stāvoklim; 

3. optimizēt ostas teritoriju. Pieaugot kravas apgrozījumam, būs nepieciešamas 
papildus teritorijas kravas laukumu un noliktavu izveidei. Ostai jāsaglabā un 
jāveicina esošā kravas daudzveidība, zemes izmantošana, maksimāla 
izmantošanas savienojamība, kas mazinātu zemes izmantošanas konfliktus; 

4. izveidot kvalitatīvu un mūsdienīgu infrastruktūru, kas sevī ietver gan satiksmes, 
komunālo un sociālo infrastruktūru, gan arī dažāda veida pakalpojumus, saistītus 
ar esošās infrastruktūras izmantošanu un labiekārtošanu; 

5. stiprināt attiecības ar vietējo sabiedrību; 

6. nodrošināt personāla darbu, nodrošinot  darba vides un informāciju tehnoloăiju 
atbilstību pašreizējām un turpmākām darbaspēka vajadzībām. 

7. attīstīt jahtu tūrismam nepieciešamo servisu un popularizēt ostas atpazīstamību; 

8. saskaĦā ar dokumentu “Stratēăiskie mērėi un rekomendācijas ES jūras transporta 
politikai 2018” veikt izpēti par alternatīvu degvielas piegādes veidu ostā 
ienākošajiem kuăiem, piemēram, caur pieslēgumu elektroenerăijai krastā. 
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13. Nevalstiskās organizācijas, baznīcas un 
konsultatīvās padomes 

 

Pēc Lursoft datiem, pašvaldībā reăistrētas 29 nevalstiskās organizācijas(2012.02.01.). 
Dažas ir minētas pašvaldības publiskajā pārskatā (2008). Bez tām papildus ir vēl dažas 
aktīvistu grupas, kas ne vienmēr ir oficiāli reăistrētas. 

Infiormācija par aktīvākajām NVO minēta zemāk. 

Saulkrastu pensionāru padome 

Padomē tieši darbojas 7 cilvēki, uz mēneša sēdēm sanāk vidēji 70 cilvēku, bet kopumā 
ir apzināti 1500 pensionāri. Aktīvi darbojas ap 100 pensionāru. 

Tās darbības virzieni: regulāri rīko pensionāru tikšanās, organizē ekskursijas, teātra 
apmeklējumus, talkas un dažādu svētku sarīkojumus. 

Lēmumu pieĦemšanā cenšas iesaistīties tajos gadījumos, kad tiek skarti pensionāriem 
svarīgi jautājumi, tāpēc veidojas laba sadarbība ar pašvaldību. 

Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvā padome 

Konsultatīvā padomē darbojas 10 cilvēki. 

Galvenais darbības virziens: sekmēt uzĦēmējdarbību pašvaldībā. Pārstāvētas praktiski 
visas nozares.  

Sabiedriskā organizācija “Saulkrastu mazpilsētas sievietes” 

Šīs organizācijas galvenie darbības virzieni saistīti ar Saulkrastu pilsētas kultūrvides 
attīstību, piedaloties dažādu izglītības un kultūras sarīkojumu organizēšanā un vadīšanā; 
atbalsta sniegšanu bērniem un jauniešiem personības attīstībā un tiesību aizsardzībā; sieviešu 
interešu un problēmu izzināšanā, aktualizēšanā un risināšanā. 

Latvijas Bāriņtiesu un pagasttiesu asociācija 

Galvenais virziens: bērnu labklājība, viĦu tiesību un mantisko interešu aizsardzība. 
Asociācija novērtē sadarbības nozīmi gan starp bāriĦtiesām, pagasttiesām un to izveidotājiem 
– attiecīgajām pašvaldībām, gan starp aizbildnības iestādēm un hierarhijā augstākstāvošām 
institūcijām. 

Tiek aktualizēta arī sadarbība starp asociāciju un Latvijas Republikas Bērnu un 
ăimenes lietu ministriju. 
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Saulkrastu pilsētas politiski represēto grupa 

Piedalās politiski represēto piemiĦas dienu salidojumos un sarīkojumu organizēšanā. 

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Saulkrastu nodaļa 

Regulāri rīko tikšanās, arī svētku un piemiĦas dienu reizēs, kopīgi organizē braucienus 
uz Latvijas vēsturē nozīmīgām cīĦu vietām un atceres sarīkojumiem; rūpējas par saviem 
biedriem, sniedzot morālu un materiālu atbalstu. 

“Daugavas Vanagi Latvijā” Saulkrastu nodaļa 

Darbības virzieni ir līdzīgi Nacionālo karavīru biedrības Saulkrastu nodaĜai, jo 
darbojas un sarīkojumus u.c.; daĜu aktivitāšu rīko kopā. 

Biedrība “Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” 

Jauna un aktīva organizācija, tās mērėis ir aktivizēt Saulkrastu iedzīvotājus. Aktīvi 
meklē un iespēju robežās arī raksta projektus. Meklē sadarbības iespējas ar domi, 
uzĦēmējiem, iedzīvotājiem, medijiem. Rīko dažādas akcijas un pasākumus. Trūkst kapacitātes 
finanšu piesaistes ziĦā. Realizējot akcijas, sadarbojas ar uzĦēmējiem un citām mērėgrupām. 

Jauniešu apvienība “K- Klubs” 

Šī ir Saulkrastu aktīvo jauniešu apvienība, kurai ir liels nākotnes potenciāls. Jauniešu 
klubs “K-Klubs” ir jauna un saliedēta komanda, kura ir sevi pieteikusi sabiedrībā kā aktīvu 
jauniešu grupu. Mērėis ir saliedēt un aktivizēt Saulkrastu sabiedrību. 

Baznīcu draudzes 

Plašākās sabiedrības aktivitātēs draudzes neiesaistās, un to darbība ir vērsta 
galvenokārt tikai uz dievkalpojumu un ticības mācības semināru organizēšanu. 
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Izmantotie avoti un literatūra 

Vispārējie avoti 

� Vēsturiskā un kultūras informācija no pagastu teritorijas un attīstības 
plānošanas dokumentiem, kur nav norādīts citādi. 

� Teritorijas ăeoloăijas un dabas resursu informācija no pagastu teritorijas un 
attīstības plānošanas dokumentiem, izmantojot arī Latvijas ăeoloăisko karti 
1:200 000, kur nav norādīts citādi. 

� Konkrētās vietās (pie tabulām, diagrammām, apgalvojumi tekstā) nav norādīti 
arī avoti, kas ir izmantoti atsevišėu nodaĜu sagatavošanā, ja attiecīgajā nodaĜā 
šis avots jau ir pieminēts, piemēram, nodaĜas sākumā. 

Numurētās atsauces 

                                                 
1 http://saulkrasti.lv/lv/simboli/155 

2 VRAA. Reăionu attīstība Latvijā 2010. 

 

 

4 RAPLMinfo_270410_piekr; Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādĦu 2011. – 2017.gadam stratēăiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais Vides pārskata projekts 

 

 


