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1.Pamatinformācija 

Saulkrastu novada pašvaldības publiskais pārskats izstrādāts un apstiprināts, pamatojoties 

uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešās daļas, likuma “Par pašvaldībām” un 

2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.413 “Noteikumi par publiskajiem gada 

pārskatiem” prasībām. 

1.1. Saulkrastu novada pašvaldības vispārējs raksturojums 
 

Saulkrastu novada administratīvā teritorija atrodas Rīgas jūras līča piekrastē, Vidzemes 
rietumu daļā. Saulkrastu novada teritorija ietver piejūras mežu joslu no Lilastes upes un ezera 
dienvidos līdz Zvejniekciemam ziemeļos. Administratīvā teritorija stiepjas 17 kilometru garumā.  

Saulkrastu novada teritorijas kopējā platība ir 46,8 km², un novadā deklarēti dzīvo vairāk 
nekā seši tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar vasaras sezonu, iedzīvotāju skaits ievērojami palielinās, kas 
saistīts ar tūrisma sezonas sākšanos un novadā esošo dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāju plūsmas 
palielināšanos. 

Attālums no Saulkrastu centra līdz Rīgai ir 37 km, Limbažiem - 47 km, Siguldai - 40 km, 
Salacgrīvai – 58 km. 

Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica. 

Saulkrastu novadā ietilpst apdzīvotas vietas – Bātciems, Pabaži, Saulkrasti, Zvejniekciems, 
kā arī dārzkopības kooperatīvi. Novadam cauri tek četras upes – Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe un Aģe, 
kas simboliski attēlotas Saulkrastu novada ģerbonī. 

 

1.2. Saulkrastu novada domes struktūra un funkcijas 
 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – dome) darbojas saskaņā 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 pieņem 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 līdzekļu izlietojumu.  
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Dome atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam 

sastāv no 15 deputātiem. Saulkrastu novada domē pārstāvēti : 

3 deputāti no apvienības “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”; 

3 deputāti no politiskās partijas “Sabiedrība Citai Politikai” 

3 deputāti no politiskās partijas “Jaunais laiks”; 

3 deputāti no politiskās partijas “Pilsoniskā Savienība” 

2 deputāti no politiskās partijas “Latvijas Pirmā partija/Latvijas Ceļš” 

1 deputāts no politiskās partijas “Tautas partija”. 

 

Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu domes lēmumu projektus, domē no deputātu 

vidus ievēlēti : 

• Ervīns Grāvītis - domes priekšsēdētājs; 

• Normunds Līcis - domes priekšsēdētāja vietnieks. 

 

Darbojas četras pastāvīgās komitejas: 

• Finanšu komiteja - 

Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Māris Vītols, Artūrs Ancāns, Daiga Buša, Guntars 

Zonbergs, Andris Silavnieks, Armands Krūmiņš, Līga Vaidere. 

• Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja –  

Normunds Līcis, Andris Silavnieks, Māris Vītols, Normunds Strapcāns, Guntars 

Zonbergs, Armands Krūmiņš, Ervīns Grāvītis. 

• Sociālo jautājumu komiteja – 

Līga Vaidere, Santa Ancāne, Selga Osīte, Guna Lāčauniece, Armands Krūmiņš, 

Normunds Strapcāns, Daiga Buša. 

• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja – 

Guntars Zonbergs, Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Artūrs Ancāns, Selga Osīte, 

Līga Vaidere, Ilze Pētersone. 

 

Pašvaldības administrācija ir izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.  

 Pašvaldības administrācija darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām” un citus normatīvos 

aktus, kā arī Saulkrastu pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un tās pilnvarotu amatpersonu 

rīkojumus. 
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Pašvaldības administrācijā ietilpst arī šādas institūcijas: 

� Saulkrastu būvvalde; 

� Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļa.  

 

Pašvaldības iestādes 

Saulkrastu novada domes funkciju īstenošanai darbojas vairākas domes struktūrvienības, 

iestādes un uzņēmumi : 

� Saulkrastu pašvaldības policija; 

� Saulkrastu pilsētas bibliotēka; 

� Saulkrastu vidusskola; 

� Zvejniekciema vidusskola; 

� Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”; 

� Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola; 

� Skultes ostas pārvalde; 

� Saulkrastu sociālais dienests; 

� Sociālās aprūpes māja; 

� Kapu saimniecība; 

� Saulkrastu novada bāriņtiesa; 

� Saulkrastu tūrisma informācijas centrs; 

� Pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. 

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībās: 

� PSIA „Saulkrastu slimnīca”; 

� SIA „Saulkrastu komunālserviss”. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībās (nodibinājumos) un nevalstiskajās organizācijās: 

� Latvijas Pašvaldību savienība; 

� Pašvaldību izpilddirektoru asociācija; 

� Pašvaldību grāmatvežu asociācija; 

� Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija; 

� Latvijas Kūrortpilsētu asociācija; 
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� Vidzemes tūrisma asociācija. 

 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai, 2011. gadā darbojās 9 komisijas: 

� vēlēšanu komisija; 

� administratīvo komisija; 

� nekustamo īpašumu privatizācijas un izsoles komisija; 

� iepirkumu komisija; 

� zemes komisija; 

� dzīvokļu komisija; 

� apstādījumu aizsardzības komisija; 

� ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija; 

� atļauju komisija. 

 

Iedzīvotāji 

2011. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 6154 iedzīvotāji, no kuriem Saulkrastu pilsētas teritorijā – 

3309 un 2854 Saulkrastu lauku teritorijā, tai skaitā Zvejniekciemā. 

 

 Kopā Bērni no 0 

– 6 gadiem 

Bērni un 

jaunieši no 

7 – 18 

gadiem 

.o 15 -24 

gadu 

vecumam 

Iedzīvotāji 

darbaspējas 

vecumā (no 

15 – 62) 

Iedzīvotāji 

virs 

darbaspējas 

vecuma (no 

62) 

Skaits 6154 298 569 672 3836 1419 

 
Tabula .r.1 Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām. 
 

Latvijas Republikas pilsoņi – 5700 

Latvijas Republikas nepilsoņi – 378 

Krievijas pilsoņi - 43 

Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības: 

latvieši – 5062, krievi – 720, baltkrievi -100, poļi – 69, ukraiņi – 61, lietuvieši – 35, igauņi -8. 
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Ilustrācija .r.1 Iedzīvotāju skaita izmaiņas Saulkrastu novadā. 
 

Informācija par dzimšanas, laulības un miršanas reģistros izdarītajiem 

ierakstiem 2011.gadā 

 

Dzimšana 

     2011.gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 40 jaundzimušie: 20 zēni un 20 
meitenes. Laulībā dzimuši 25 bērni. Atzīta paternitāte 12 bērniem. Nav ieraksta dokumentā par 
bērna tēvu 3 bērniem. Pirmais bērns dzimis 15 māmiņām, otrais - 18 māmiņām, trešais - 4 
māmiņām, ceturtais bērns dzimis 3 māmiņām. 

Laulības 

   2011.gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti un arhīvā glabājas 53 laulības 
reģistru ieraksti. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 52 laulības, 1 laulības noslēgtas Romas katoļu 
draudzes baznīcā. 
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Miršana 

     2011.gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 81 mirusi persona, 35 vīrieši un 
46 sievietes. No mirušajām personām - 69 ir bijuši Saulkrastu novada iedzīvotāji, 12 – citu reģionu 
iedzīvotāji, kuri miruši Saulkrastos. 

 

 

 2008.gada 2009.gadā 2010. gadā 2011.gadā 

Dzimšana 51 48 34 40 

Laulības 65 48 44 53 

Miršanas 101 85 88 81 

Tabula .r. 2 Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie dzimšanas, laulības un miršanas fakti.  

     Dzimtsarakstu nodaļā 2011.gadā izdarīti 20 civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildinājumi. 
Nodaļā veiktas 2 vārda un uzvārda maiņas. Izsniegtas 23 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
apliecības. 

 

2. Pašvaldības darbības rezultāti 

2011.gadā notikušas 23 domes sēdes un izskatīti 703 jautājumi, tai skaitā: 

• 12 kārtējās 

• 11 ārkārtas 

2011.gadā notikušas šādas komiteju sēdes: 

• 13 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti 182 jautājumi. 

• 14 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 148 jautājumi. 

• 9 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes, kurās izskatīti 31 

jautājums. 

• 11 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās ir izskatīti 35 jautājumi. 

Veiktie iepirkumi: 

• saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – kopā 34, tajā skaitā 20 elektronisko iepirkumu 
sistēmā; 

• saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem Nr.4 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā 
tiek veikti iepirkumi ” – 35. 
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Tabula .r.3 2011.gadā veiktās iepirkumu procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu. 

Nr.p. 
k. 
ID 

 
Iepirkuma līguma 

priekšmets 

 
Līguma 

izpildītājs 

 

Līgumcena 
Ls 

bez PVN 

 

1. 

Pārtikas produktu piegāde 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības 

iestādei „Rūķītis” 

Individuālais 
komersants 
„Ezeriņš” 

1.daļa - Dzīvnieku 
valsts produkti, gaļa 
un gaļas produkti -

Ls 8657,15; 
2.daļā - Augļi, 

dārzeņi un saistītie 
produkti - Ls 

7476,27; 
3.daļā - Piena 
produkti - Ls 

10606,88; 
4.daļa- Graudu 

maluma produkti - 
Ls 1287,62 5.daļā – 

Bakaleja - Ls 
2075,23; 

6.daļa – Maize – 

Ls 1821,60; 

 

2. 

 

 

Ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana 
un apsaimniekošana Saulkrastu 

novadā 
SIA Amanda EA 19 950,12 Ls 

 

3. 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” telpu remontdarbi 

SIA „RIKO” 14 240,39 Ls 

 

4. 

ELFLA

Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma 
piegāde un uzstādīšana Saulkrastu 

novadā, Zvejniekciema 

SIA „MK 
Dizains,” 

7501,00 Ls 
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Tabula .r.4 2011.gadā veiktie Iepirkumi saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem 'r.4 „Kārtība, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”. 

 

5. 

KPFI 

Atklāts konkurss 

„Energoefektivitātes paaugstināšana 
kultūras namā ZVEJNIEKCIEMS” 

Atpūtas ielā 1b, Zvejniekciemā 

Saulkrastu novads 

Pilnsabiedrība 

„IP būve” 
237 250, 47 Ls  

6. 
Autostāvvietu biļešu automāta un 
videonovērošanas kameru noma 

SIA „HANSAB 6976,00 Ls 

 

7. 

ESF 

Saulkrastu novada Attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam 

izstrāde 

SIA „Ķemers 
Business and Law 

Company 
18 290,37 Ls 

 

8. 

Ietves, apgaismojuma un 
lietusūdeņu kanalizācijas 1.kārtas 
izbūve A.Kalniņa ielā, Saulkrastos 

SIA „INO” 37 829,98 Ls  

9. 
Svētku laukuma Bīriņu un Ainažu 

ielu stūrī, Saulkrastos 
labiekārtojums 

SIA „UNI - RL” 56 210,81 Ls  

 

10. 

 

Malkas piegāde Saulkrastu novada 
pašvaldības sociālās palīdzības 

sniedzējiem 

SIA „Saulkrastu 
meži” 

34 200,00 Ls 

 

11. 

 

 

Saulkrastu novada domes 
informatīvā izdevuma „Saulkrastu 

Domes Ziņas” tipogrāfiskās 
iespiešanas pakalpojums 

SIA „Rīgas 
Apriņķa Avīze” 

5131,00 Ls  

12. 
Degvielas iegāde degvielas uzpildes 
stacijās, izmantojot norēķinu kartes 

SIA „Latvija 
Statoil” 

61 201,00 Ls  

13. 
Skolēnu pārvadājumu 

nodrošinājums Zvejniekciema 
vidusskolai 2012.gadā 

A/S CATA 13714,35 Ls  

14. 
Saulkrastu novada teritorijas 

kopšanas un uzturēšanas darbi 
Būvprojektu 

vadības birojs 

 
19 867,95 Ls 
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Nr.p. 
k. 

 

 
Iepirkuma līguma priekšmets 

 
Līguma izpildītājs 

 
Līgumcena 

Ls 
bez PVN 

1. Sociālā aprūpe mājās 
Individuālā darba 

veicēja Eva Martinsone 

3538,00 Ls 

 

2. 

„Priekšlikumu izstrāde un 
nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošana Saulkrastu novada 
atkritumu apsaimniekošanas 

optimizācijai, atbilstoši spēkā esošajam 
Atkritumu apsaimniekošanas likumam”

Veikt atkārtotu aptauju _______ 

3. 
Darba aizsardzības un ugunsdrošības 

pakalpojumu sniegšana 
SIA „Media Control” 2307,65 Ls 

 

4. 

 

„Priekšlikumu izstrāde un 
nepieciešamās dokumentācijas 

sagatavošana Saulkrastu novada 
atkritumu apsaimniekošanas 

optimizācijai, atbilstoši spēkā esošajam 
Atkritumu apsaimniekošanas likumam”

SIA „RTO 
komunālserviss” 

2868,85 Ls  

 

5. 

Par remontdarbiem Saulkrastu novada 
domes ēkā Raiņa ielā 8 un pašvaldības 

ēkā Raiņa ielā 7 
SIA “Armostils” 7476,23 Ls 

6. 
Biroja multifunkcionālās iekārtas 

iepirkums 
SIA “TOMEGA” 2134,00 Ls 

7. 
Betona soliņu iegāde Saulkrastu 

pašvaldības vajadzībām 
SIA L&T 2924,80 Ls 

8. 
ELFLA 

Bruģēšanas darbi Zvejniekciemā, 
Bērzu alejā 

SIA “Limbažu ceļi” 9 338,10 Ls 

9. 
Labiekārtošanas darbi Ainažu un 

Bīriņu ielās Saulkrastu centra 
teritorijās” 

SIA "Meliorācija A.G." 4337,28 Ls 

 

10. 

Par videonovērošanas sistēmas 
uzstādīšanu pie kultūras nama 

Zvejniekciemā, Bērzu alejā un pie 
Saulkrastu Tūrisma informācijas centra 

Ainažu ielā 13B” 

SIA SPECTO 

2945,63 Ls 

Divi līgumi 

1) 1627,58 Ls 

2) 1318,05 Ls 
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11. 
Saulkrastu novada ielu apgaismojuma 

tehniskās dokumentācijas un 
energoaudita sagatavošana 

SIA „ELKO” 2956,00 Ls 

12. 
Par koka laipu, terases un lapenes 

atjaunošanu Baltajā kāpā, Saulkrastos” 
SIA "MMT 1" 7171,88 Ls 

13. 
Par Saulkrastu novada siltumapgādes 

koncepcijas izstrādi 
SIA "Bek-konsult" 2 900,00 Ls 

14. 
Celiņu atjaunošanu Baltajā kāpā, 

Saulkrastos 
SIA „Meliorācija – 

A.G.” 
3273,20 Ls 

15. 
Stacionāro datoru un portatīvā datora 

iegāde 
SIA „Datika” 1377,87 Ls 

16. 
Rotaļu ierīču piegādi un uzstādīšanu 
Saulkrastu novada domes pagalmā 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
SIA „MK Dizains” 2722,50 Ls 

17. 

Par eksperta pakalpojumu 
nodrošināšanu projekta pieteikuma 

sagatavošanai un konsultāciju 
sniegšanu 

SIA „Lielstrazdi” 

Pakalpojuma cena 
sastāda 2,2% no 
apstiprinātajām 
attiecināmajām 

izmaksām, tai skaitā 
avanss Ls 200., bet ne 

vairāk kā 2200 Ls 

18. 

Ventilācijas sistēmas izbūvi 
Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Rūķītis” Stirnu ielā 23, Saulkrastos 
ēdināšanas blokā, saskaņā ar izstrādāto 

skiču projektu” 

SIA „Ventmontāža” 5284,31 Ls 

19. Biroja mēbeļu iegāde 
SIA „Thomson 

Furniture” 
2333,13 Ls 

20. 
Segumu atjaunošanas un 

labiekārtošanas darbi Saulkrastos 
SIA „BASE CAPITAL” 7783,20 Ls 

 

21. 

 

Apsekošanas darbu veikšanu 
Saulkrastos, Pabažu un Inčupes 

teritoriju melioratīvā stāvokļa un 
gruntsūdens paaugstināšanās iemeslu 

noteikšanai” 

VAIS „Meliorprojekts” 2590,99 Ls 

22. 

„Par tiesībām veikt finanšu revīziju 
Saulkrastu novada domē, pašvaldības 
iestādēs un sniegt zvērināta revidenta 

ziņojumu” 

SIA auditorfirma 
„Inspekcija AMJ 

2050,00 Ls 

 

23. 

 

Darba projekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana svētku 

laukuma labiekārtojuma rekonstrukcijai 
Bīriņu ielas izejā uz jūru 

SIA Vides projektu 
studija 

2450,00 Ls 
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24. 

 

Stacionāro datoru iegāde Ģimenes 
atbalsta centram” 

SIA „RDS” 569,67 Ls 

 

25. 

 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējumu Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumam 2011.-

2023.gadam””, 

SIA "Vides eksperti" 
2850,00 Ls 

 

26. 
Apgaismes līnijas atjaunošana Bīriņu 

ielā, Saulkrastos 
SIA „Amanda_EA” 9868,49 Ls 

27. 
Jumta virs ieejas laulību ceremoniju 

zālē, Raiņa ielā, Saulkrastos remonts” 
SIA „Portāls” 819,66 Ls 

28. 
Saulkrastu vidusskolas zāles 

renovācijas projekta izstrādi un 
būvdarbu autoruzraudzības veikšanu 

SIA „Smart Energy” 2300,00 Ls 

29. 
Saulkrastu novada Ziemassvētku egles 
rotājumu izgatavošana un uzstādīšana” 

SIA Baltijas Dizaina 
Aģentūra 

2450,00 Ls 

30. 
Par detālplānojuma izstrādi zemes 

gabalam Ainažu ielā 13B, Saulkrastos 
SIA Arhitektūras birojs 

„FORMA” 
2950,00 Ls 

 

31. 

 

Būvuzraudzība Ietves, apgaismojuma 
un lietusūdens kanalizācijas 1.kārtas 
izbūvei A.Kalniņa ielā, Saulkrastos” 

SIA „būvju profesionālā 
būvuzraudzība” 

1500,00 Ls 

32. 
Būvuzraudzība Svētku laukuma Bīriņu 

un Ainažu ielu stūrī, Saulkrastos 
labiekārtojums 

SIA „Būvprojektu 
vadības birojs” 

1600,00 Ls 

33. Gaišus Ziemassvētkus 
SIA „AŽIŅA 

KOMERCFIRMA 
"MARKETS 

2788,13 Ls 

34. 
Par skulptūras „Zivscilvēks” projekta 

priekšlikuma izstrādi 
SIA „Arhetips" 1850,00 Ls 

35. 
Par interaktīvās tāfeles iegādi PII 

„Rūķītis” 
SIA „Baltijas Biroju 

Tehnoloģijas” 
2453,44 Ls 

 

 

2.1. Kultūra un sports 

 

       Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “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. 
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Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2011. gadā 
budžeta ieņēmumu gada plāns (ar izmaiņām) – Ls 340048, ieņēmumu gada faktiskā izpilde – Ls 
332789, 94,76%,budžeta izdevumu gada plāns – Ls 275754, izdevumu gada faktiskā izpilde – Ls 
266790, 97%, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 7271, budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigās – Ls 17815. 

2011. gadā Saulkrastu novada domes dotācija – Ls 307493, ziedojumi – Ls 120, ieņēmumi 
par telpu nomu – Ls 11964 ienākumi no biļešu realizācijas – Ls 10501. 

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” darbība 
2011. gadā organizēta saskaņā ar aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģiju, aģentūras nolikumu 
un aģentūras darba plānu 2011. gadam.  

Pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2011. gadā darbojās 19 
mākslinieciskie kolektīvi un 6 sporta treniņgupas: jauktais koris “Anima”, jauktais koris 
“Bangotne”, senioru deju kolektīvs “Saulgrieži”, jauniešu deju kolektīvs “Krustu šķērsu”, vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis”, audēju kopa “Kodaļa”, rokdarbnieku pulciņš, koklētāju 
ansamblis “Saule”, pūtēju orķestris “Neibāde”, vokālais ansamblis “Dzīle”, līnijdeju grupa “Sun 
beach”, senioru deju kolektīvs “Draiskais solis”, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Saulkrastos, PIII 
“Rūķītis”, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Zvejniekciemā, pirmsskolas bērnu tēlotājmākslas 
pulciņš Saulkrastos, teātra studija “Sliede”, folkloras kopa “Dvīga”, deju grupa “Fractus”, deju 
grupa “Desperado”, skolēnu treniņgrupas volejbolā, basketbolā, futbolā, florbolā, orientēšanās 
sporta un pieaugušo ABL basketbola komanda. 

2011. gadā Pierīgas skatēs piedalījās jauktie kori “Anima” un “Bangotne”, deju kolektīvi 
“Krustu šķērsu”, “Saulgrieži” un “Jūrdancis“, deju grupa “Fractus”, republikas skatē piedalījās 
pūtēju orķestris “Neibāde” un folkloras kopa “Dvīga”. 

Visi mākslinieciskie kolektīvi 2011. gadā koncertējuši un piedalījušies izstādēs gan 
Saulkrastos, gan apvienoto novadu un valsts līmeņa sarīkojumos. Jauktais koris “Anima” septembrī 
piedalījās 4. Starptautiskajā Grīga koru konkursā Bergenā (Norvēģija) un ieguva 3. vietu sakrālās 
mūzikas kategorijā un 6. vietu tautas mūzikas kategorijā, jauktais koris “Bangotne” jūnijā piedalījās 
koru festivālā “Vasaras naktis” Šauļos (Lietuva) un oktobrī mūzikas festivālā “Zelta rudens” 
Hamburgā (Vācija). 
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Attēlā: Jauktais koris „Anima”. 

Jauniešu deju kolektīvs “Krustu šķērsu”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis” un 
senior deju kolektīvs “Saulgrieži” jūnijā piedalījās Vidzemes novada deju svētkos Aizkrauklē, 
jauktie kori “Anima” un “Bangotne” piedalījās “Rīgai 810” lielkoncertā “Meistars. Dziesma. 
Leģenda”, pūtēju orķestris “Neibāde” – Vidzemes un Latgales pūtēju orķestru svētkos Smiltenē. 
Folkloras kopa “Dvīga” piedalījās Starptautiskajā masku festivālā Salacgrīvā. 

  Vokālais ansamblis “Dzīle” koncertējis Lēdurgā, Limbažos, Vidrižos, Carnikavā, Viļķenē, 
Salaspilī, senioru deju kolektīvs “Draiskais solis”- Ādažos,, Ogrē, Vārkavā, Rūjiena, senioru deju 
kolektīvs “Saulgrieži”- Limbažos, Cēsīs, Madlienā, Lēdmanē, Slampē, Salacgrīvā, Ķekavā, deju 
kolektīvs “Krustu šķērsu” – Ķekavas novada Katlakalnā, vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Jūrdancis” – Trikātā un Cēsīs. Jauktais koris “Bangotne” tradicionāli piedalījās “Dziesmu dienā” 
Inčukalnā, koncertējis Ādažos un Sējā, jauktais koris „Anima” piedalījies Mazpilsētu un lauku koru 
festivālā Mazsalacā, koncertējis Rīgā. Līnijdeju grupa “Sun beach” piedalījusies festivālos 
Valmierā, Bauskā, Pabažos, Rīgā, koklētāju ansamblis “Saule” piedalījies festivālā Limbažos. Deju 
grupa “Desperado” piedalījusies festivālos Smiltenē, Jaunpilī un Rīgā, deju grupa “Fractus” – 
Tumē, Ādažos, Rīgā. Folkloras kopa “Dvīga” piedalījusies koncertos Valmierā un Limbažos. 
Rokdarbnieku pulciņš un audēju kopa ar saviem darinājumiem piedalījušies Vidzemes novada 
lakatu izstādē Limbažos, tautas lietišķās mākslas festivālā “Visas upes klusu tecēj…” Krimuldā, 
Vidzemes novada tautas lietišķās mākslas izstādē Cēsīs. 

Kultūras un vēsturiskā mantojuma dokumentēšanas jomā sagatavoti CD materiāli par 
Lieldienu, Muzeju nakts, Jāņu ielīgošanas, Saulkrastu svētku un Latvijas valsts jubilejas 
sarīkojumiem, tikšanās ar māksliniekiem izstāžu atklāšanās u. sarīkojumiem.  
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 2011. gadā Saulkrastos organizēti 5 nozīmīgāko gadskārtu svētku sarīkojumi – Meteņdienas 
un Lieldienu sarīkojumi pie Saulkrastu sporta centra un pie kultūras nama “Zvejniekciems”, Līgo 
tradīciju apguve 2 nodarbībās, Jāņu ielīgošanas sarīkojums “Mucenieks un muceniece” un 
zaļumballe svētku laukumā Bīriņi ielas galā, Mārtiņdienas sarīkojums “Pasaku ķērājs” Saulkrastu 
bibliotēkā, “Bluķa vakars” pie Saulkrastu domes un svētku laukumā Bīriņu ielas galā. 

 Notikušas vairākas lietišķās mākslas, kultūras un vēstures prezentācijas un mākslinieku 
novadnieku izstādes: 

  Saulkrastu plenēros gleznoto darbu izstāde “Jūra, Saulkrasti, jūra”, fotoizstāde “Cilvēki 
Saulkrastos”, S.Rones zīda gleznu izstāde, Ziemeļvidzemes mākslinieku apvienības darbu izstāde, 
Z.Bārbala darbu izstāde, 5. Starptautiskā Tēlotājmākslas un jaunrades konkursa “Saules krasts – 
atklājums” darbu izstāde, Ē.Bērziņa darbu izstāde, L.Balodes gleznu izstāde, lietišķās mākslas 
izstāde “Lejā pie upītes”, V.Cīrules audzēkņu darbu izstāde “Ziedošais zīds”, fotoizstāde “Tur…”, 
fotoizstāde “Gaišie Saulkrasti”, T.Kalvišķes zīda gleznojumu izstāde “Eņģeļi”, pirmsskolas 
tēlotājmākslas pulciņa dalībnieku darbu izstādes “Iztēles pasaule” un “Mātes diena”. 

  2011. gadā PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” organizēti sarīkojumi ar profesionālu 
mākslinieku piedalīšanos kā pieaugušajiem, tā bērniem:  

 Saulkrastu gleznotāju plenēra izstāde un portretu gleznošanas akcija Baltajā kāpā, U.Rozes 
koncerts, teātra izrāde “Tētis”, Liepāja leļļu teātra izrādes “Ledus pele” un “Nikniķa stiķi”, tikšanās 
ar mākslinieci S.Roni, koncerts “Mīlas melodijas”, I. Lintiņas koncerts, tikšanās ar mākslinieku 
Z.Bārbalu, tikšanās ar Ziemeļvidzemes mākslinieku apvienības māksliniekiem, SIA “Valmieras 
kinostudija” izrāde “Sarkangalvīte un vilks”, izrāde “Balkona ragneši”, E. Liepiņa dziesmu 
konkurss “Dzied ar mani, tautu meita”, iluzionista M. Basmanova izrāde, grupas “Bet Bet” 
koncerts, vokālā ansambļa “Neaizmirstulītes” un pūtēju grupas “Live Brass” koncerts, Vasaras 
vakaru mūzika – 3 koncertu cikls, izrāde “Grēka kalna dēkaiņi”, ērģeļmūzikas dienu 3 koncerti, 
SIA “Valmieras kinostudija” izrāde bērniem “Tāltālā meža varonis”. 

 2011. gadā Saulkrastu estrādē vasaras sezonā notika 11 sarīkojumi – izrādes, koncerti un 
atpūtas sarīkojumi. 

 2011. gadā notikuši amatiermākslas sarīkojumi, koncerti: kultūras centra māksliniecisko 
kolektīvu balle - karnevāls, līnijdeju festivāls “Mēs tiksimies martā”, Riču ģimenes koncerts, 
vokālā kvinteta “Amber music” koncerts, koncerts “Es savai māmiņai”, deju grupas “Fractus” 
koncerts, jauktā kora “Bangotne” jubilejas koncerts, teātra studijas “Sliede” izrāde “Manas dvēseles 
stīgas”, 2. Saulkrastu koklētāju saiets “Koklē vēju vanadziņš”, Saulkrastu deju kolektīvu 
“Jūrdancis”, “Krustu šķērsu” un “Saulgrieži” koncerts, Latvijas jauniešu pūtēju orķestru koncerts, 
grupas “Setā jūdze” koncerts, jauktā kora “Anima” koncerts “Pirms došanās ceļā”, “In process” 
koncerts, koklētāju ansambļa “Saule” koncerts, jauktā kora “Bangotne” koncerts, koncerts “Dzīles 
vārda dienas ballīte”, koncerts “Dvēseles dziesmas”, deju kolektīvu festivāls “Sadancošana ziemas 
saulgriežos”, koklētāju ansambļu koncerts “No rudens lapām līdz baltam sniegam”, Zaļkalniņu 
ģimenes koncerts, Krimuldas amatierteātra izrāde “Īsa pamācība mīlēšanā” un teātra studijas 
“Sliede” izrāde “Viss par mīlestību”. 
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 2011. gadā izrādītas dokumentālās un mākslas kino filmas: dokumentālās filmas “Baltie 
zvani”, “Uzvarai nolemtie”, “Provokācijas anatomija”, “Mūsu barikāžu laiks”, kinofilma 
“Kaupēns”, spēlfilma “Seržants Lapiņš”, spēlfilma “Dancis pa trim”, animācijas filma “Lote un 
Mēnessakmens noslēpums’, spēlfilma “Monsieur Taurins”, “Ugunsgrēka” jaunās sezonas 
atklāšana. 

2011. gadā Saulkrastos organizēti: 

vietējas nozīmes svētki un sarīkojumi - Muzeju nakts sarīkojums “Karlīne iet pa kaimiņiem”, 
sarīkojums “Ak, pavasar, ak, pavasar”, E. Liepiņa piemiņas sarīkojums, Ģimenes diena “Pepija 
taisa brīnumus”, Saulkrastu vidus meklēšana, Saulkrastu svētki, sarīkojums “Mūsu muzejam 20”, 
Ērģeļmūzikas dienas, U. Dukam veltīti mūzikas svētki, Seno uguņu nakts, Dzejas dienu sarīkojums, 
Ziemassvētku egles iedegšana, labdarības akcijas “Gaišus Ziemassvētkus” sarīkojumi, Rūķu 
ziemassvētki un Jaungada balle. 

Valsts svētki, piemiņas un atceres dienas- Barikāžu atceres dienas sarīkojumi, Komunistiskā terora 
upuru piemiņas sarīkojumi 25. martā un 14. jūnijā, Leģionāru dienas piemiņas brīdis Saulkrastu 
kapsētā un sarīkojums Saulkrastu domes zālē, Latvijas Republikas atjaunošanas gadadienas 
sarīkojums un orientēšanās sacensības “Tilts 21”, Baltu vienības dienas sarīkojumi, Lāčplēša dienas 
sarīkojumi, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīti sarīkojumi un kopīga Valsts himnas 
dziedāšana; 

aktivitātes bērniem un jauniešiem- gadskārtējais mazo dziedātāju konkurss “Saulkrastu cīrulītis”, 
netradicionālo deju grupu “Fractus” un “ Desperado” koncerti, izrādes bērniem, Mātes dienai veltīti 
koncerti, pirmsskolas bērnu tēlotājmākslas pulciņa dalībnieku zīmējumu izstāde, Baltu vienības 
dienas konkurss, animācijas filmas un dokumentālās filmas Barikāžu atcerei, Lieldienu, Meteņu un 
Ziemassvētku sarīkojumi bērniem, Pasaku teicēju konkurss “Pasaku ķērājs”, Ģimenes dienas 
sarīkojums, starptautiskais mūzikas un tēlotājmākslas konkurss “Saules krasts”. 

 
Sporta pasākumi 
 

Ir organizētas sešas ABL spēles, četrpadsmit LBL spēles, Saulkrastu kausa izcīņas šautriņu 
mešanā 13 sacensības, trīs LFC-2 spēles, Saulkrastu čempionāts novusā – 6 posmi Saulkrastu 
čempionāts galda tenisā - 6 posmi Saulkrastu čempionāts basketbolā -19 spēles, Saulkrastu 
čempionāts zolītē – 6 posmi, Starptautiskais džudo turnīrs, Pierīgas sacensības šautriņu mešanā, 
akcija “Par veselīgu dzīvesveidu”, sporta centra atvērto durvju diena, Latvijas čempionāta florbolā 
spēles, Saulkrastu čempionāts šahā, kā arī Saulkrastu slēpojums, Orientēšanās seriāls – 15 posmi, 
Saulkrastu atklātais čempionāts šautriņu mešanā, Saulkrastu skrējiens, Saulkrastu velokross. 
Saulkrastu svētku sporta pasākumi - ielu basketbols, pludmales volejbols, futbols makšķerēšana 
Saulkrastu kauss Nacionālajā suņu daudzcīņā. 
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Attēlā: Saulkrastu florbola turnīra uzvarētāji - Saulkrastu florbolisti. 

 
2011. gadā uzsākts KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai kultūras namā „ Zvejniekciems” Saulkrastu novadā”. Projekta ietvaros tika siltinātas 
3 ēkas ārsienas, nomainīti ēkas ieejas durvju bloki, uzstādīta ventilācijas sistēmu, uzlabota 
siltumapgādes sistēma, uzstādīts granulu apkures katls. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada 30. 
jūnijam. 

 
 
 

Bibliotēka 
 

Saulkrastu novada bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura 
apkalpo novada iedzīvotājus, kā arī atpūtniekus un tūristus, kuri uzturas Saulkrastu novadā. 

     Bibliotēkas misija nodrošināt bibliotēkas informacionālo resursu pieejamību ikvienam 
pilsonim, kā arī apmierināt bibliotēkas lietotāju un potenciālo lietotāju informācijas vajadzības 
veicinot to izglītošanos. Bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot 
jebkuram bibliotēkas apmeklētājam. 
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2009 

 

2010 

 

 

2011 

 

Salīdzinoši 

ar 

iepriekšējo 
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gadu 

Reģistrētie bibliotēkas 

lietotāji 

1117 1161 1212 2003 2072 +69 

Apmeklējuma skaits 

 

19103 24415 30235 32291 31092 - 1199 

T.sk. Interneta un 

datora apmeklētāji 

6095 8976 14947 15926 14913 -1013 

Izsniegums 25940 24423 27391 28298 28477 + 179 

Tabula .r.5 Galvenie darba rādītāji 2011.gadā. 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Bibliotēkas pastāvēšanas pamatā ir tās krājums. Krājuma attīstība balstās uz krājuma 
komplektēšanas un organizēšanas politikas mērķa - nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem 
un informācijas nesējiem ikvienu interesentu. Saulkrastu novada bibliotēka to realizē vairākos 
veidos: 

1. Pirkumi – grāmattirgotāju uzņēmumi, izdevniecības, grāmatu bāze, periodikas abonēšana.  No 
pašvaldības budžeta. Katru gadu no pašvaldības budžeta tiek atvēlēta zināma summa jauno grāmatu 
un periodikas iegādei, kas ir arī pamatā krājuma komplektēšanai. Kopumā 2011.gadā par budžeta 
līdzekļiem iepirktas 531 grāmatas t.sk.181 eks. bērniem.  Jauno grāmatu iegādei izmantojām SIA 
“LGrāmata”, SIA „Lietišķās apmācības centrs”, SIA ,,Zvaigzne ABC’’, IK ,,Avots’’. Jaunās 
grāmatas tiek iegādātas1 -2 reizes mēnesī un katra no tām - 1 – 2 eksemplāros. Grāmatas par 
budžeta līdzekļiem tika iepirktas 19 reizes. un gadā tam veltot Ls 3000. 

 2.Bezmaksas – lasītāju dāvinājums. 

Dāvinājuma veidā, tās ir grāmatas, kuras fiziska persona ir veltījusi bibliotēkai, 2011.gadā 346 eks. 
2011.gadā tika abonēta prese: 27 nosaukumu žurnāli, 12 laikraksti tai skaitā 6 izdevumi bērniem un 
jauniešiem. 

Bibliotēkas datorprogrammā BIS ALISE–i tiek turpināta krājuma rekataloģizācija 

Līdz 2011.gada 31.decembrim reģiona elektroniskajā katalogā ir informācija par 7433 Saulkrastu 
bibliotēkas krājumā esošiem eksemplāriem. 2011.gadā rekataloģizēti 2314 iespieddarbi, 877 ir 
jaunieguvumi. 
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Kam projekts adresēts Projekta 

nosaukums 

Projekta 

vadītājs 

Vai projekts 

finansiāli atbalstīts, 

Iegūtais finansējums 

Valsts Kultūrkapitāla 

fondam  

Bērnu žūrija: 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma  

Sandra Orlovska Atbalstīts 

Tabula .r.6 Projektu izstrāde. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Saulkrastu novada bibliotēka apkalpo visus Saulkrastu novadā dzīvojošos bērnus un visus 
skolēnus, kas mācās Saulkrastu vidusskolā un daļēji Zvejniekciema vidusskolā.  

Bibliotēkas darbu ar bērniem atvieglo bērnu lasītāju žūrija. 2011. gadā pašvaldība atbalstīja 
grāmatu iegādi.  

Efektīvākie lasīšanas veicināšanas pasākumi: lasīšanas menedžeris, sadarbība ar skolām, PII 
un vecākiem (bērniem tiek lasīti priekšā grāmatu fragmenti), Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. 

    Noslēdzot „Bērnu žūrija – 2011” ekspertu darbu, tika rīkota „Erudītu stafete’’. „Lielajos 
lasīšanas svētkos 2011’’ Ķīpsalā īpašu balvu no Bubblicious saņēma eksperte Ilze Ručevska par 
iegūto pirmo vietu, piedaloties brīvā sacerējumu konkursā. 

 

 2007.g. 2008.g 2009.g 2010.g 2011.g 

Lietotāji 1117 1161 1212 2003 2072 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai (Ls) 

4620 

 

5570 2291 3833 3825 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai 
uz vienu lietotāju (Ls) 

4,14 

 

4,79 1,89 1,91 1,85 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai 

uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā 

(Ls) 

0,52 0,77 0,38 0,62 0,62 

Tabula .r.7 Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem. 

 



22 

Saulkrastu novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

 

2.2  Izglītība 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” 

2011.gada 1. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē darbojās 9 grupas, bet no 1. septembra 10 
grupas. No tām:  

� viena mazbērnu grupa (1,5-3 gadi), 

� piecas 5 un 6 gadīgo bērnu grupas, 

� divas 4 gadīgo bērnu grupas, 

� divas 3 gadīgo bērnu grupas. 

Kopējais bērnu skaits 197. 

Iestādē strādā 22 pirmsskolas skolotājas, 2 mūzikas skolotājas, skolotāja logopēde, 
psihologs, 1 skolotāja palīgs - asistents un atbalstošais personāls: skolotāju palīgi u.c. 

Prioritātes mācību un audzināšanas jomā 2011./2012. m.g. (gada galvenie uzdevumi): 

1. Attīstīt bērnu domāšanas procesus un matemātiskos priekšstatus rotaļnodarbībās un ārpus 
nodarbību laikā. 

2. Veicināt veselīgas bērnu „Es“ apziņas un pašcieņas veidošanos. 

Rudenī un pavasarī pedagogi izvērtēja bērnu attīstību pēc īpašiem kritērijiem. 

Izglītības kvalitāte ir atkarīga no pedagogu profesionalitātes, tādēļ liela uzmanība tika 
veltīta skolotāju teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanai. 

Tālākizglītība: Dažādās Pedagoģiskajās augstskolās mācās astoņas pirmsskolas skolotājas 
un viens skolotāja palīgs - asistents. 

Kursi: skolotāji apmeklēja VISC ES finansētos (vadītāja, metodiķe,4 pirmsskolas 
skolotājas), Pierīgas IKS pārvaldes kursus un Pašvaldības mācību centra kursus.  

Pieredzes skolas. Iepazinām alternatīvas pirmsskolas bērnu izglītošanas iestādes un dažādus 
pedagoģiskā procesa organizēšanas modeļus gan Latvijā (Norvēģu projekta PII Crea Kids, privātā 
PII “ Āgenskalna Burtiņu skola”, Madonā, Valmierā „ Bitīte”- bērniem ar speciālām vajadzībām, 
un daudzi Pierīgas PII), gan Igaunijā un Lietuvā.  

Seminārus - praktikumus pirmsskolas izglītības iestāde „ Rūķītis” organizēja skolotājiem un 

skolotāju palīgiem par tēmām, kas saistītas ar gada prioritātēm mācību un audzināšanas jomā. 

ES projektā: „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” piedalījās piecas pirmsskolas skolotājas un vadītāja.  

Notika pedagogu metodisko materiālu skate mācību gada noslēgumā, kur katrs pedagogs 
prezentēja savu labāko pieredzi. 
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Pirmsskolas izglītības iestādes „ Rūķītis” budžeta līdzekļu ietvaros veikts remonts grupā „ 
Ezītis” un nojumē „Cielaviņa”, izbūvēta ventilācijas sistēma iestādes virtuves blokā. Zālē nomainīts 
grīdas segums un veikti dažādi remontdarbi grupās un koplietošanas telpās.  

 

Saulkrastu vidusskola 

2011./2012.m.g. Saulkrastu vidusskolā nodarbināti 38 pedagogi, no tiem - 33 sievietes. 
Pedagoģisko darbinieku amatu sadalījums ir sekojošs: 1 pirmsskolas izglītības skolotājs, 15 
pamatizglītības skolotāji, 18 vidējās izglītības skolotāji, 1 logopēds, 1 speciālais pedagogs, 1 
bibliotekārs, 1 psihologs. 

            Saulkrastu vidusskolā tiek realizētas 5 izglītības programmas: 

� pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111); 

� pamatizglītības programma ( 21011111 ); 

� vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ( 31011011 ) 

� speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturiem 
un mācīšanām grūtībām, kuri integrēti vispārējās vidējās izglītības iestādē ( programmas 
kods 21015611). 

2011./2012.gad.a Saulkrastu vidusskolā uzsākta ( neklātienes) vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena izglītības programmas realizācija ( 31011013 ). 

Skolēnu skaita izmaiņas: 

2006./2007.m.g. – 382 

2007./2008.m.g. – 359 

2008./2009.m.g. - 355 

2009./2010.m.g. - 365 

2010./2011.m.g. - 357 

2011./2012.m.g. - 329 

Skolā darbojas 16 interešu izglītības programmas (pulciņi), kur iesaistīti 12 pedagogi.  

2012. gadā skolā strādā muzeja vadītāja, kas apkopo vēsturiskos materiālus Saulkrastu 
vidusskolas 100. gadu jubilejai.  

2011./2012.m.g. Saulkrastu vidusskolā strādā psihologs, logopēds, speciālais pedagogs un 
sociālais pedagogs, ko finansē Saulkrastu novada dome.  
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Saulkrastu vidusskolā 37 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība, 1 
pedagogs iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 4 pedagogiem ir maģistra grāds.  

2011./2012.m.g. Saulkrastu vidusskolas bibliotekāre iegūst otru augstāko (pedagoģisko) 
izglītību, logopēds iegūst otru augstāko pedagoģisko izglītību.  

 

Zvejniekciema vidusskola 

2011. gada 1.septembrī mācības Zvejniekciema vidusskolā uzsāka 297 skolēni, no tiem 11 
pirmsskolas grupas audzēkņi. 

Skolā tika nodarbināti 29 skolotāji ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 4 ar 

maģistra grādu, bakalaura profesionālo programmu studēja 1 pedagogs. 

 

Skola piedāvāja apgūt 3 licencētas izglītības programmas: 

� pirmsskolas izglītības programmu,  

� pamatizglītības (1. - 9.klase) programmu; 

� vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. 

Skolā darbojās vairāki pulciņi: 2.- 4., 5.- 9. un 10.- 12. klašu koris, Mazā folkloras skola, 

teātra sports pulciņš, mākslas un gleznošanas pulciņš, rokdarbu pulciņš “Adatiņa”, vides pulciņš, 

sporta pulciņš, kokapstrādes pulciņš, pūtēju orķestris „Neibāde”, 1.-4.klašu tautisko deju pulciņš. 

Darbojas skolēnu līdzpārvalde, kuras sastāvā ir 5.- 12.klašu skolēni. 

 

 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 

 
Skola strādā LR Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.  

Skolā darbojas un ir iespējams apgūt 17 licencētas programmas 20V 

- profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā; 

- profesionālas ievirzes mūzikas izglītības programmas 16 specialitātēs:  

� taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle, akordeona spēle; 

� stīgu instrumentu spēle – kokles spēle, vijoļspēle, čella spēle, ģitāras spēle; 
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� pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, 
alta spēle, eifonija spēle, tubas spēle, klarnetes spēle. 

� sitaminstrumentu spēle, 

� kora klase.  

Skola akreditēta līdz 2016. gada aprīlim. 

2011. gadā VJMMS mūzikas izglītību apguva 144 audzēkņi, mākslas izglītību apguva 130 
audzēkņi. 

VJMMS strādā 33 skolotāji, no tiem 10 – mākslas izglītībā, 23 – mūzikas izglītībā. 

Skolas pedagogiem ir augstākā izglītība specialitātē un pedagoģiskā izglītība, 5 pedagogiem 
ir humanitāro zinātņu maģistra grāds. 

Notikusi pedagogu iesaistīšanās ESF projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", projekta rezultātā 7 pedagogiem piešķirta 3. 
kvalitātes pakāpe. 

Jaunie mūziķi 2011. gadā piedalījušies vairākos starptautiskos un nacionālos konkursos, 
iegūstot diplomus un apbalvojumus. 

Organizētas četras audzēkņu darbu izstādes Zvejniekciemā un Saulkrastos.



 

2.3 Tūrisms 

2011. gadā Saulkrastu Tūrisma informācijas centra pakalpojumus izmantojuši 

3334 cilvēki – no kuriem 52% ārzemnieki (1621), 40% Latvijas iedzīvotāji (1336) un 

8% Saulkrastu novada iedzīvotāji (250).  

Pēc apmeklējuma, pirmajā vietā ierindojas Latvijas tūristi (47% - 1586 personas), 

otrajā – Krievijas (13% - 435 personas), trešajā - Lietuvas (8% - 275 personas) un 

Vācijas (8% - 268 personas), ceturtajā – Igaunijas (4% - 125 personas) un piektajā – 

tūristi no Somijas (4% - 60 personas), Itālijas un Lielbritānijas. Vistālāko ceļu uz 

Saulkrastiem mērojuši ceļotāji no Austrālijas, Japānas, Korejas, Indijas un ASV. 

 

Ilustrācija .r.2 Saulkrastu TIC tūristu apmeklējuma sadalījums. 

Visvairāk pilsētas viesus interesējusi informācija par naktsmītnēm, ēdināšanu un 

transportu. Liela interese izrādīta par sekojošiem tūrisma veidiem: dabas objekti, 

dabas takas, tūrisma maršruti, apskates objekti. Pieprasītākie materiāli: Saulkrastu 

karte/ceļvedis, Vidzemes reģiona karte, brošūra par pakalpojumiem un sabiedriskā 

transporta saraksti. 
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2011.gadā pieaudzis velotūristu skaits. Daļa velotūristu Saulkrastu novadā 

ierodas caurbraucot virzienā no Rīgas uz Igauniju un no Igaunijas un Rīgu. Daļa 

velotūristu atpūšas un izmanto Saulkrastu novada piedāvātās iespējas, un izbauda 

Vidzemes piekrastes burvību. Velotūristu apskates objektu sarakstā nr.1. Saulkrastu 

velosipēdu muzejs, kuru no 2011.gadā apmeklējuši 4615 cilvēki.  

 

2011.gadā Saulkrastu TIC izdevis tūrisma ceļvedi, „Saviļņojošā Vidzeme”, kurš 

tapis sadarbībā ar Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadiem, mākslinieciski 

noformētu Saulkrastu karti, kurā atzīmēti nozīmīgākie tūrisma objekti un atpūtas 

vietas, kā arī glābšanas dienesta un sabiedriskā transporta kontaktinformācija. 

Tradicionāli, izdots tūrisma ceļvedis ar Saulkrastu novada vasaras piedāvājumu 

latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī, sadarbībā ar Saulkrastu novada domi izdota 

avīze „Saulkrastu vasara 2011”. Sadarbībā ar Limbažu TIC sagatavots elektronisks 

brīvdienu maršruts Bīriņi – Limbaži – Tūja – Saulkrasti. Rudenī, sadarbībā ar 

Limbažu TIC, tika izdots ziemas piedāvājuma ceļvedis „Ziemā brauc ciemā!, kurā 

tika iekļauta informācija par uzņēmēju ziemas piedāvājumiem. 

Sadarbībā ar Limbažu TIC, tika sagatavots elektronisks maršruts atpūtai ģimenēm ar 

bērniem latviešu un krievu valodās, kuri ieejami lejupielādei www.saulkrasti.lv un 

www.visitlimbazi.lv  

No 11. līdz 13.februārim kopīgā stendā „Saviļņojošā Vidzeme” Alojas, Limbažu, 

Salacgrīvas un Saulkrastu novadu tūrisma informācijas centri un vietējie uzņēmēji 

piedalījās starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour 2011”. 

Saulkrastu TIC līdztekus sadaļai „Tūrisms” pašvaldības mājas lapā 

www.saulkrasti.lv informācijas izplatīšanai izmanto twitter.com/Saulkrastic, 

www.draugiem.lv/saulkrastic un www.facebook.com/Saulkrasti 

Saulkrastu TIC administrēt tūrisma sadaļa pašvaldības mājas lapā latviešu, 

angļu, krievu un vācu valodās, kur atrodama informācija par atpūtas iespējām un 

tūrisma uzņēmumiem Saulkrastu novadā. Tūristu ērtībai tiek piedāvāti lejupielādes 

materiāli un maršruti. Tūrisma sadaļa regulāri papildināta ar aktuālāko informāciju 

par tūrismu Saulkrastu novadā un tūrisma nozares aktualitātēm. 



 

28 

Saulkrastu novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

2011.gada novembrī Saulkrastu TIC sagatavojis pieteikumu Latvijas tūrisma 

pakalpojumu kvalitātes sistēmas „Q-Latvia” kvalitātes zīmei. Saulkrastu TIC ir 

Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas „LATTŪRINFO”, asociācijas 

„Lauku ceļotājs”, Vidzemes tūrisma asociācija, Latvijas kūrortpilsētas asociācijas 

biedrs.  

 

2.4 Veselības aprūpe  

PSIA „Saulkrastu slimnīca” 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Saulkrastu slimnīca” atbilstoši 

Sabiedrības Statūtiem sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas 

noslēgti ar Veselības norēķinu centru. Atbilstoši noslēgtajam līgumam par ambulatoro 

medicīnisko pakalpojumu sniegšanu Saulkrastu slimnīca saņem samaksu par šiem 

pakalpojumiem pēc apstiprinātas epizožu apmaksas sistēmas, vienlaicīgi saņemot 

maksu arī par medicīnas maksas pakalpojumiem un iekasējot pacientu iemaksas. 

Medicīnas pakalpojumu sniegšanas intensitāte Saulkrastu slimnīcā ir atkarīga 

no sezonalitātes, ko nosaka Saulkrastu pilsētas un tai pieguļošo lauku teritoriju 

atrašanās Vidzemes jūrmalas teritorijā, kā arī mazdārziņu kopas, kurās iedzīvotāju 

plūsma palielinās vasaras periodā. 

 Vidējais nodarbināto skaits attiecībā pret 2010. gadu palielinājies par 6 

cilvēkiem un sastāda 54 nodarbinātos. 

2011.gada neto apgrozījums pieaudzis attiecībā pret 2010.gadu par 33 000 Ls, 

t.i., par 14.57 % un sastāda 259 544 Ls. Izmaksas palielinājušās par 29 354 Ls, tas ir 

par 10.2 % un sastāda 316 004 Ls. Izmaksas 2011. gadā ietekmējušas tādas pozīcijas 

kā darba alga, tai skaitā intensīvs darbs traumpunktā vasaras sezonā un PVN likmes 

paaugstināšana medicīnas precēm no 2011. gada 01. janvāra, kā arī papildus 

izdevumi, saistīti ar valdījumā esošās mājas uzturēšanu, tai skaitā papildus 

ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā, lai nodrošināšanu sekmīgu ERAF projekta 

realizāciju, un degvielas un komunālo pakalpojumu izdevumu sadārdzināšanās.  

2011.gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja infrastruktūras uzlabošanas 

pasākumiem, realizējot ERAF projektu „Ambulatorās veselības aprūpes 
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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. 

Kopējās projekta izmaksas ir LVL 99.000 apmērā, no tām attiecināmās 

izmaksas- LVL 100 231.44 Saulkrastu slimnīcas līdzfinansējums sastāda 15% Ls 14 

206.36 un neattiecināmo izmaksu daļa Ls 4754.56, kas tika segta no pašu resursiem.  

Sabiedrība 2012.gadā turpinās strādāt pie izmaksu tālākas optimizācijas, 

augstas kvalitātes konkurējošu medicīnisko pakalpojumu piedāvājuma klāsta 

pilnveidošanas, pie jaunu klientu piesaistes no citiem reģioniem (tai skaitā Rīgas 

pilsētas). 

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valdes locekle 

paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi apstākļi, kas ietekmētu gada 

rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli. 

 

2.5 Sociālā aprūpe  

Sociālais dienests 

2011. gada pašvaldības izdevumi sociāliem pabalstiem un pakalpojumiem bija 

Ls 151817,60, no tiem sociālajiem pabalstiem izlietoti Ls125701,33. Salīdzinot ar 

2010. gadu, izdevumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem pieauguši 

par Ls 20731,45. 

Pašvaldības institūcijas – Saulkrastu sociālās aprūpes mājas uzturēšanai 2011. 

gadā izlietoti Ls 47284,44.  

No citām pašvaldībām ir pirkti sociālie pakalpojumi par summu Ls 2320,52, 

no NVO pakalpojumi par summu Ls 14643,70 un no privātpersonas pakalpojums par 

summu Ls 1548,95. 

Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti Ls 57309,94, no tiem Ls 600,- jaunā 

pakalpojuma veida – aprūpe mājā- nodrošināšanai. 
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Lielu īpatsvaru sociālo pabalstu izmaksās sastāda GMI pabalsti – 2011. gadā 

GMI pabalstos izmaksāti Ls 20099,74 71 ģimenei jeb 152 personām. Salīdzinoši ar 

2010. gadu GMI pabalsta izmaksas pieaugušas par Ls 9000,14. 

Pieaugusi izmaksāto mājokļa pabalstu summa, sastādot Ls 42216,54 290 

ģimenēm jeb 696 personām. (2010. gadā šie rādītāji attiecīgi bija Ls 35785,69 673 

personām.). 

Turpinājās sociālo pabalstu izmaksa ģimenēm ar bērniem mācību līdzekļu ( Ls 

1719,72), skolas apģērba (Ls 1846,84) iegādei, ēdināšanas izdevumu segšanai 

bērnudārzā un brīvpusdienu nodrošināšanai skolās ( Ls 23293,31). 

Pateicoties tam, ka 2011. gadā bija nodrošināts valsts atbalsts medikamentu 

iegādei un stacionāra pakalpojumu izmantošanai trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm, veselības aprūpei tika izmantoti samērā maz Sociālā dienesta budžeta 

līdzekļu – Ls 5236,41. 

Likumā noteiktās sociālās garantijas bāreņiem tika realizētas 8 bērniem pēc 

pilngadības sasniegšanas Ls 4260,00 apmērā. 

Sociālais dienests turpināja bezdarbnieku iesaistīšanu Eiropas Sociālā fonda 

projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai”. 2011. gadā tika nodarbināti 58 cilvēki.  

Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

nodrošinājuma ir vērsusies 1951 persona. Vidēji 2011. gadā pieņemto apmeklētāju 

skaits Sociālajā dienestā sasniedza 5318 personas. Sociālā dienesta lietvedībā ir 1116 

aktīvas ģimeņu lietas. 

Pieaug dokumentu aprite. Ja 2010. gadā Sociālajā dienestā tika reģistrēti 172 

izejošie dokumenti, tad 2011. gadā izejošo reģistrēto dokumentu skaits bija 280. 

Sociālajā dienestā strādāja 7 cilvēki ( SD vadītājs, trīs sociālie darbinieki, divi 

sociālie pedagogi, psihologs, lietvedis). 

Pieaugusi Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu sociālo pedagogu nozīme 

sociālo problēmu agrīnai atpazīšanai un profilaksei. Sociālais dienests 2011. gadā 
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organizēja abu skolu 2. klašu skolēnus braucienam uz centru „Dardedze” Džimbas 

skolu, lai bērni praktiski un uzskatāmi apgūtu pašaizsardzības pamatus. 

Darba ar profilakses lietām koordinēšanu veica sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm un bērniem, regulāri organizējot tikšanos ar citu institūciju darbiniekiem- 

profesionāļiem. Bērnu tiesību aizsardzības jautājumus risina sociālie darbinieki, 

bāriņtiesa, psihologs, Valsts policijas darbinieks, pašvaldības policijas pārstāvis, 

sociālie pedagogi. 

Bērnu psiholoģiskās rehabilitācijas nodrošināšanai 2011. gadā tika izlietoti 

„Latvijas Bērnu fonda” iedalītie Ls 1000,00. Savukārt par pašvaldības līdzekļiem Ls 

1424,93 apmērā tika rehabilitēti 12 Saulkrastu novada bērni un konsultēti viņu vecāki. 

Bērnu drošību un uzraudzību pēc stundām nodrošina Bērnu un jauniešu dienas 

centrs. Vidējā dienas centra apmeklētība ir 20 bērni dienā. Dienas centrs arī 2011. 

gadā organizēja vasaras projektu, kas tradicionāli ir guvis pozitīvas atsauksmes.2011. 

gada projekta nosaukums „Darbs dara darītāju” un šajā projektā ņēma dalību 

rekordliels bērnu skaits – 40 bērni no Saulkrastu pašvaldības. 

 

Attēlā: Vasaras projekta dalībnieki. 

2011. gadā Bērnu un jauniešu dienas centrs ”Saulespuķe” tika reģistrēts 

sociālo pakalpojumu reģistrā. 
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Tika atbalstītas ģimenes, kurās ir aizbildnībā bērni. 2 aizbildnībā esošiem 

bērniem tika atmaksātas vasaras nometnes. 

2011. gadā tika noslēgts līgums ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciemata 

asociāciju par 1 bērna ievietošanu Latvijas SOS bērnu ciematā. 

Paplašinātas iespējas 2011. gadā piedāvāja sociālo pabalstu administrēšanas 

informatīvā sistēma – SOPA, ļaujot redzēt arī slimību pabalstus un bērnu 

uzturlīdzekļus. Tika noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas pilsētas pašvaldību par 

informācijas apmaiņu. Ņemot vērā, ka par Saulkrastu iedzīvotājiem kļūst daudzi 

Rīgas iedzīvotāji, tiek saīsināts informācijas ieguves ceļš, pieņemot lēmumus par 

sociālo pabalstu piešķiršanu jaunatnācējiem. 

SOPAS pilnvērtīga izmantošana atvieglo ikmēneša un gada statistikas atskaišu 

sagatavošanu. 

2011. gadā turpinās sadarbība ar NVA datu apmaiņas veidā un izmantojot 

NVA darbinieku konsultācijas Saulkrastu novadā divas reizes mēnesī, lai iedzīvotāji 

varētu saņemt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu.  

Lai pilnveidotu bezdarbnieku, sociālo pabalstu saņēmēju rehabilitācijas plānus 

un dažādotu līdzdarbību, Sociālais dienests organizēja klientus apmeklēt NVA 

piedāvātos seminārus Saulkrastu novadā. 2011. gadā tika organizēti 7 semināri, kurus 

noklausījās 84 klienti. Semināru tēmas saistījās ar klientiem aktuālām lietām, kā 

psiholoģiskās barjeras pārvarēšana darba meklējumos, efektīvas darba meklēšanas 

metodes, darba tiesības, komunikācija un problēmu risināšanas spējas, sarunu 

vadīšana un argumentācija. 

Reizi mēnesī Saulkrastu novada iedzīvotājus konsultēja VSAA Siguldas 

filiāles darbinieks. 

2011. gadā tika noslēgta vienošanās ar Tiesu administrāciju par iespēju 

Sociālajam dienestam piekļūt informācijai par zemesgrāmatā ierakstītajiem 

nekustamajiem īpašumiem no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas 

sistēmas un nekustamo īpašumu meklēšanu pēc personu identificējošiem datiem. Šī 
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vienošanās atļaus sociālajiem darbiniekiem pieņemt precīzākus lēmumus un atvieglos 

klientiem sociālo pabalstu pieprasīšanas procesu. 

2011. gadā Sociālais dienests turpināja Latvenergo dāvinājumu karšu ( 

saņemtas no Latvenergo 127 dāvinājuma kartes) izdalīšanu trūcīgām ģimenēm, dalīja 

ES un Latvijas Sarkanā Krusta pārtikas pakas trūcīgajām un maznodrošinātajām 

ģimenēm, Pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai” pārtikas pakas. Tika noslēgts līgums ar 

fondu „Kopā” par pārtikas produktu iegādi, un izdevumu apmaksu 96 Saulkrastu 

novada maznodrošinātajiem par kopējo summu Ls 384,00. 

2011. gadā tika izstrādāti un pieņemti divi saistošie noteikumi - saistošie 

noteikumi Nr.4 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”, kuri atjaunoja pabalstu 

izmaksu represētajiem Saulkrastu iedzīvotājiem un, atbalstot demogrāfiskās situācijas 

uzlabošanos Saulkrastu novadā, paredzēja materiālo atbalstu jaundzimušajiem, un 

saistošie noteikumi Nr..8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”. Šo 

saistošo noteikumu nosacījumi paplašina klientu skaitu, kuri var saņemt mājokļa 

pabalstu- tie ir vientuļie pensionāri un 1. grupas invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 

Ls 180,00, savukārt to ģimeņu atbalstam, kurās ir bērni invalīdi, ir paredzēti līdzekļi 

šādu bērnu medicīnisko vajadzību daļējai apmierināšanai.  

2011. gadā Sociālais dienests kā katru gadu organizēja labdarības pasākumu 

„Gaišus Ziemassvētkus”. Dāvanas tika sagādātas trūcīgajām ģimenēm, vientuļajiem 

pensionāriem, Sociālās aprūpes mājas iemītniekiem, bērniem – invalīdiem, bērniem, 

kuri ir aizbildnībā, daudzbērnu ģimenēm. Kopumā Ziemassvētku pakas saņēma 190 

bērni un 300 ģimenes.  

 

Sociālās aprūpes māja 

  

    Saulkrastu „Sociālās aprūpes māja” ir pašvaldības iestāde, kas ir ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura Latvijas Republikas 

pakalpojumu reģistrā reģistrēta 2006. gada 27. martā. Iestādes galvenais mērķis ir 

sniegt pastāvīgu vai pagaidu sociālo un medicīnisko aprūpi I un II grupas invalīdiem 

no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām 

personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. 
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Aizvadītais gads iestādei nebija īpaši veiksmīgs. Lielā klientu rotācija neļāva 

piepildīt budžetā plānotās gultas dienas. Neskatoties uz grūtībām, pārskata gadā 

pakalpojums sniegts 49 klientiem, iestājušies 15, no tiem guļoši 10, izstājušies 19 

klienti. Vidējais klientu vecums, vīriešiem 71,7, sievietēm 81,4 gadi. 

Ieņēmumi par pakalpojuma sniegšanu, pārskata gadā sastādīja Ls 117 424.00, 

plānoto Ls 126 660.00 vietā. 

  Uzsākot 2011. gadu sociālās aprūpes mājā strādāja 13 darbinieki (11,5 

slodzes), uz pārskata gada beigām darbinieku skaits nav mainījies, arī darbinieku 

mainība bijusi neliela. 

Iestādes attīstība, tāpat kā iepriekšējos gadus, ir cieši saistīta ar pašvaldības 

budžeta finanšu iespējām, līdz ar to institūcijas darbība ir pakļauta finanšu riskam. 

Jebkuras cenu izmaiņas izjauc finansiālo līdzsvaru un var izraisīt būtiskas finansiālas 

problēmas iestādes darbībā nākotnē. 

   Īpaša uzmanība, arī 2011. gadā, tika pievērsta pakalpojuma kvalitātei, kas ir 

iestādes galvenais uzdevums. Sadarbībā ar PSIA „Saulkrastu slimnīca”, kas ir 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji sociālās aprūpes mājai, uzlabota klientu ēdināšanas 

kvalitāte. 

 Ar katru gadu aprūpes mājas pakalpojumi nepieciešami klientiem ar aiz vien 

nopietnākām veselības problēmām, kas liek pievērst lielāku uzmanību klientu 

medicīniskajai aprūpei, kas savu kārt palielina medikamentu un higiēnas preču 

izdevumus, kā arī liek domāt par izmaiņām iestādes organizatoriskajā struktūrā.  

2012.gadā ar Saulkrastu novada domes atbalstu plānots nomainīt 20 klientu 

gultas, kuras savu laiku ir godam nokalpojušas, kā arī izremontēt vienu divvietīgo 

klientu istabiņu ar sanitāro mezglu.  

  

 

2.6 Bāriņtiesa 

 Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko 
tiesību principiem. 
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Aizstāvot bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un 
citām personām, kā arī rīcībnespējīgo personu personiskās un mantiskās intereses, 
savas kompetences robežās ir pieņēmusi 31 lēmumus. No tiem neviens lēmums netika 
pārsūdzēts. 

         Saulkrastu bāriņtiesa ir veikusi sekojošas funkcijas: 

� aizstāvējusi bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem 
un citām personām, kā arī rīcībnespējīgo personu personiskās un mantiskās 
intereses; 

� izskatījusi aprūpes un aizgādības tiesību jautājumus; 

� izskatījusi jautājumus un pieņēmusi lēmumus par bērnu ārpusģimenes aprūpi, 
t.i., aizbildnību un aprūpes nodrošināšanu sociālās rehabilitācijas iestādēs; 

� iecēlusi rīcības nespējīgām personām aizgādni, uzraudzījusi aizgādņa rīcību 
aizgādņa pienākumu izpildē; 

� lēmusi par personu atzīšanu par adoptētājiem un adopcijas atbilstību bērnu 
interesēm; 

� piedalījusies lietu izskatīšanā tiesās un sniegusi savus atzinumus; 

� informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par 
ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana 
un kurām nepieciešama palīdzība; 

� sadarbojusies ar citām bāriņtiesām, tiesām, veselības aprūpes un izglītības 
iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm; 

� izskatījusi iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa un aizgādņa rīcību; 

� sniegusi palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc 
palīdzības vērsusies bāriņtiesā; 

� Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvējusi bērnu vai citu 
rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā; 

� veikusi notariālo funkciju izpildi. 

  Pieņemtie lēmumi: 

� aizbildnības dibināšana bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības - 3 lēmumi 

( nodibināta aizbildnība un iecelti aizbildņi 5 bērniem) 

� aizbildnības atcelšana, sasniedzot 18 gadu vecumu un citos gadījumos - 4 

lēmumi 
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� aprūpes tiesību atņemšana - 5 lēmumi 

(aprūpes tiesības atņemtas 2 mātēm un 2 tēviem uz 4 bērniem)  

� tajā skaitā pieņemtie vienpersoniskie lēmumi - 3 lēmumi 

� aprūpes tiesību atjaunošana vecākiem (1 mātei) - 1 lēmums 

� aprūpes tiesību neatjaunošana - 1 lēmums 

� bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar ārpusģimenes aprūpi 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē ( 2011.gadā ievietots 1 bērns) - 1 

lēmums 

� atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma par saskarsmes tiesību 
izmantošanas kārtību - 1 lēmums 

� prasību iesniegšana tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu - 1 lēmums 

� aizgādņa iecelšana personai un mantai, kā arī aizgādņa iecelšana mantojumam 
- 1 lēmums 

� aizgādņa atbrīvošana no pienākumu pildīšanas - 1 lēmums 

� nepilngadīgā bērna mantisko interešu aizstāvība - 4 lēmumi 

� atzinums par personas atbilstību aizbildņa pienākumu veikšanai - 3 lēmumi 

� viesģimenes statusa piešķiršana - 2 lēmumi 

� atļauts šķērsot valsts robežu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem - 3 lēmumi 

Bāriņtiesā reģistrēti un veikti 199 notariāli apliecinājumi. Ārpusģimenes aprūpe 
nodrošināta 5 bērniem. Aizgādnībā esošo personu skaits – 14 personas. 

Bāriņtiesa piedalījusies 21 lietu izskatīšanā tiesās (rajona, administratīvajās, 
apgabaltiesās), pārstāvot nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu intereses. Bāriņtiesas 
apritē esošo dokumentu skaits – sarakste ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar 
fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos: 441 

dokumenti. 
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2.7 Sabiedriskā kārtība 

Saulkrastu novadā 13 policijas darbinieki ar divām automašīnām nodrošina 

darbu 24 stundas diennaktī. 

 No 01.06.2011. līdz 15.09.2011. Saulkrastu peldvietā atpūtnieku drošību 

nodrošina pludmales glābšanas dienests, kā Pašvaldības policijas struktūrvienība, 

kuras sastāvā ir dienesta vadītājs un četri glābēji, kā arī motorlaiva, speciāla 

piekabe tās pārvadāšanai, kvadricikls, skatu tornis un viss nepieciešamais 

aprīkojums.  

Tabula .r. 8 Saulkrastu novada pašvaldības policijas paveiktais 2011. gadā. 

1. Izbraukumi uz notikuma vietām (kopā) tai skaitā: 678 

 1.1. uz likumpārkāpumiem 581 

 1.2. uz ceļu satiksmes negadījumiem 15 

  2. Aizturētās personas (kopā), tai skaitā: 198 

 2.1. par administratīvajiem pārkāpumiem 174 

 2.2. par noziedzīgiem nodarījumiem 7 

 2.3. personības noskaidrošanai 1 

 2.4. par transporta līdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī 1 

 2.5. policijas meklēšanā esošās 1 

 2.6. nepilngadīgie/alkohola reibumā 14/6 

  3. Atklāti administratīvie pārkāpumi pēc pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem 

201 

  4. Atklāti administratīvie pārkāpumi pēc Latvijas APK 597 

  5. Atklāti noziedzīgi nodarījumi  7 

  6. Informācijas nodošana Valsts policijai par noziedzīgiem 
nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem 

6 

  7. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumu laikā (cik 
reizes) 

6 

  8. Piedalīšanās Valsts policijas rīkotajos reidos, tai skaitā: 4 

 8.1. ar iecirkņa inspektoriem 2 

 8.2. ar nepilngadīgo lietu inspektoriem 2 
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2.8 Komunālā saimniecība 

SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatdarbības veids ir Saulkrastu novada 

teritoriju komunālās saimniecības apkalpošana: nodrošinot centralizēta ūdens un 

kanalizācijas sistēmas funkcionēšanu, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un 

remontu, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un veikt siltuma apgādi. 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2011.gadā bija 537 448 LVL, kas ir par 3.6% 

mazāks kā iepriekšējā gadā. 2011.gada finansiālās darbības rezultāts ir 65 989 LVL 

zaudējumi. 2011.gadā veikti pasākumi darba efektivitātes paaugstināšanai un 

siltumapgādes izdevumu samazināšanai. 

Uzņēmums 2011.gadā turpināja veikt pamatlīdzekļu atjaunošanu, kvalitātes un 

efektivitātes rādītāju uzlabošanai. 

Uzņēmuma darbība sadalīta struktūrvienībās: Ūdens apgādes un labiekārtošanas 

nodaļa un apsaimniekošanas, siltumapgādes nodaļa un projekta ieviešanas vienība. 

Ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļa nodrošina esošās ūdens un kanalizācijas 

sistēmas darbību, kā arī nodrošina pašvaldības ceļu un ielu apsaimniekošanu izdalītā 

finansējuma apjomā. 2011. gadā iegūti 130 619 m³ un piegādāti 59 457 m³ dzeramā 

ūdens, kā arī savākti un attīrīti 50 985 m³ kanalizācijas notekūdeņu. Pašu spēkiem 

ierīkots un atjaunots ūdensvads 791 metru garumā. Veikti dažādi pakalpojumi. 

Veikta pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana, atbilstoši uzturēšanas klasēm un 

izdalītajiem finanšu līdzekļiem. Iegādāts jauns traktors ar sniega lāpstu, lai operatīvāk 

 8.3. ar citiem policijas darbiniekiem 0 

  9. Sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība (personu skaits) 16 

10. .ogādātas personas uz ārstniecības iestādēm 11 

11. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 196 

             11.1. par apstāšanās/stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem 125 

             11.2. par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu 
pārkāpumiem krasta kāpu aizsargjoslā 

25 
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veiktu ielu un ceļu uzturēšanu. Veikti dažādi novadgrāvju un caurteku tīrīšana un 

remonti. 

Apsaimniekošanas un siltuma apgādes nodaļa nodarbojas ar 35 daudzdzīvokļu 

māju apsaimniekošanu un siltuma ražošanu un piegādi no 4 katlu mājām, kā arī sniedz 

dažādus pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. 

Līdzekļi, kuri bija paredzēti apsaimniekojamo māju remontiem un netika izlietoti 

2008, 2009, 2010 un 2011. gadā, ir uzkrāti uzkrājumu kontā un tiks izlietoti 

nākamajos gados. 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā veiktie lielākie darbi 2011.g.: nosiltināti 

bēniņi mājām Bīriņu 1 un L.Paegles 8, sagatavota renovācijas dokumentācija Ainažu 

70, izbūvēts jauns ūdensvada pieslēgums Atpūtas 1a un L.Paegles 9, pabeigta tualešu 

izbūve Bīriņu 2, veikts jumta remonts Bīriņu 3, daudzdzīvokļu māju asfaltu bedrīšu 

remonts, pārmūrēts skurstenis Krasta 15, vairākām mājām kāpņu telpās izbūvēta 

sensorgaisma, kanalizācijas stāvvada pārbūve L.Paegles 4, izbūvēts bruģa segums ap 

māju Skolas 2, izbūvēts jauns lievenis pie ieejas Skolas 6, nosiltināts apkures 

kolektors un nomainīti apkures ventiļi Skolas 8, uzliktas notekrenes un sniega barjera 

Tirgus 1, ieeju nojumu pārbūve Tallinas 9, nosiltināts jumts vienai sekcijai un 

nomainītas notekrenes Vidrižu 22a, nomainīts jumta segums L.Paegles 9. 

Siltumapgādē tika turpināts ieguldīt finanšu līdzekļus siltuma sistēmas 

atjaunošanā. Apvienotas divas katlu māju siltumtrases un veikta Raiņa 7 katlu mājas 

rekonstrukcija, pārejai no fosilā uz atjaunojamo kurināmo - granulām, kas darbojas 

autonomā režīmā. Atjaunota siltumtrase no Aptiekas līdz Ainažu 9. Veikta katlu 

mājas rekonstrukcija Ainažu 34a pārejai no fosilā uz atjaunojamo kurināmo - 

granulām. Veikta apkures katlu un sistēmas skalošana. Turpinās darbs pie apkures 

sistēmas efektivitātes paaugstināšanas. 

Turpinās ES Kohēzijas fonda projekta realizācija "Ūdenssaimniecības attīstība 

Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 

3.kārta". Izbūvētas 3 ūdens ņemšanas vietas - urbumi, 3 atdzelžošanas stacijas, 3 

dzeramā ūdens rezervuāri Saulkrastos, Zvejniekciemā un Pabažos. Izbūvēts ūdens 

vads vairāk kā 1.3 km garumā. Izbūvēta kanalizācija vairāk kā 2 km garumā. Sakarā 
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ar ietaupīto naudu sagatavots jauns TEP, veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par ūdens 

vadu izbūvi savienojot Zvejniekciemu ar Saulkrastiem un Pabažiem, par kanalizācijas 

izbūvi Zvejniekciemā, Saulkrastos un Pabažos. 

Tupinās būvniecības darbi ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības 

attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu 

pašvaldībās, 3.kārta" ietvaros.  

Pilnsabiedrība CONSTRUCTUS ENGINEERING savas saistības nespēja izpildīt. 

2011.gada martā tika pārtraukti 3 noslēgtie līgumi ar P/S CONSTRUCTUS 

ENGINEERING. Par nekvalitatīvu būvniecību uzsākta tiesvedība ar pilnsabiedrību un 

tās biedriem. 

Sakarā ar ekonomisko situāciju valstī iespējams debitoru skaita un apjoma 

palielināšanās. Ņemot vērā vispārējo situāciju valstī, varētu būt apdraudēta uzņēmuma 

plānotā peļņa. Nepieciešams pārskatīt ūdens apgādes, kanalizācijas un apkures tarifus. 

Uzņēmuma mērķis ir turpināt veiksmīgu attīstību, pilnveidot uzņēmumu atbilstoši 

kvalitātes prasībām.  

Sabiedrībā jāturpina strādāt pie darbinieku kompetences, zināšanu 

paaugstināšanas un komunikācijas uzlabošanu ar klientiem. Jāstimulē darbinieki 

atbildēt par paveikto darbu, kas ļaus paaugstināt uzņēmuma prestižu un 

konkurētspēju. Paredzēts sekot ekonomiskajai situācijai valstī un pašvaldībā, lai 

efektīvi darbotos un attīstītos uzstādīto mērķu sasniegšanai. Lai samazinātu izmaksas, 

tiek plānots pilnveidot apkures automatizāciju.  

 
 

2.9 Teritorijas attīstības plāna īstenošana 

   Saulkrastu pilsētas būvvalde izveidota, pamatojoties uz 1997.gada 2.jūlija 

Saulkrastu pilsētas domes lēmumu Nr.101. 

   Saulkrastu pilsētas būvvalde Saulkrastu teritorijā savas kompetences ietvaros 

pārzina un koordinē būvniecību un teritoriālplānošanu: 

- piedalās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādē; 
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- izskata ar būvniecību saistītos dokumentus; 

- izskata un izvērtē detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, apbūves 

noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus; 

- organizē būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un 

normatīvo aktu prasībām; 

- pārrauga būvniecības procesu Saulkrastu teritorijā; 

- organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Vispārīgo 

būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

- izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus; 

- reģistrē un izskata būvniecības iesniegumus – uzskaites kartes; 

- sagatavo un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumus; 

- izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus; 

- izsniedz būvatļaujas, specializētas būvniecības gadījumā – reģistrē 

būvatļaujas; 

- izdod izziņas zemesgrāmatu nodaļai par jaunbūvju un nepabeigtas būvniecības 

faktisko stāvokli teritorijā; 

- izdod izziņas par īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas 

plānojumu.  

 

Būvvaldes struktūra: 

        Būvvaldes vadītājs - arhitekts, būvinspektors, arhivārs. 

2011. gadā Saulkrastu vūvvaldē: 

1. Akceptēti un saskaņoti 93 projekti, t.sk. 23 individuālo dzīvojamo māju 

projekti, 27 projekti dārza mājām un vasarnīcām. Nozīmīgākie būvobjekti – 

Ūdensvada tīklu būvniecība, ūdensvada paplašināšana un rekonstrukcija 

Centrā, Jahtu piestātne „Mazvītiņi”; Apbūves kompleksa Murjāņu ielā 22 I. 

kārta. 

2.  Izsniegtas 74 būvatļaujas. 

3. Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi 93 būvobjektiem. 

4. Ekspluatācijā pieņemti 64 būvobjekti, tai skaitā 18 dzīvojamās mājas, 22 dārza 

mājas un vasarnīcas. Lielākie būvobjekti – SIA „ASK” remonta cehs Skultes 
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ostas teritorijā; Zvejas kuģu piestātne Nr.3 Skultes ostā; Saulkrastu slimnīcas 

renovācija; Ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana Saulkrastos un 

Zvejniekciemā; Ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu 

būvniecība Saulkrastos un Zvejniekciemā. 

5.  Izsniegtas 44 izziņas par nepabeigtu būvniecību, nekustamo īpašumu 

piederību un zemes atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas plānojumam. 

6. Turpinās Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012-2024. gadam izstrāde.  

 

2.10 Skultes ostas pārvalde 

Pārskata gadā tika sasniegts līdz šim lielākais kravu apgrozījums ostas vēsturē. 

Skultes ostu apmeklēja 219 kuģi ar vidējo bruto tonnāžu 3 299 BRT un kopumā 

2011.gadā ostā tika pārkrauts 689,7 tūkst. kravu, kas ir par 6,2% vairāk nekā 

2010.gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu apkalpoto kuģu vidējā bruto tonnāža ir 

palielinājusies par 12,13%.  

Pārskata gadā Skultes ostas pārvalde pabeidza EZF līdzfinansētos projektus 

„Zvejas kuģu piestātnes Nr.3 rekonstrukcija un izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu 

nodrošināšana Skultes ostā” un „Zvejas produktu izkraušanas un uzglabāšanas 

infrastruktūras rekonstrukcija Skultes ostā”. Saistībā ar projektu realizāciju uzņemtās 

īstermiņa saistības ir dzēstas pilnībā, kopsummā atmaksājot A/S ”SEB Bankai” 

850’753 EUR.  

Ilgtermiņa Skultes ostas pārvaldes parāds kredītiestādēm kopsummā sastāda 

347’362 latu, tai skaitā A/S „DNB Banka” aizdevums 160 813 latu apmērā ar 

aizdevuma atmaksas gala termiņu 08.12.2013. un Valsts Kases aizdevums 186 549 

latu apmērā ar aizdevuma atmaksas gala termiņu 20.07.2017. Jāatzīmē, ka 2011. gada 

beigās Valsts kases aizdevuma neatmaksātā daļa tika ievērojami samazināta 

atmaksājot pirms līgumā noteiktā termiņa aizdevuma daļu 196’785 latu apmērā. 

Pārskata gadā neto apgrozījums sasniedza 641,6 tūkst. latu un ostu maksu atskaitījumi 

pašvaldības budžetā sasniedza 38,8 tūkstošus latu.  

Veiktie Skultes ostas akvatorijas un kanāla padziļināšanas darbi rada 

priekšnosacījumus turpmākam apkalpoto kuģu vidējās bruto tonnāžas un kravu 

apgrozījuma pieaugumam, tomēr viens no svarīgākiem ierobežojošiem faktoriem ir 
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ziemas navigācija, kas apgrūtina nepārtrauktas kravu plūsmas nodrošināšanu ledus 

navigācijas apstākļos. Atšķirībā no Igaunijas kur ziemas navigāciju kuģu ceļos līdz 

ostām, nodrošina Satiksmes ministrija piesaistot vairākus ledlaužus, Latvijā tādas 

prakses nav. Saskaņā ar Baltijas jūras ledus navigācijas ziņojumu par 2010-2011.gada 

sezonu, ledus navigācijas nodrošināšanai caur Rīgas jūras līci tikai līdz Pērnavas 

ostai, Igaunijas valsts ir izlietojusi aptuveni 1,6 miljonus EUR, nodrošinot tās 

nepatrauktu darbību un palīdzot 423 kuģiem ledus navigācijas sezonā. Rīgas jūras līcī 

atrodas četras aktīvi strādājošas Latvijas ostas, bet neskatoties uz to, ledlaužu 

pakalpojumi Latvijas ūdeņos uz Latvijas ostām nākošiem kuģiem netiek nodrošināti 

no valsts puses.  

2011.gada ziemas navigācijas sezonā, lai nodrošinātu Skultes ostas nepārtrauktu 

darbu, februāra un marta mēnešos 31 vienam kuģim tika sniegta velkoņa ledlauža 

palīdzība nokļūšanai līdz ostai. Kopējās izmaksas ziemas navigācijas nodrošināšanai 

sasniedza 187,7 tūkst. latu, no kuriem Skultes ostas pārvaldes izmaksas sastādīja 145 

tūkst. latu. Vidēji viena kuģa nogādāšana līdz ostai izmaksāja 6054 latus, Ņemot vērā 

to, ka ledlauža nomas izmaksas diennaktī ir fiksētas, bet patērētās degvielas izmaksas 

ir atkarīgas no darba apjoma, lai samazinātu ziemas navigācijas vidējās izmaksas uz 

vienu kuģi, Skultes ostā ir jāpanāk apkalpoto kuģu skaita un vidējās bruto tonnāžas 

palielinājums vismaz par 50%, tas būtu 27 kuģi mēnesī ar vidējo bruto tonnāžu 5000 

BRT.  

 

2.11 Zemes izmantojums 

Saulkrastu novada teritorija aizņem 4774.2 ha lielu platību, no tiem pilsētas 
teritorija aizņem 604.4ha, Saulkrastu pagasta teritorija 4169.8ha. 

Saulkrastu pagasta zemes eksplikācija: 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 249.9 ha 

• Meži 2783.9 ha 

• Krūmāji 58.2 ha 

• Purvi 55,4 ha 

• Zem ūdeņiem 96.2 ha 
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• Pagalmi 277.5 ha 

• Ceļi 280.9 ha 

 Pārējās zemes 367.8 ha 

Kopā 6773 zemes vienības. 

Zemes sadalījums pa īpašuma veidiem Saulkrastu pilsētā. 

Saulkrastu pilsētas eksplikācija: 

• Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,3 ha 

• Meži 152.7 ha 

• Krūmāji 0,6 ha 

• Zem ūdeņiem 46 ha 

• Pagalmi 199.4 ha 

• Ceļi 68,8 ha 

• Pārējās zemes 134.6 ha 

Kopā 1812 zemes vienības. 

Saulkrastu novadā kopā 8079 nekustamie īpašumi un 1027 dzīvokļu īpašumi. 

Dati sagatavoti pēc VZD Rīgas reģionālās nodaļas zemes sadalījuma pa 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem (ha) 
pārskata datiem līdz 01.01.2012. 

Saulkrastos darbojas Nekustamo īpašumu nodaļa un Saulkrastu pilsētas Zemes 
komisija, mērniecības pakalpojumus sniedz licencēti mērnieki. 

 

3.Budžeta informācija 

Pavisam budžeta ieņēmumi 2011.gadā tika plānoti Ls 3 715 890 apjomā. 

Faktiskā 2011.gada budžeta ieņēmumu izpilde Ls 3 974 449 jeb 106,96 %. 2011.gada 

ieņēmumi ir par 6,1 % lielāki par iepriekšējā gada ieņēmumiem. Šādas izmaiņas ir 

skaidrojamas galvenokārt ar to, ka 2011.gadā palielinājās nodokļu ieņēmumi. 
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Pašvaldības ieņēmumi 2011. gadā veidojās no nodokļu ieņēmumiem, 

nenodokļu ieņēmumiem, naudas sodiem, valsts budžeta transfertiem, pašvaldību 

budžetu transfertiem, budžetu iestāžu ieņēmumiem un aizņēmumiem. 

2011.gadā lielākos budžeta ieņēmums veidoja nodokļa ieņēmumi - iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēku un būvju nekustamā 

īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, kas kopā sastāda Ls 2 783 647 apjomu jeb 

70% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodokļu 

ieņēmumi ir palielinājušies par 9,24 %. Galvenais nodokļa ieņēmumu avots ir 

iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas 2011.gadā veidoja Ls 2 119 440 jeb 53,33% no 

visas pašvaldības ieņēmumiem. 

Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi ir salīdzinoši nelieli un veido Ls 29 168, kas 

ir par 3,47 % vairāk nekā iepriekšējā gādā. 

Naudas sodi 2011.gadā veidoja tikai Ls 21 962, no kuriem lielāko daļu sastāda 

naudas sodi, ko uzliek par laikā nesamaksāto NĪN. 

Valsts budžeta transferti 2011.gadā būtiski palielinājušies un veido Ls 

976 702, kas ir par 41,34 % lielāks kā iepriekšējā gadā. Šāds palielinājums 

izskaidrojams ar to, ka 2011.gadā ir atgūti līdzekļi par veiksmīgi realizētiem Eiropas 

Savienības līdzfinansētiem projektiem 

Pašvaldību budžetu transferti 2011.gadā ir palikuši iepriekšējā gada līmenī un 

veidoja 2011.gadā kopā Ls 100 209. 

Pašvaldības iestāžu ieņēmumi 2011.gadā veidoja Ls 74 723, kas ir vairākas 

reizes mazāk nekā iepriekšējā gadā. Šāds būtisks samazinājums ir skaidrojams ar 

Eiropas Savienības realizēto projektu atgūtajiem vai saņemtajiem finanšu līdzekļiem, 

kurus 2011.gadā vairāk nedefinē, kā pašvaldību iestāžu ieņēmumus, bet gan kā valsts 

budžeta transfertus. 

2011.gadā tiks ņemti kredīti no Valsts kases Ls 102 916 apmērā. Kredīti tika 

ņemti projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saulkrastu 

slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja 

pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” realizēšanai 
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un projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

kultūras namā „Zvejniekciems”, Saulkrastu novadā” iesākšanai. 

2011.gadā palielinājās naudas līdzekļi, gada beigās tie veidoja Ls 503 359, 

šāds uzkrājums nodrošina pašvaldībai stabilitāti un ļauj veikt dažāda veida investīcijas 

pašvaldības attīstībā. 

2011. gada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas 

pašvaldībai noteikto pastāvīgo funkciju nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu 

uzturēšanai. Budžeta izdevumu faktiskais apjoms 2011.gadā bija Ls 3 998 318. 

2011. gadā Saulkrastu novada pašvaldība veica maksājumus pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fondā, to apjoms palielinājās par 25,10 % salīdzinājumā ar 

2010. gadu un fondā iemaksājamā summa sastādīja Ls 269 042. 

Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksai 2011.gadā izlietoja Ls 136 455, 

aizdevumu atmaksai Ls 219 361 un no projekta atgūtajiem līdzekļiem tika atmaksāti 

aizņēmumi. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem tika izlietoti tikai Ls 55 698. 

Pašvaldības domes izdevumi 2011.gadā bija Ls 216 504, kas ir par 5,45% 
vairāk nekā 2010. gadā. 

Pašvaldības policijas budžets 2011. gadā palielinājies par 7,55 % un 
izveidojies Ls 125 963 apjomā. 

Saulkrastu novadā darbojas Bāriņtiesa. Bāriņtiesas darba finansēšanai budžetā 
bija Ls 19 614, kas ir par 23,1 % mazāks kā 2010.gada budžetā. Šāds samazinājums 
skaidrojams ar amatalgu klasifikāciju izmaiņām. 

Tūrisma daļai 2011.gada budžets palielinājās par 36,35 % un sastādīja Ls 
16 144, kas izskaidrojams ar jaunu telpu atvēlēšanu Saulkrastu TIC sekmīgai darbībai. 

2011.gadā pārējai ekonomiskai darbībai tika izlietoti Ls 46 321, kas ir gandrīz 
tikpat kā iepriekšējā gadā. 

Par PVN tika izlietoti Ls 7 033, kas ir par 25,19 % vairāk nekā iepriekšējā 
gadā un veido 2009.gada nomaksātā PVN apjomu. 

Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi, 2011.gada budžetā nozīmīgu 
izdevumu īpatsvaru veido tautsaimniecības izdevumi. Pēc būtiskā pieauguma 
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2010.gadā, šinī gadā kopējie tautsaimniecības izdevumi ir palielinājušies par 14,14% 
un kopā veido Ls 854 104. 

Domes deleģēto funkciju izpildei paredzētajā finansējumā ietilpst pilsētas 
teritorijas ielu apgaismošanai izlietoti līdzekļi Ls 33 777; pilsētas ielu apgaismojums 
remontam Ls 39 536; dažādu atkritumu izvešanai tika atvēlēti Ls 21 184; papildus vēl 
dažādiem darbiem saistībā ar tautsaimniecību izlietoja Ls 25 209. 

Kapu saimniecībai 2011.gada budžetā izlietoti Ls 20 156, kas ir par 8,20 % 
vairāk nekā iepriekšējā gada budžetā. 

Tautsaimniecībai (šoferim, ēkas uzturēšanai un telpu kopšanai) budžeta 
izdevumi 2011.gadā ir palielinājušies par 40,19 % un to izdevumi sastādīja Ls 94 506. 

Darba aizsardzības izdevumi 2011.gada budžetā veidoja Ls 3 101, kas ir 
faktiski 2009.gada līmenī 

Lai nodrošinātu tīrību Saulkrastu novadā, 2011.gada budžetā Labiekārtošanas 
nodaļas darbībai tika izlietoti izdevumi Ls 114 537 apmērā. 

Domes Būvvaldes izdevumi 2011. gadā bija par 10,72 % vairāk nekā 
2010.gada budžetā un veidoja Ls 29 663 apmēru. 

Domes Nekustamā īpašuma nodaļas izdevumi 2011. gadā bija iepriekšējā gada 
apjomā un veidoja Ls 44 242 apmēru. 

Dažādu projektu izstrādei un līdzdalības nodrošināšanai 2011.gadā tika 
izlietoti Ls 15109 apjomā. 

Brīvajam laikam, sportam un kultūrai 2011.gada budžetā kopējais finansējuma 
apjoms veidoja Ls 536 668, kas ir būtiski vairāk nekā 2010.gada budžetā. Šāds 
pieaugums galvenokārt ir izskaidrojums, ka tiek realizēts projekts „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai kultūras namā 
„Zvejniekciems”, Saulkrastu novadā”. 

Sekmīgai «Saulkrastu kultūras un sporta centra" darbībai 2011.gada budžetā 

izlieti Ls 307 493, kas ir par 18,94 % vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Saulkrastu bibliotēkas izdevumi 2011.gada budžetā sastādīja Ls 41 640, kas ir 

iepriekšējā gada līmenī. 

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izdevumi 2011.gadā sastādīja 

Ls 6430.  
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Izglītībai ieplānoto izdevumu apjoms 2011.gadā kopā veidoja Ls 1 205 225 

jeb 30,14% pašvaldības budžeta izdevumu, kas ir nedaudz mazāk kā iepriekšējā gada 

budžetā. 

Pašvaldība Saulkrastu vidusskolas vajadzībām 2011.gada budžetā izlietoja 

finansējumu Ls 131 559 apjomā, kas ir par 18,16 % lielāks kā iepriekšējā gadā. 

2011.gada budžetā Zvejniekciema vidusskolas izdevumus finansēja Ls 139 

639 apjomā, kas ir tikai par 1,86 % lielāks kā iepriekšējā gadā. 

Pašvaldība finansē Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi "Rūķītis" un 

2011.gada budžetā ir izlietots finansējums Ls 261 360 apmērā, kas ir par 13,29 % 

lielāks kā iepriekšējā gadā. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" 

struktūrvienības "Rūķu māja" izdevumi sastādīja Ls 9 393. 

Pašvaldība finansē arī VJMMS, kurai 2011.gada budžetā izlietoja finansējumu 

Ls 68850 apjomā, kas ir par 51,83% lielāks kā iepriekšējā gadā. 

2011.gada budžeta izdevumos kopējās mērķdotācijas Saulkrastu vidusskolas, 

Zvejniekciema vidusskolas un PII Rūķītis" pedagogiem veidoja kopumā Ls 594 426, 

kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saglabājas tādā pašā līmenī. 

Sociālās palīdzības darbu pašvaldībā koordinē Saulkrastu novada Sociālais 

dienests. Tā darbība pastāvīgi paplašinās un 2011.gadā ir izveidota papildus štata 

vienība. 2011. gadā Sociālajā dienesta budžetam izlietoti Ls 57 910. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu iestādes budžets ir palielinājies par 32,55 %. 

Kā Sociālā dienesta struktūrvienība darbojas Ģimenes atbalsta centrs, 2011. 

gada budžetā bija mazāks finansējums nekā iepriekšējā gadā un sastāda Ls 5 038. 

Maznodrošināto personu dzīves apstākļu nodrošināšanai darbojas sociālā 

māja, kurai 2011.gadā pārskaitīja Ls 47 284 lielu finansējumu, kas ir par 7,29 % 

mazāks nekā iepriekšējā gadā. 

Sociālā dienests, lai varētu nodrošināt vienreizējos pabalstus trūcīgajiem 

iedzīvotājiem; brīvpusdienas Zvejniekciema, Saulkrastu vidusskolās un bērnudārzā; 

pārtikas talonus; bērnu ārpusģimenes aprūpi; akciju "Gaišus Ziemassvētkus"; 

pabalstus ārkārtas situācijā; pabalsti veselības aprūpei; Sociālās garantijas bāreņiem 
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un. audžu, ģimenēm naudā; GMI pabalsti; pabalsti komunālajiem maksājumiem; 

pabalsti trūcīgajiem; kompensācijas natūrā; malkas piegāde trūcīgajiem un 

maznodrošinātajiem; bērnu piedzimšanas pabalsts; pabalsts jubilejā; pabalsts 

veselības aprūpei; dažāda veida palīdzība iedzīvotājiem; skolēnu transporta 

pakalpojumi; apbedīšanas pabalstu izdevumiem, 2011.gada budžetā izlietoja kopā Ls 

151 818, kas ir par 15,82 % lielāks nekā 2010.gadā. 

Saulkrastu novadā 2011.gadā ir uzsākti un realizēti vairāki projekti. No 

pašvaldības līdzekļiem ir veikti šādi projekti „Meliorācijas darbi Zvejniekciemā”, 

„A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma izbūve”. Pašvaldība ir piešķīrusi dotāciju 

2011.gadā SIA „Saulkrastu komunālserviss” LS 54 234 apjomā. Pašvaldība 

Saulkrastu slimnīcai 2011.gadā ir pārskaitījusi Ls 18 000 un lai Saulkrastu slimnīca 

varētu realizēt projektu „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 

Saulkrastu slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja 

pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai”, pašvaldība 

ir pārskaitījusi vēl Ls 14 136. 

2011.gadā Saulkrastu novadā ir realizēti šādi projekti šādos finansējuma 

apjomos: projekta „Pludmales labiekārtošana" realizācijai izlietoti līdzekļi Ls 183 254 

apjomā, projekta „Dabas zinātņu kabineti" realizācijai izlietoti līdzekļi Ls 32 496 

apjomā, projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupe 14 uzlabošanas pasākumi" 

realizācijai izlietoti līdzekļi Ls 30 772 apjomā, projekta „Speciālistu piesaiste” 

realizācijai izlietoti līdzekļi Ls 15 923, projekta „Attīstības programmas izstrāde" 

realizācijai izlietoti līdzekļi Ls 4 463 apjomā, projekta „Rotaļu laukums" realizācijai 

izlietoti līdzekļi Ls 16 692 apjomā, projekta „Zivju resursu aizsardzība" realizācijai 

izlietoti līdzekļi Ls 954 apjomā. NVA ESF projekta atbalsts bezdarba gadījumā" 

realizācijai izlietoti līdzekļi Ls 21 827 apjomā. 

Speciālo budžetu veido: privatizācijas fonda, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, 

dabas resursu nodoklis un pārējie ieņēmumi, kas sastāv no maksājumiem par tiesībām 

lietot atsevišķas preces, ieņēmumiem izglītības un kultūras fondos, sociālās palīdzības 

fonda, PVN un Skultes ostas maksas. 
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Speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā sastādīja Ls 137 496, kas ir par 75,08 

% lielāks nekā 2010.gadā. Šāds pieaugums skaidrojams ar Skultes ostu maksu 

pieaugumu, 2011.gadā no Skultes ostu maksām ir saņemts vairāk par Ls 48 948. 

Speciālā budžeta izdevumi 2011.gadā ir samazinājušies par 9,74 % un sastāda Ls 

106764 lielu apjomu. 

 

3.1. Pašvaldības budžeta izpilde 

Pamatbudžets 

 Tabulā apkopota informācija par Saulkrastu novada domes pamatbudžeta 

izpildi 2010.un 2011.gadā, kā arī 2012.gada plāns. Tabulas 4. un 6.ailē parādītas 

budžeta pozīciju izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) pret iepriekšējo gadu.  

Tabula .r.9 Pamatbudžeta izpilde. 

2010. un 2011.gada 
pamatbudžeta izpilde 

un 2012.gada plāns 
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Kopā ieņēmumi 3,661,952 3,974,449 312,497 3,544,365 -430,084 

.odokļu ieņēmumi  2,556,722 2,783,647 226,925 2,803,496 19,849 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

2,064,107 2,119,440 55,333 2,079,917 -39,523 

.ekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi 

344,158 388,456 44,298 483,414 94,958 

.ekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām 

98,702 166,939 68,237 179,840 12,901 

.ekustamā īpašuma 
nodokļa parāds par zemi 

19,847 38,507 18,660 38,607 100 

.ekustamā īpašuma 
parāds par ēkām 

6,643 35,280 28,637 12,683 -22,597 

Azartspēļu nodoklis 8,435 9,035 600 9,035 0 

            

Valsts, pašvaldību 
nodevas un maksājumi 

9,848 6,314 -3,534 8,950 2,636 

Soda naudas 18,338 21,962 3,624 16,767 -5,195 
Valsts budžeta 

transferti 
690,992 976,702 285,710 500,330 -476,372 
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.orēķini ar pašvaldību 
budžetiem 

100,328 100,209 -119 110,000 9,791 

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi 

285,719 74,723 -210,996 103,822 29,099 

Kopā izdevumi 3,485,534 3,998,318 512,784 4,191,435 193,117 

Izpildvara un 
likumdošanas varas 

institūcijas  

205,323 216,504 11,181 250,149 33,645 

Sabiedriskā kārtība 117,120 125,963 8,843 144,810 18,847 
Bāriņtiesa 25,506 19,614 -5,892 21,111 1,497 

Tūrisma daļa 16,144 22,013 5,869 35,137 13,124 
Pārējā ekonomiskā 

darbība 
46,819 46,321 -498 69,034 22,713 

Izglītība 1,150,689 1,205,225 54,536 1,190,257 -14,968 
Veselības aprūpe   32,136 32,136   -32,136 

Sociālā aizsardzība 282,924 284,317 1,393 322,163 37,846 
Tautsaimniecība 748,322 821,968 73,646 884,302 62,334 

Brīvais laiks, sports un 
izklaide 

328,847 536,668 207,821 594,167 57,499 

Pārējie izdevumi 6,013 7,033 1,020 7,500 467 
Pašvaldības parādu 
procentu nomaksa 

132,718 136,455 3,737 146,902 10,447 

Aizņēmumu atmaksa 123,907 219,361 95,454 195,736 -23,625 
Maksājumi 

izlīdzināšanas fondam 
215,059 269,042 53,983 274,469 5,427 

.orēķini par izglītību 83,144 55,698 -27,446 55,698 0 
 

4. Pašvaldības pamatlīdzekļu novērtējums 

4.1.Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un 

pamatlīdzekļu novērtējums 

 Pamatlīdzekļu bilance (kustama un nekustama manta, kuras kalpošanas laiks ir 
ilgāks par vienu gadu, un vērtība pārsniedz 150 latus), kas ir budžeta iestādes īpašumā 
un tā izmaiņas parādītas tabulā Nr. 

 Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā tiek iekļauti Saulkrastu novada pašvaldības 
nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.  

 2011.gada bilances posteņa „Ilgtermiņa ieguldījumi” palielinājums sastāda Ls 
320 865. 
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Tabula .r.10 Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu novērtējums 

2011. gadā. 

Bilances postenis Atlikums 

uz 

01.12.2011 

 (Ls) 

Iegāde, 

izgatavošana

, uzņemšana 

bilancē 

Izņemšana 

no 

darbības, 

klasifikācij

as maiņa 

Atlikums uz 

31.12.2011 

 (Ls) 

.emateriālie ieguldījumi  18008 1758  19 766 

Datorprogrammas 12775 5083  17858 

Pārējās nemateriālo 

ieguldījumu tiesības 

1209   1209 

Pārējie nemateriālie 

ieguldījumi 

372 372  699 

.emateriālo ieguldījumu 

izveidošana 

3697  3697 0 

Pamatlīdzekļi  12 487 266 721 580 35 317 12 175 751 

Dzīvojamās ēkas 128 043 30 772  158 815 

.edzīvojamās ēkas 3 800 889 57 973  3 858 862 

Zeme zem ēkām un būvēm 1 123 844   1 123 844 

Pārējā zeme 4 946 284 315 558 1995 5 259 847 

Ceļi 1 072 250 27 769 20 239 582 637 

Pārējais nekustamais īpašums 371 220   371 220 

Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 

65 456  180 6178 59 458  

Transporta līdzekļi 58 278   58 278 

Saimniecības pamatlīdzekļi 1002 7288  12 050 

Bibliotēku fondi 62 868 9140 600 71 408 

Datortehnika, sakaru un cita 

biroju tehnika 

72 238 22 243 89 94 392 
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Iepriekš neklasificētie pārējie 

pamatlīdzekļi 

130 519 45 209 2298 174 055 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas 

348 193   348 193 

Pamatlīdzekļu izveidošana  15 146  15 146 

.epabeigtā būvniecība 155 360 289 222 113 132 333 047 

Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldības nekustamie 

īpašumi 

368 399 12 994  381 393 

Mežaudzes 127 915   127 915 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 2700 1428 4128 0 

Pavisam kopā: 12 505 274 723 338 35 317 13 195 517 

 

Salīdzinājumā ar 2011.gadu nemateriālo ieguldījumu atlikusī vērtība ir 

samazinājusies par Ls 30. 

 Bilances postenī „Nemateriālie ieguldījumi” tiek uzskaitīti nemateriālie 

ieguldījumi, kuri paredzēti domes funkciju nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai 

un kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par gadu. 

2011.gadā „Nemateriālo ieguldījumu” iegāde sastāda Ls 1758, t.i.:  

Datorprogrammas Ls 1386 t.sk.: 

- Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitei iegādāts papildus 

uzskaites modulis vecāku maksu uzskaitei PII Rūķītis, papildinot VIS Horizon 

funkcionalitāti Ls 610; 

- Saulkrastu novada domes datorprogrammu aktualizācijai iegādāts Office 

Home and Business 2010 English PC Attach Key Microcase sešiem datoriem 

par kopējo summu Ls 776; 

Pārējie nemateriāli ieguldījumi Ls 372 t.sk.:  

- Izveidots Saulkrastu novada karoga dizains Ls 372; 
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Nemateriālo ieguldījumu izveidošana samazināta par Ls 3697 t.sk.: 

- Ar 2011.gada 01.janvāri Saulkrastu novada domes grāmatvedības uzskaite tiek 

veikta VIS Horizon, tādējādi šī programma tiek nodota ekspluatācijā, 

palielinot datorprogrammu kopējo vērtību par 3697 un samazinot nemateriālo 

ieguldījumu izveidošanu. 

Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina atbilstoši to paredzamajam 

lietderīgās lietošanas laikam, ko nosaka un apstiprina iestādes vadība. Nemateriālo 

ieguldījumu paredzamo lietderīgās lietošanas laiku nosaka atbilstoši lietošanas 

tiesībām, līgumos vai citos tiesību saņemšanas apliecinošos dokumentos noteiktajiem 

laika periodiem. Ja paredzamais lietderīgais lietošanas laiks nav norādīts, to nosaka un 

apstiprina iestādes vadība. 2011.gada laikā nemateriālo ieguldījumu amortizācijā tika 

aprēķināts Ls 1 788. 

Pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti materiāli lietiskie aktīvi, kuri paredzēti iestādes 

funkciju nodrošināšanai, administratīviem nolūkiem, pakalpojumu sniegšanai, kuru 

iegādes mērķis nav to pārdošana un tie funkcionē patstāvīgi domes darbības 

nodrošināšanai. Pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita visu veidu resursus, kurus plāno 

izmantot ilgāk par gadu, kuru iegādes vērtība pārsniedz 150 latu par vienu vienību. 

Bilancē pamatlīdzekļi ir uzrādīti atlikušajā vērtībā. 

Salīdzinot ar 2010. pārskata gada rezultātiem pamatlīdzekļu atlikusī vērtības 

kopsumma palielinājusies par Ls 353 173. 

Saskaņā ar 2011.gada 21.decembra Saulkrastu novada domes rīkojumu 

Nr.11288/P „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2011.pārskata gada inventarizācijas 

veikšanu”, pēc faktiskiem atlikumiem uz 2011.gada 31.decembri. Tika konstatēti 

pārpalikumi kontā pārējais nekustamais īpašums. Salīdzinot pašvaldības uzskaitē 

esošos ceļus un ielas (inženierbūves) ar VAS Latvijas Valsts ceļi, konstatēts, ka 

pašvaldības bilancē uzskaitīto pamatlīdzekļu kopsumma ir lielāka par 20 239, 

savukārt nolietojuma kopsumma Ls 8352. Ilggadīgo stādījumu sastāvā uzskaitīti 

stādījumi, kuri, izvērtējot atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1486., neatbilst pārējo 

bioloģisko aktīvu definīcijai – to sastāvā uzskaita parkus, ilggadīgos stādījumus un 

citus līdzīgus aktīvus, kuru vērtība mainās, tiem augot, un kuri nav uzskatāmi par 
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pazemes aktīviem, mežaudzēm, augļu dārziem un citiem regulāri ražojošiem koku 

stādījumiem, tādēļ veikta pārkvalifikāciju no ilggadīgiem stādījumiem uz 

izdevumiem. Vienlaicīgi, komisija, kura veica ilgtermiņu ieguldījumu inventarizāciju 

konstatēja, ka nepastāv neviena no 2009.gada 15.decembra MK Noteikumu Nr.1486 

„Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 27. punktā minētajām 

pazīmēs, kas liecinātu par nepieciešamību ilgtermiņa ieguldījumu patiesās vērtības 

noteikšanai.  

Kontu grupā „Pamatlīdzekļi” uzskaitīto pamatlīdzekļu un avansa maksājumu 

par pamatlīdzekļiem procentuālais sadalījums sastāda : 

• Zemes gabali, ēkas un būves (91.23%); 

• Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (0.10%); 

• Pārējie pamatlīdzekļi (3.1%); 

• Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība (3.05%); 

• Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi (1.32%); 

• Bioloģiskie un pazemes aktīvi (1.2%); 

• Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (0.0001%). 
 

Salīdzinot ar 2010. pārskata gada rezultātiem šī bilances posteņa kopsumma 

palielinājusies par Ls 139 867. Konta palielinājums saistīts ar bilances postenī „Zemes 

gabali, ēkas un būves” inventarizācijas rezultātā uzņemtajiem zemes gabaliem. 

Bilances konta „Dzīvojamās ēkas” atlikusī vērtība salīdzinājumā ar 

2010.gadu ir palielinājusies par Ls 29 460.  

2011.gada laikā tika renovēta pašvaldības sociālā māja Ķīšupes ielā 14, 

Saulkrastos, tās renovācijai tika izlietoti līdzekļi Ls 30 772. Siltināšanas darbu veica 

SIA „INOVA”. 

2011. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam „Dzīvojamās ēkas” 

sastāda Ls 1 312. 

Bilances konts „.edzīvojamās ēkas” salīdzinājumā ar 2010.gadu ir 

samazinājusies par Ls 98 223.  
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2011.gada laikā tika kapitalizēti remonta darbi par kopējo summu Ls 70 967, 

kuri tika veikti 2010.gadā pirmsskolas izglītības iestādes Rūķītis ēkai Stirnu ielā 23 – 

siltināšanas darbi, energoefektivitātes celšanas projekta ietvaros.  

Bilances konta „Nedzīvojamās ēkas” atlikusī vērtība salīdzinājumā ar 

2010.gadu ir samazinājusies par Ls 12 994. Saskaņā ar domes lēmumu valdījumā SIA 

Saulkrastu komunālserviss nodoti nekustamie īpašumi par kopējo vērtību Ls 12 994, 

kura pārcelta atbilstošā bilances kontā „Turējumā nodotie valsts un pašvaldības 

īpašumi”. 

2011. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam „.edzīvojamās ēkas” 

sastāda Ls 168 368, savukārt samazināts nolietojums par Ls 12 172, pārceļot to uz 

atbilstošo bilances konta „Turējumā nodotie valsts un pašvaldības īpašumi” 

nolietojumu. 

Bilances postenis „Pārējā zeme” salīdzinājumā ar 2010.gadu ir palielinājies 

par Ls 313 563. 

Bilancē zemes vērtības tiek uzskaitītas, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 

izziņām par zemes kadastrālo vērtību vai pēc tirgus vērtības, ja īpašums tiek iegādāts 

ar pirkuma līgumu.  

Bilances kontu palielinājums galvenokārt ir saistīts ar līdz šim bilancē 

neuzskaitītu zemesgabalu sākotnējo atzīšanu, kas 2011.gadā sastāda Ls 315 558. 

2011.gada laikā pamatojoties uz 2011.gada 28. decembra Saulkrastu novada domes 

Lēmumu Nr. 24. „Par pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu uzņemšanu bilancē” tika 

uzņemti zemes īpašumi, par iepriekšminēto summu. 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra lēmumu 

Nr.24. 2011.gadā atsavināšanai paredzētais nekustamais īpašums – zemes īpašums 

„Saulīte 81”, par summu 1995, tika pārceltas apgrozāmo līdzekļu sastāvā, kontā 

„Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai”. 

Bilances konts „Inženierbūves” salīdzinājumā ar 2010. gadu ir samazinājies 

par Ls 84 621. 
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Šis bilances postenis palielinājies par izbūvētajām apgaismes līnijām Bīriņu 

ielā Saulkrastos un Zvejniekciemā pie Zvejniekciema vidusskolas kopsummā par Ls 

16 376 (iegāde).  

 Arī šis bilances postenis ir palielinājies par kapitalizētajiem remonta darbiem 

kas veikti par kopējo summu Ls 11 393, kas sevī ietver rotaļu laukuma bērniem 

Zvejniekciemā izveidi Zvejniekciemā Bērzu alejā. 

 Saskaņā ar 2011.gada 21.decembra Saulkrastu novada domes rīkojumu 

Nr.11288/P „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2011.pārskata gada inventarizācijas 

veikšanu”, pēc faktiskiem atlikumiem uz 2011.gada 31.decembri. Tika konstatēts 

pārpalikums kontā pārējais nekustamais īpašums. Salīdzinot pašvaldības uzskaitē 

esošos ceļus un ielas (inženierbūves) ar VAS Latvijas Valsts ceļi, konstatēts, ka 

pašvaldības bilancē uzskaitīto pamatlīdzekļu kopsumma ir lielāka par 20 239. Minētā 

summa izslēgta no pašvaldības bilances. 

2011. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam „Inženierbūves” sastāda 
Ls 100 503., Savukārt izslēgtā nolietojuma kopsumma Ls 8352 (sakarā ar 
pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances inventarizācijas rezultātā). 

Bilances konts „Pārējais nekustamais īpašums” salīdzinājumā ar 2010.gadu 
ir samazinājies par Ls 21 645.  

Samazinājumu veido 2011. gadā aprēķinātais nolietojums kopsumma Ls 

21 645. 

Kontu grupā „Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas” atlikusī vērtība 

salīdzinājumā ar 2010.gadu ir samazinājusies par Ls 2 509  

Konta vērtības palielinājumu veido Ls 180 – iegādāto pamatlīdzekļu summa, 

savukārt samazinājumu par Ls 6178, 2011. gadā no uzskaites izslēgto pamatlīdzekļu 

kopsumma. Pamatojoties uz speciālistu tehniskiem slēdzieniem, no darbības tika 

izņemti un norakstīti novecojuši, fiziski nolietoti un turpmākai ekspluatācijai 

nederīgie pamatlīdzekļi. Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība - nulle, norakstīta 

datortehnika, kopējamā iekārta un cita biroja tehnika, kuru remonts atzīts kā 

ekonomiski neizdevīgs, kopumā 8 tehnikas vienības. 
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2011. gadā aprēķinātais nolietojums veido Ls 2685. Savukārt no bilances 

norakstīto pamatlīdzekļu nolietojums sastāda Ls 6178.  

Salīdzinot ar 2010.pārskata gada rezultātiem bilances posteņa pārējie 

pamatlīdzekļi kopsumma palielinājusies par 33 051 Ls. Pārējo pamatlīdzekļu sastāvā 

ir iekļauti Saulkrastu novada pašvaldības transportlīdzekļi, saimniecības 

pamatlīdzekļi, datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika, iepriekš neklasificētie 

pārējie pamatlīdzekļi. 

2011.gada pārējo pamatlīdzekļu iegāde sastāda Ls 88 198, t.sk. iepriekšējā 

gadā samaksātie avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi Ls 4 102: 

Saimniecības pamatlīdzekļi – Ls 8985;  

Lielākais no tiem – ventilācijas sistēma pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” par 

summu Ls 6447. 

No krājumu sastāva uz pamatlīdzekļiem, kontu „Saimniecības pamatlīdzekļi” pārcelts 

pirmsskolas izglītības iestādes iegādātais ledusskapis Hoover par summu Ls 210. 

Bibliotēku fondi – Ls 9 193; 

• Saulkrastu vidusskolas bibliotēkai iegādātas grāmatas par kopsummu Ls 5595; 

• Saulkrastu bibliotēkai par kopsummu Ls 2999; 

• Zvejniekciema vidusskolai – Ls 546; 

• Vidzemes mūzikas un mākslas skolā – Ls 53. 

• Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika Ls – 23 164. 

 

Lielākās datortehnikas iegādes: sakarā ar elektroniskās dokumentu aprites 

sistēmas ieviešanu iegādāti trīs dokumentu skeneri par kopsummu Ls 770; 

Multifunkcionālā iekārta Toshiba e-studio – Ls 2603 (domes ēkas kopētavā); 

Saulkrastu vidusskolai iegādāti 19 portatīvie datori Lenovo, par kopsummu 6054, 2 

projektori par kopsummu Ls 4807; kopumā iegādātas 41 datortehnikas vienība, 

Pašvaldības aģentūrā Saulkrastu kultūras un sporta centrs datortehnika iegādāta 

kopsummā par Ls 921. 
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Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi Ls 46 883; 

 Lielākās pārējo pamatlīdzekļu iegādes: iegādāti un Saulkrastu novada teritorijā 

izvietoti trīs afišu stabi, kopsummā par 3752; LAD projekta Bērnu laukuma izveide 

Zvejniekciemā Bērzu alejā iegādāts aprīkojums bērnu rotaļu laukumam par 

kopsummu Ls 9820; Iegādātas 8 videonovērošanas sistēmas un izvietotas Saulkrastu 

novada teritorijā, kopsummā par Ls 4338; Baltajā kāpā izbūvētas koka laipas un 

platforma kopsummā par Ls 8045; Saulkrastu vidusskolai iegādāti 2 projektori - 

Fixed378 Pro & LCD Projector 2 – kopsummā par Ls 4600, kā arī citi pamatlīdzekļi – 

kopumā 183 vienības. Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skola iegādājās 

digitālās klavieres kopsummā par Ls 400. Pašvaldības aģentūrā Saulkrastu kultūras un 

sporta centrs iegādājies pamatlīdzekļus kopsummā par Ls 1 274. 

2011.gada laikā pamatojoties uz speciālistu tehniskiem slēdzieniem no 

darbības tika izņemti un norakstīti novecojuši, fiziski nolietoti un turpmākai 

ekspluatācijai nederīgie pārējie pamatlīdzekļi par kopējo atlikušo vērtību Ls 3 265 

t.sk.: 

• Bibliotēku fondi Ls 600. 

• Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika Ls 89; 

No uzskaites izslēgtā mobilā tālruņa atlikusī vērtība Ls 15. 

• Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi Ls – 2576; 

No uzskaites izslēgto pārējo pamatlīdzekļu atlikusī uzskaites vērtība – 0, 

vienību skaits 19. 

2011. gadā aprēķinātais nolietojums bilances postenī pārējie pamatlīdzekļi 

sastāda Ls 55 267, pamatlīdzekļu nolietojuma korekcija, sakarā ar pamatlīdzekļu 

izslēgšanu no uzskaites – Ls 2372. Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas 

pārējo pamatlīdzekļu sastāvā uzskaitīti mūzikas instrumenti Ls 8 392 apmērā, kuriem 

nolietojums netiek rēķināts. 

2011.gadā, saskaņā ar aktiem par objektu pieņemšanu, no konta 

„Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība”, iepriekšējos periodos uzsāktie 

remonta darbi un iepirktie materiāli tika kapitalizēti, iekļaujot tos pārējo 

pamatlīdzekļu sastāvā Ls 113 132, t.sk.: 
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• Ls 70 967 – kapitalizētas siltināšanas izmaksas pirmsskolas izglītības 

iestādes Rūķītis ēkai Stirnu ielā 23; 

• Ls 30 772 – kapitalizētas izmaksas sociālās mājas Ķīšupes 14 

remontam; 

• Ls 11 393 – rotaļu laukums bērniem Zvejniekciemā. 

kopējo apgrozījumu, kas sastāv no: 

2011. gadā veiktajiem celtniecības objektu darbiem – Ls 289 222, kā arī 

iepriekšējā gadā samaksāto avansa maksājumu summām Ls 1597 apmērā, t.sk.: 

Kultūras nams Zvejniekciems siltināšana – Ls 214 702; 

Peldvietas Centrs izveide (projekts) – Ls 1490; 

Ainažu ielas posma izbūve (būvprojekts) – Ls 3470; 

Ietves izbūve A. Kalniņa ielā Saulkrastos (pie dzelzceļa stacijas) – Ls 23 056; 

Svētku laukuma Bīriņu ielas izejā pie jūras izveide – Ls 17 139; 

Sociālās dzīvojamās mājas siltināšana – Ls 19 570; 

Bērnu rotaļu laukuma izveide Zvejniekciemā Bērzu alejā – Ls 11 393. 

Bilances posteņa samazinājums sastāda Ls 133 132, kas sastāv no: 

Ls 70 967 – kapitalizētas siltināšanas izmaksas pirmsskolas izglītības iestādes 

Rūķītis ēkai Stirnu ielā 23; 

Ls 30 772 – kapitalizētas izmaksas sociālās mājas Ķīšupes 14 remontam; 

Ls 11 393 – rotaļu laukums bērniem Zvejniekciemā. 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksu 

uzskaite tiek veikta saskaņā ar 2010.gada 29.decembrī apstiprināto „Saulkrastu 

novada pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites kārtību”. 

Bilances postenī Pamatlīdzekļu izveidošana iekļauts arī 2012. gadā saņemtais 

rēķins no SIA INO par pamatlīdzekļu izveidošanu 2011. gadā, par kopējo summu Ls 

15 146. 
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Bilances posteņa „Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie 

īpašumi” salīdzinājumā ar 2010. gadu ir samazinājies par Ls 2710. 

Bilances postenī „Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie 

īpašumi” tika iekļauti zemāk minētajām kapitālsabiedrībām nodotie nekustamie 

īpašumi: 

SIA Saulkrastu komunālserviss – būves par atlikušo vērtību Ls 19378 (katlu 

mājas Ainažu 34B, Ainažu 20, Raiņa ielā 7, Saulkrastos). 

SIA Saulkrastu slimnīca – zeme zem slimnīcas ēkas – Ls 71 262, slimnīcas 

ēkas atlikušajā vērtībā - Ls 127 855. 

Saskaņā ar domes lēmumu valdījumā SIA Saulkrastu komunālserviss nodoti 

nekustamie īpašumi par kopējo vērtību Ls 12 994, kura pārcelta atbilstošā bilances 

kontā „Turējumā nodotie valsts un pašvaldības īpašumi” 

Konta „Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi” 

2011.gada nolietojums tiek aprēķināts atbilstoši 2005. gada 21. jūnija MK 

noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma 

normām un pielietošanas nosacījumiem” noteiktajiem kategoriju lietošanas laikiem un 

nolietojuma normām. 2011. gada laikā bilances kontā esošo vērtība aprēķinot 

nolietojumu ir samazinājusies par Ls 147 194, savukārt palielināts nolietojums par Ls 

12 172, pārceļot to no bilances konta „.edzīvojamās ēkas” nolietojumu. 

Ilggadīgo stādījumu sastāvā bija uzskaitīti stādījumi, (arī 2011. gadā iegādātie 

par kopsummu Ls 1428) kuri, izvērtējot atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1486., 

neatbilst pārējo bioloģisko aktīvu definīcijai – to sastāvā uzskaita parkus, ilggadīgos 

stādījumus un citus līdzīgus aktīvus, kuru vērtība mainās, tiem augot, un kuri nav 

uzskatāmi par pazemes aktīviem, mežaudzēm, augļu dārziem un citiem regulāri 

ražojošiem koku stādījumiem, tādēļ veikta pārkvalifikāciju no ilggadīgiem 

stādījumiem uz izdevumiem – Ls 4128.  
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5.Pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos un 

paredzētās tā izmaiņas 
 Pašvaldības iestādes ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā apkopoti tabulā. 
Uzrādīts ieguldījuma veids, kapitāla daļu skaits, daļas vērtība uz 31.12.2011., kādu 
daļu (%) pašvaldības kapitāls veido no uzņēmuma kopapjoma. 

Tabula .r. 11 Saulkrastu novada Domes kapitāla vērtība radniecīgos uzņēmumos. 

Bilances postenis Ieguldījums 

uz 

01.01.2011 

(Ls) 

Pārvērtēts 

2011.gadā 

Ieguldījums 

uz 31.12.2011 

(Ls) 

% no 

uzņēmuma 

kopapjoma 

SIA „Saulkrastu 

Komunālserviss”, 

Liepu iela 3, 

Saulkrasti, 

.r.40103027944 

901 049 -37 958 863 091 100 

SIA „Saulkrastu 

slimnīca” Ainažu 

iela 34, 

Saulkrasti, 

.r.40003124779 

156 164 5677 161 841 100 

KOPĀ: 1 057 213 -32 281 1 024 932  

 

Salīdzinājumā ar 2010.gadu bilances postenis „Līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā” samazinājies par Ls 32 281. 

Posteņa palielinājumu veido SIA Saulkrastu slimnīca ieguldītais pamatkapitāls 
Ls 32 136, kurš reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā. 

Vērtības samazinājumu veido kapitālsabiedrību gada rezultāti: 

SIA „Saulkrastu Komunālserviss” 2011. gadu beidzis ar bilances 
zaudējumiem Ls 37 958, SIA „Saulkrastu slimnīca” 2011. pārskata gaudu beigusi ar 
bilances zaudējumiem Ls 26 459, kas kopā veido kopējo posteņa samazinājumu Ls 
64 417. 

Abu kapitālsabiedrību 2011. gada pārskati ir auditēti. 

 Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu 

saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada pārskatu 
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 Saulkrastu novada Domes 2011.gada finanšu pārskata revīziju veica zvērināts 
revidents Māris Biernis (SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”, Zvērinātu revidentu 
komercsabiedrības licence Nr.13). 

 Zvērinātais revidents revīzijas rezultātā 2012. gada 28.aprīlī sniedza sekojošu 
atzinumu: 

“ Mūsuprāt,  iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz 

patiesu un skaidru priekšstatu par Saulkrastu novada domes finansiālo 

stāvokli 2011.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem 

un naudas plūsmām  2011.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2010. gada 17.augusta noteikumu nr.777 “Gada pārskatu 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011.gadu, kas 

atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZI3O, un neesam 

atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2011.gada 

konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.” 

 Valsts kontrolei iesniegts zvērinātā revidenta atzinums. Valsts kontrole 
slēdzienu par gada pārskatu pašreiz nav sniegusi. 

 

6. Projekti 

2011. gadā tika īstenoti jauni, kā arī turpināti jau iepriekšējos gados uzsāktie 
projekti.  

.osaukums: " Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju vidējās izglītības 

iestāžu informatizācija.” 

Programma: Eiropas Reģionālais attīstības fonds, darbības programma 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. aktivitāte 
„Izglītības iestāžu informatizācija”. 

Īstenošanas laiks: no 2009. gada decembra līdz 2012..gada 31.augusts. 

Projekta budžeta sadalījums: 

kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – 27216,43 LVL. 

ERAF finansējums - 27216,43 LVL (100 %), pašvaldības līdzfinansējums – 
nav. 

Apraksts: Projekta mērķis ir nodrošināt Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas 
ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas 
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komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 
izglītības kvalitāti un efektivitāti.  

 

.osaukums: "Sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.  

Programma: Eiropas Reģionālais attīstības fonds, darbības programma 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitāte „Sociālo 
dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 

Īstenošanas laiks: no 2010. gada augusts līdz 2011. gada maijs. 

Projekta budžeta sadalījums: 

kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – 37820,84 LVL. 

ERAF finansējums - LVL 28365,62 (75%), pašvaldības līdzfinansējums - 
LVL 9455,22 (25%). 

Apraksts: Projekta mērķis ir palielināt pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas 

Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos energoefektivitāti, vienlaikus uzlabojos ēkas kvalitāti 

un ilgtspēju, nodrošinot sociāli mazaizsargātas personu grupas ar adekvātu 

mājokli. Projekta ietvaros tiek stiprināti ēkas pamati, siltinātas grīdas, bēniņu 

pārsegumi un ēkas ārsienas, nomainīts jumts, logi un durvis, kā izbūvēts sanitārais 

mezgls un nomainīta elektroinstalācija. 

 

.osaukums: "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 reģioniem, pilsētām un novadiem”. 

Īstenošanas laiks: no 2010. gada novembris līdz 2012. gada februāris. 

Projekta budžeta sadalījums: 

kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – 18500 LVL. 

ESF finansējums – LVL 18500 (100%), pašvaldības līdzfinansējums – nav. 
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Apraksts: Projekta mērķis ir piesaistīt speciālistus, kas uzlabos Saulkrastu novada 

pašvaldības administratīvo k– vecākais eksperts un projektu koordinators. Vecākā 

eksperta pienākumos ir veikt pašvaldības darbinieku funkciju auditu, izstrādāt 

iekšējos normatīvos aktus atbilstoši aktuālajai LR normatīvo aktu bāzei, kas 

regulē pašvaldības darbu, kā arī izstrādāt metodiskos materiālus pašvaldības darba 

efektivitātes uzlabošanai. Projekta koordinatora pienākumos ir veikt apstiprināto, 

ārvalstu finansēto projektu koordinēšanu, atskaišu sagatavošanu. Projekta ietvaros 

tiek piesaistīti 2 speciālisti.  

 

 .osaukums: "Saulkrastu novada attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 

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

Īstenošanas laiks: no 2010. gada 21. decembra līdz 2012. gada 31. 
decembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: 

kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – 24000 LVL. 

ESF finansējums – LVL 24000 (100%), pašvaldības līdzfinansējums – nav 

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

 

.osaukums: „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai kultūras namā „ Zvejniekciems””. 

Programma: Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). 

Īstenošanas laiks: no 2010. gada decembra līdz 2012. gada jūlijam. 

Projekta budžeta sadalījums: 

kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – 330031,41 LVL 

KPFI finansējums 247193,53 LVL – 74,90%, pašvaldības līdzfinansējums 82837,88 
LVL – 25,10% 
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Apraksts: Projekta mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisiju, kas rodas, ražojot 
siltumenerģiju kultūras namā „Zvejniekciems”. Projekta ietvaros paredzēts veikt 
kompleksu ēkas energoefektivitāti uzlabojošus darbus – siltināt ārsienas, nomainīt 
apkures sistēmu, uzstādīt energoefektīvu apgaismojumu, siltināt bēniņus un nomainīt 
ēkas jumtu, kā arī uzlabot ventilācijas sistēmu. 

 

.osaukums: „Rotaļu laukuma izveide Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā”. 

Programma: Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Leader 

Īstenošanas laiks: no 2010. gada decembra līdz 2011.gada jūlijam. 

Projekta budžeta sadalījums: 

kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – 14000,00 LVL 

ELFLA finansējums – 10500,00 LVL (75%), pašvaldības līdzfinansējums – 3500,00 
LVL (25 %) 

Apraksts: Projekta mērķis ir izveidot publisku rotaļu laukumu – parku Saulkrastu 

novada Zvejniekciemā. Projekta ietvaros plānots labiekārtot parku, aprīkojot to ar 

dažāda vecuma bērniem atbilstošām rotaļu ierīcēm, uzstādot soliņus un atkritumu 

urnas, kā ar izbūvējot bruģētus parka celiņus. 

Papildus Eiropas Savienības un Klimatu Pārmaiņu Finanšu instrumenta 

finansētajiem projektiem, pašvaldība pieteicās un saņēma valsts atbalstu no Zivju 

fonda līdzekļiem. Šo projektu īstenošana veikta sadarbībā ar biedrību „Vidzemes 

zvejnieku biedrība”. 

.osaukums: „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu 

novadā”. 

Programma: Zivju fonds (valsts atbalsta programma). 

Īstenošanas laiks: no 2011. gada aprīļa līdz 2011.gada novembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – Ls 953,00 
LVL, Zivju fonda finansējums - Ls 953,00 LVL (100%), pašvaldības līdzfinansējums 
- 0 LVL (0 %) 

Apraksts: Projekta mērķis ir veikt zivju resursu aizsardzības pasākumus, īpaši nārsta 
laikā. Projekta ietvaros tiek organizētas darba grupas, kuras veic apsekošanas 
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pasākumus, darba grupas tiek nodrošinātas ar aprīkojumu – nakts redzamības 
binoklis, lukturi, infrasarkanās kameras utt. 

.osaukums: „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada 

ūdenstilpnēs”. 

Programma: Zivju fonds (valsts atbalsta programma) 

Īstenošanas laiks: no 2011. gada aprīļa līdz 2011.gada novembrim. 

Projekta budžeta sadalījums: kopējais attiecināmo izmaksu apjoms – Ls 5332,01 

LVL, Zivju fonda finansējums - Ls 5332,01 LVL (100%), pašvaldības 

līdzfinansējums - 0 LVL (0 %) 

Apraksts: Projekta mērķis ir veikt zivju resursu atražošanas pasākumus. Projekta 

ietvaros tiek organizēti taimiņu ikru ieguve, to inkubācija un mazuļu audzēšana, lai 

pēc gada tos ielaistu atpakaļ Saulkrastu novada upēs.  

 

7. Komunikācija ar sabiedrību 

7.1 Sabiedrības informēšana 

Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, 2011. gadā tika veicināta sabiedrības informētība par aktuāliem novada un 

domes jautājumiem, domes darbības rezultātiem un aktualitātēm. 

Pārskata periodā dome informējusi masu medijus un plašāku sabiedrību, izplatot 

preses relīzes un paziņojumus, kā ari regulāri sniegtas atbildes, komentāri un analīze 

par aktuālajām norisēm savas kompetences jomā. Šajā informācijas klāstā tika 

akcentēti dažādi ar domes darbību saistīti aspekti, kā arī informācija, kas ir noderīga 

novada iedzīvotājiem un ļauj ikvienam vieglākajā un efektīvākajā veidā iesaistīties 

novada sabiedriskajās un kultūras norisēs, un izmantot domes piedāvātos 

pakalpojumus. 

Saulkrastu novada dome 2011. gadā izdeva informatīvo izdevumu „Saulkrastu 

Domes Ziņas” (SDZ), kas iznāk katru mēnesi, atkarībā no oficiālās informācijas 

daudzuma 8 vai 12 lapaspušu apjomā. Tirāžas lielums sezonas laikā – maija, jūnija, 

jūlija, augusta un septembra mēnešos ir 3500 eksemplāri, savukārt pārējos gada 

mēnešos 3000 eksemplāri mēnesī. SDZ tiek piegādātas mājsaimniecību pastkastītēs, 
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kā arī izvietotas sabiedriskās vietās, piem., domē, Saulkrastu bibliotēkā, Saulkrastu 

poliklīnikā, Tūrisma un informācijas centrā, Sporta centā u.c. 

 

Attēlā: Saulkrastu Domes Ziņas 2011.gada novembra izdevuma 1.lpp. 

fragments. 

Izdevumā tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informācija par 

domes, tās iestāžu un uzņēmumu darbu, pieņemtajiem lēmumiem, saistošie 

noteikumi, kā arī informācija par kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sociālām, 

ekonomiskām un politiskām norisēm novadā.  

Periodiski informāciju par jaunumiem Saulkrastu novadā publicē reģionālie 

laikraksti, piem. „Saulkrastu Avīze”, „Rīgas Apriņķa Avīze", nacionālie laikraksti 

“Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas Avīze”, „Diena”, interneta portāli www.delfi.lv, 

www.tvnet.lv,www.apollo.lv,www.notikumi.lv,www.saulkrastos.lv,www.saulkrasti24.

lv. Ziņas izskan arī radio ēterā - Latvijas radio 1, Latvijas Radio 2, Radio SWH, Radio 

3, Radio Valmiera, kā arī televīzijā – LTV Panorāma, Novadu Ziņās u.c. 

 Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un iespēju iepazīties ar saistošajiem 

noteikumiem un citu aktuālo domes informāciju, domes ēkas 1.stāva vestibilā ir 

informācijas stends. Tāpat domes 1.stāva vestibilā izvietota pasta kastīte, kurā 

iedzīvotāji var uzdot jautājumus, izteikt ierosinājumus un sūdzības.  
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Novada teritorijā ir vairāki informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga 

informācija, piemēram, par sabiedriskajām talkām, apspriešanām u.c., kā arī afišas par 

kultūras pasākumiem. 

 Pēc iedzīvotāju intereses un domes iniciatīvas aktuālu jautājumu apspriešanai 

tiek rīkotas tikšanās ar novada iedzīvotājiem, kurās domes vadība iedzīvotājiem sniedz 

informāciju par paveikto. Tāpat uz tikšanos un iepazīšanos ar domes darbu un 

aktualitātēm tiek aicināti novada izglītības iestāžu skolēni. 

 Saulkrastu pašvaldībai darbojas mājas lapa www.saulkrasti.lv, kurā pieejama 

informācija par domes darbu, ziņas par notikumiem novada kultūras, izglītības, 

sporta, tūrisma un citās jomās. Informācija tiek atjaunota katru dienu, informējot 

iedzīvotājus par notikumiem, kas skar pašvaldību un tās iedzīvotājus. Iedzīvotājiem ir 

iespēja elektroniski mājas lapā nosūtīt jautājumus, uz kuriem tiek sniegtas 

atbildes. 

Pārskata periodā pašvaldības mājaslapa regulāri tika papildināta ar jaunāko 

informāciju, lai ikviens interesents savlaicīgi varētu iepazīties ar aktualitātēm novadā 

un citur Latvijā, kā arī ar domes plānotajām un realizētajām aktivitātēm un darbības 

rezultātiem. Pašvaldības mājaslapa veidota kā noderīgs un praktisks izziņas avots. 

 

7.2 Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 
 

Saulkrastu pašvaldībā darbojas: 

Saulkrastu pensionāru padome. Tās darbības virzieni: regulāri rīko 

pensionāru tikšanās; organizē ekskursijas, teātra apmeklējumus, talkas un dažādu 

svētku sarīkojumus. 

Saulkrastu uzņēmēju padome. Galvenie darbības virzieni: sekmēt 

uzņēmējdarbību Saulkrastos. 

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija. 

Saulkrastu novada politiski represēto grupa, kas atbalsta savus biedrus, 

piedalās politiski represēto piemiņas dienu salidojumos un sarīkojumu organizēšanā. 

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Saulkrastu nodaļa, kas regulāri rīko 

tikšanās, arī svētku un piemiņas dienu reizēs, kopīgi organizē braucienus uz 

Latvijas vēsturē nozīmīgām cīņu vietām un atceres sarīkojumiem; rūpējas par 

saviem biedriem, sniedzot morālu un materiālu atbalstu. 
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Biedrība „Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija”, kuras darbības mērķis 

ir labdarība, ziedojumu vākšana sociāli svarīgu objektu attīstībai. 

“Daugavas Vanagi Latvijā” Saulkrastu nodaļa, kuras darbības virzieni ir 

līdzīgi Nacionālo karavīru Saulkrastu nodaļai, jo darbojas un sarīkojumus u.c. 

aktivitātes tiek rīkotas kopā. 

 

7.3 Konsultatīvās padomes 
 

Domē ir izveidotas un 2011.gadā darbojās šādas konsultatīvās padomes: 

• Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvā padome; 

• Saulkrastu Pensionāru biedrība; 

• Saulkrastu vēstures konsultatīvā padome. 

 

Lai sekmētu un uzlabotu novada vides un sabiedriskās telpas, tajā skaitā arī 

novada tēla vizuālās izteiksmes līdzekļus, 2011.gadā dome uzsāka rīkot tikšanās ar 

novadā dzīvojošiem profesionāliem māksliniekiem, arhitektiem un dizaineriem, 

tādejādi iesaistot darboties gribošus speciālistus novada sabiedriskās dzīves norisēs. 

Tuvākās nākotnes mērķis ir izveidot māksliniecisko padomi un rast vienotus 

mākslinieciskos risinājumus novada vizuālā tēla veidošanā, turpinot darbu pie mazo 

arhitektūras formu izveidošanas, veidojot diskusiju starp nozares profesionāļiem un 

pašvaldību. 

8. Prioritātes 2012.gadā 
 

Galveno prioritāti 2012. gadā esam izvirzījuši izglītības jomu novadā, kur tiks 

ieguldīti lielākie līdzekļi. Novada izglītības iestādēs paredzēti remonti, tiks izveidota 

jauna grupa pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”. Tiks sakārtota bērnudārza 

teritorija, kā arī izveidots sporta laukums. 75 latu pabalstu būs iespējams saņemt 

ikvienai ģimenei, kuras bērns apmeklē privātu bērnu pieskatīšanas vai attīstības centru 

Saulkrastu novadā.  

Kopējie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti Ls 4 191 

435 apmērā, tostarp plānotās valsts mērķdotācijas. Novada apsaimniekošanai, 
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tautsaimniecībai un labiekārtošanai paredzēti Ls 884 302, kas sastāda 21 % no 

pašvaldības ieņēmumiem, izglītībai Ls 1 190 257 (28 %), kultūrai Ls 594 167 (14 %), 

sociālajai palīdzībai Ls 322 163 (7 %). Maksājums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondā sastāda Ls 274 469 (7 %), sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēti 

Ls 144 810 (4 %), savukārt 8 % vai Ls 342 638 paredzēti aizdevumu atmaksai un 

Ls 435 909 (10 %) pārējai darbībai. 

 

Janvāra Domes sēdē tika pieņemts lēmums, nepieļaut nekustamā īpašuma 

nodokļu paaugstināšanu līdz 1,5 % no kadastrālās vērtības, un tika nolemts uzlikt 

25 % ierobežojumu. Papildus tam tika nolemts neaplikt ar 25 % palīgēkas, kā arī, lai 

sakārtotu pilsētu, pieņemts lēmums piemērot 3 % nodokli graustiem un vidi 

degradējošiem objektiem.  

Tā kā valsts dotācijas ceļu uzturēšanai gadu no gada tiek samazinātas, 

ievērojami nācies palielināt pamatbudžeta izdevumus, jo pašvaldība nozīmīgus 

finanšu līdzekļus paredzējusi ceļu uzturēšanai. 

Turpināsies novada tautsaimniecības attīstība, tostarp meliorācija, kam 

iepriekš ir veltīta nepietiekama uzmanība. Notiks posma Saulkrastu dzelzceļa stacija–

pludmale uzlabošana.  
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Janvāra sākumā esam saņēmuši no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas apstiprinājumu KPFI atklātā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā” projektam, 

kas paredz uzstādīt jaunus un energoefektīvus gaismekļus.  

Šogad plānots pieteikties Eiropas Vides izglītības fonda (FEEE) organizētajā 

Zilā karoga programmā. 

Sociālajā jomā 2012. gadā plānota sociālā darba attīstība, ieviešot tādas 

līdzdarbības formas, kas veicina sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un 

apgūšanu. Sociālais dienests plāno GMI pabalsta saņēmējus iesaistīt pasākumos līdz 

12 stundām nedēļā, kas rada labumu sabiedrībai. 

Tiks meklētas iespējas, lai paplašinātu Dienas centra telpas un varētu piedāvāt 

plašāku sociālo pakalpojumu klāstu, ņemot vērā bērnu vajadzības un intereses, tāpat 

arī attīstīt kopienas centra elementus Zvejniekciemā, lai sākotnēji nodrošinātu sociālā 

darba un sociālās palīdzības pakalpojumu pieejamību Zvejniekciema iedzīvotājiem. 

Šogad tiks pabeigts apjomīgais Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” ietvaros ūdenssaimniecības 

projekts, kas paredz ūdenssaimniecības sakārtošanu visā novadā. 

Zvejniekciemā tiks ierīkots skeitlaukums – tā tiks papildinātas iespējas 

bērniem un jauniešiem interesanti un noderīgi pavadīt brīvo laiku. Ir plānota ietvju 

izbūve Atpūtas ielā un Bērzu alejā, savukārt Melnsila ielā, Bērzu alejā un Jūras 

prospektā paredzēta asfalta seguma nomaiņa. 

Kā katru gadu, turpināsim labiekārtošanu Baltajā kāpā, kas ir viens no novada 

simboliem un iecienīta atpūtas vieta. Tāpat notiks arī esošo koka laipu renovācija. 

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu drošu un ērtu pārvietošanos, paredzēta 

novecojošo apgaismes sistēmu nomaiņa, tostarp tiks apsekotas apgaismes līnijas un 

nomainīti stabi, kas atrodas tehniski kritiskā stāvoklī. 

Šogad ir paredzēts pabeigt divus nozīmīgus projektus – Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumu un novada attīstības programmu. 



 

73 

Saulkrastu novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

Pludmales apmeklētāju ērtībām vasaras sezonas sākumā tiks uzstādītas jaunas 

pārģērbšanās kabīnes un soliņi. 

Domājot par iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību, tiks uzlabota 

Pašvaldības policijas tehniskā bāze. Ir paredzēti līdzekļi jaunas policijas automašīnas 

iegādei, tāpat tiks papildināts glābšanas dienesta aprīkojums. 

Esam plānojuši jau pirms gada sāktos Saulkrastu estrādes labiekārtošanas un 

apkārtnes sakopšanas darbus. Lai dejotājiem ritētu veikls deju solis, tiks nomainīts 

estrādes asfalta segums. 

Saulkrastu novada domes labiekārtošanas nodāļā ir paredzētas divas jaunas 

darbavietas – dārznieks un strādnieks, lai nodrošinātu regulāru un kvalitatīvu 

stādījumu, koku un krūmu kopšanu. 

2012. gadā esam centušies izveidot sabalansētu pašvaldības budžetu, lai visām 

nozarēm būtu iespēja attīstīties.  

 

 
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs E. Grāvītis 

 


