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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. 

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 18 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. 

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, tostarp 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. Dome atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes 

vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem. Saulkrastu novada domē pārstāvēti: 

 8 deputāti no nacionālās apvienības „Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;  



Saulkrastu novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats 

4 

 

 5 deputāti no politiskās partijas “Vienotība”; 

 1 deputāts no politiskās partijas “Latvijas Zaļā partija”; 

 1 deputāts no politiskās partiju apvienības „Saskaņas centrs”. 

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, Guntars Zonbergs, Andris 

Silavnieks, Līga Vaidere, Andris Dulpiņš, Mārtiņš Kišuro, Bruno Veide, Jurģis Grabčiks. 

 Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja – Normunds Līcis, Andris Silavnieks, 

Ervīns Grāvītis, Santa Ancāne, Bruno Veide, Jurģis Grabčiks, Līga Vaidere. 

 Sociālo jautājumu komiteja – Līga Vaidere, Santa Ancāne, Selga Osīte, Guna 

Lāčauniece, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Igors Žukovs. 

 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja – Guntars Zonbergs, Guna 

Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro, Antra Deniškāne. 

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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    1.attēls 

         Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras shēma 

 

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 novada bibliotēka; 

 Saulkrastu vidusskola; 

 Zvejniekciema vidusskola; 

 Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”; 

 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola; 

 Saulkrastu sociālais dienests; 

 Sociālās aprūpes māja; 

 Saulkrastu novada bāriņtiesa; 
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 Saulkrastu tūrisma informācijas centrs; 

 Pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” – Saulkrastu jauniešu 

iniciatīvas centrs; 

 Skultes ostas pārvalde. 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībās: 

 PSIA “Saulkrastu slimnīca”; 

 SIA “Saulkrastu komunālserviss”; 

 SIA „ZAAO”. 

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībās (nodibinājumos) un nevalstiskajās organizācijās: 

 Latvijas Pašvaldību savienība; 

 Pašvaldību izpilddirektoru asociācija; 

 Pašvaldību grāmatvežu asociācija; 

 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija; 

 Latvijas Kūrortpilsētu asociācija; 

 Vidzemes Tūrisma asociācija; 

 Pierīgas pašvaldību apvienība; 

 Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”. 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 2016. gadā darbojās 13 komisijas: 

 Vēlēšanu komisija; 

 Administratīvā komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Zemes komisija; 

 Dzīvokļu komisija; 

 Apstādījumu aizsardzības komisija; 

 Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija; 

 Atļauju komisija; 

 Bērnu tiesību aizsardzības komisija; 

 Civilās aizsardzības komisija; 

 Krājumu uzskaites komisija; 

 Nekustamo īpašumu apsekošanas komisija; 

 Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisija. 
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Iedzīvotāji 

2016. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 6171 iedzīvotāji, no kuriem Saulkrastu pilsētas 

teritorijā 3184 un 3007 lauku teritorijā, tostarp Zvejniekciemā. 

 

 

Kopā 
Bērni, 

0–6 gadi 

Bērni un 
jaunieši, 7–

18 gadi 

15–24 
gadi 

Iedzīvotāji 
darbaspējas 

vecumā (15–
62) 

Iedzīvotāji 
virs 

darbaspējas 
vecuma 
(no 62) 

Skaits 6171 404 703 523 3802 1460 

 

1.tabula 

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 

 

Latvijas Republikas pilsoņi – 5532, Latvijas Republikas nepilsoņi – 301, Krievijas pilsoņi – 

252. 

Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības: latvieši – 4879, krievi – 872, baltkrievi – 99, poļi – 59, 

ukraiņi – 86, lietuvieši – 32, vācieši – 19, ebreji – 11,igauņi – 6, u.c. 

 

 

 2.attēls 

 Iedzīvotāju skaita izmaiņas Saulkrastu novadā 
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Informācija par dzimšanas, laulības un miršanas reģistros  

izdarītajiem ierakstiem 2016. gadā 

Dzimšana 

2016. gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 50 jaundzimušie, 28 zēni un 22 

meitenes. Laulībā dzimuši 26 bērni. Atzīta paternitāte 22 bērniem. Dzimšanas reģistri bez ziņām 

par tēvu - 2.  

Pirmais bērns dzimis 16 ģimenēs, otrais - 20 ģimenēs, trešais - 11 ģimenēs, ceturtais bērns 

dzimis 3 ģimenēs. 

Divās ģimenēs piedzimuši dvīņi.  

Atkārtoti dots vārds meitenēm – Rūta; zēniem – Bruno, Everts. 

Neparasti bērnu vārdi 2016. gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā zēniem – Rivo, 

Nikodems, Elmirs, meitenēm - Ešlija, Šanele, Kaido. 

Laulība 

      2016. gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 117 laulības. Saulkrastu 

novada dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 116 laulības, 1 laulība – Pēterupes evaņģēliski luteriskajā 

draudzē. 

 No 117 laulībām 13 laulības noslēgtas ar ārvalstu pilsoņiem, tajā skaitā līgava vai līgavainis 

bijuši Igaunijas, Krievijas, Kanādas, Moldovas, Lielbritānijas, Īrijas, Slovākijas un Ukrainas 

pilsoņi. 

Miršana 

2016. gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 71 mirusi persona: 25 vīrieši un 

46 sievietes. No mirušajām personām - 59 ir bijuši Saulkrastu novada iedzīvotāji, 12 – citu 

novadu iedzīvotāji.  

 2013 2014 2015 2016 

Dzimšana 57 53 47 50 

Laulības 85 119 135 117 

Miršanas 72 76 54 71 

 

2.tabula 

Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie dzimšanas, laulības un miršanas fakti 

 

Civilstāvokļa aktu reģistros veikti 31 papildinājumi un labojumi. 

 Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļas lietvedībā 2016. gadā bija 2 uzvārda maiņas lietas. 

Izdotas 6 izziņas par laulību reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Atkārtoti 

izsniegtas 37 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības. 
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2. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 

2016. gadā notikušas 18 domes sēdes un pieņemti 605 lēmumi, tostarp 2016. gadā notikušas 

šādas komiteju sēdes: 

 12 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti 193 jautājumi; 

 12 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīts 291 jautājums; 

 12 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes, kurās izskatīti 

100 jautājumi; 

 6 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās ir izskatīti 12 jautājumi. 

Veiktie iepirkumi: 

 saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – kopā 93, tajā skaitā 52 Elektronisko iepirkumu 

sistēmā; 

 saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem nr. 2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā 

tiek veikti iepirkumi” – 23. 

ID 

Nr. 

 

Iepirkuma līguma priekšmets 

 

Līguma izpildītājs 

 

 

 

Līgumcena 

EUR 

(bez PVN) 

1. Ekosistēmu apdraudējumu 

mazināšanas un atveseļošanas 

prototipa koncepcijas un prototipa 

elementu izstrāde Saulkrastu 

pilotteritorijā projekta „LIFE 

EcosystemServices” (LIFE13 

ENV/LV/00839) ietvaros 

 

Iepirkuma procedūra izbeigta, jo vienīgajam pretendentam ir 

iestājies Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 

5.punktā minētais nosacījums. 

 

2. Bīstamo koku un zaru zāģēšana, 

koku vainagu veidošana Saulkrastu 

novadā 

SIA „Amanda-EA” 5400,00 

3. Puķu stādu piegāde un stādīšana 

Saulkrastu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

ZS „Upenes” 3375,16 

4. Ekosistēmu apdraudējumu 

mazināšanas un atveseļošanas 

SIA „Fiberglass” 49 590,00 
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prototipa koncepcijas un prototipa 

elementu izstrāde Saulkrastu 

pilotteritorijā projekta „LIFE 

EcosystemServices” (LIFE13 

ENV/LV/00839) ietvaros 

5. Ielu un laukumu apgaismes tīklu 

uzturēšana un apsaimniekošana 

Saulkrastu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

SIA  

“Amanda-EA” 

43 273,60 

6. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības 

darbinieku veselības apdrošināšana 

2016./2017.gadā 

AAS „BTA Baltic 

Insurance Company” 

 

49 590,00 

 

7. 

 

Sociālās aprūpes pakalpojumu iegāde 

Saulkrastu novada iedzīvotāju 

vajadzībām 

Biedrība „Latvijas 

samariešu apvienība” 

33 860,00 

 

8. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības 

teritorijas kopšanas un uzturēšanas 

darbi 

SIA „Clean R” 

 

235 589,49 

 

9. 

 

Zemes vienību kadastrālās 

uzmērīšanas pakalpojumi Saulkrastu 

novada pašvaldības vajadzībām 

 

Iepirkums pārtraukts, jo pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas 

 

10. 

 

Pārtikas produktu piegāde PII 

„Rūķītis” 

1.daļa Gaļa un gaļas produkti 

SIA „FOREVERS” – 11 829,30 

2.daļa Putnu gaļa, putnu gaļas izstrādājumi, olas SIA „VALKS” 

- 2352,00 

3.daļa Zivis un zivju izstrādājumi Individuālais  

komersants „Ezeriņš” - 973,46 

4.daļa Svaigi dārzeņi  

SIA „SVIT un K.” - 4443,00 

5.daļa Svaigi augļi un  

īslaicīgai uzglabāšanai apstrādāti  

un konservēti produkti 

 Individuālais  

komersants „Ezeriņš” - 6126,71 

6.daļa Piens un piena produkti SIA „VALKS” 13 174,00 
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7.daļa Graudu maluma produkti SIA „KABULETI FRUIT” - 

1682,46 

8.daļa Bakaleja Individuālais  

komersants „Ezeriņš” - 3675,93 

9.daļa Maize un konditorijas izstrādājumi - Individuālais 

komersants „Ezeriņš” 3962,90 

 

11. 

 

Specializētās tehnikas pakalpojumu 

sniegšana Saulkrastu novada 

pašvaldības teritorijā 

SIA „Stats Serviss” 1.daļa- 2990,00 

2.daļa – piedāvājumi netika 

saņemti 

 

12. 

Koka labiekārtošanas elementu 

remontdarbi Saulkrastu novada 

pašvaldības administratīvajā 

teritorijā” 

Iepirkums pārtraukts, jo iesniegtais piedāvājums neatbilst 

Nolikumā izvirzītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām 

 

13. 

 

Saulkrastu novada domes ēkas, Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos, telpu remontdarbi 

SIA „Clean-Cut” 26 489,22 

 

14. 

 

Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs 

Saulkrastu novada teritorijā 2016. 

gadā 

Biedrība „Vidzemes 

Zvejnieku biedrība” 

23 082,52 

 

15. 

 

Zemes vienību kadastrālās 

uzmērīšanas pakalpojumi Saulkrastu 

novada pašvaldības vajadzībām 

Iepirkums tiek pārtraukts pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta vienpadsmitās daļas otro teikumu un Iepirkuma 

nolikuma 8.7.punktu, sakarā ar to, ka iepirkuma uzvarētājs 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu, jo nevar nodrošināt līguma 

izpildi noteiktajos termiņus. 

 

16. 

 

Gājēju celiņa Vidrižu ielā posmā no 

Ainažu ielas līdz A.Kalniņa ielai, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

izbūve 

SIA „Buildimpeks” 78 081,34 

17.  Lietus novadīšanas sistēmas un ieejas 

mezgla jumta seguma, Smilšu ielā 3, 

Saulkrastos, remonta darbi 

SIA „PRO DEV” 14 498,31 

18. Meliorācijas sistēmas pārbūve 

teritorijā starp Tallinas ielu, Rožu 

Iepirkums izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi 
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ielu, Silavas ielu, Brūklenāju ielu un 

Amoliņu ielu Zvejniekciemā, 

Saulkrastu novadā un Ābeļu ielā, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

 

19. 

Saulkrastu novada meliorācijas 

sistēmu inventarizācija 

Iepirkums pārtraukums, nepiešķirot līguma slēgšanas tiesības. 

Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums – pretendenta finanšu 

piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas. 

 

 

20. 

 

 

Saulkrastu novada pašvaldībai 

piederošo ielu un laukumu apgaismes 

līniju audits 

Iepirkums pārtraukts sakarā ar to, ka netika saņemti piedāvājumi 

21. Kultūras nama „Zvejniekciems”, 

Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu novadā, balkona un ieejas 

kāpņu remonts 

Iepirkums pārtraukts sakarā ar to, ka trīs  pretendentu 

piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu 

kvalifikācijas prasībām, savukārt vienīgais pretendents, kurš 

atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām, ir iesniedzis piedāvājumu, kura cena būtiski pārsniedz 

Pasūtītāja finanšu iespējas. 

22. Būvdarbi saskaņā ar projekta „ 

Prototips – dabas dizaina parks 

“Baltā kāpa - Saulkrasti“ 

Ekosistēmas apdraudējumu 

mazināšanas un atveseļošanas 

prototipa koncepcijas un prototipa 

elementu izstrāde Saulkrastu 

pilotteritorijā” projekta “LIFE 

Ecosystem Services”(LIFE 

13ENV/LV/00839) ietvaros” 

ietvertajiem tehniskajiem 

risinājumiem 

SIA „Fixman” 26 738,38 

 

23. 

Atkārtots - Kultūras nama 

„Zvejniekciems”, Atpūtas ielā 1B, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā, 

balkona un ieejas kāpņu remonts 

 

SIA „MI-2” 23 190,81 

 

24. 

Sešu ielu pārbūves un divu ielu 

izbūves būvprojektu izstrāde un 

SIA „Polyroad” 99 914,00 
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autoruzraudzība” 

 

 

25. 

 

 

Saulkrastu novada pašvaldības 

interneta vietnes www.saulkrasti.lv 

(mājaslapas) uzlabošana 

SIA „sem.lv” 4368,00 

 

 

26. 

 

Ielu norāžu zīmju izgatavošana un 

uzstādīšana Saulkrastu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

SIA „Zeize” 4997,86 

27. 

 

 

 

 

 

Meliorācijas sistēmas pārbūve (1 

kārta)  teritorijā starp Tallinas ielu,  

Rožu ielu, Silavas ielu, Brūklenāju 

ielu un Amoliņu ielu Zvejniekciemā,  

Saulkrastu novadā un Ābeļu ielā, 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 

 

SIA „Lielvārdes 

meliorācija” 

37 425,68 

28. 

 

 

 

 

 

Gājēju tilta Zvejniekciemā, Bērzu 

alejā pār Aģes upi pārbūves projekta 

izstrāde, būvniecība un 

autoruzraudzība” 

Iepirkums pārtraukts finanšu līdzekļu trūkuma dēļ 

 

29. 

 

 

Meliorācijas sistēmas tīrīšanas un 

atjaunošanas darbi,  

Saulkrastu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

SIA „Lielvārdes 

meliorācija” 

28 720,00 

 

 

30. 

Telpu grupas pārbūve par 

multifunkcionālu jauniešu iniciatīvas 

centru Raiņa ielā 7, Saulkrastos” 

 

SIA „INO” 95 228,99 

 

 

31. 

 

Abonementa biļešu iepirkums 

izglītojamo pārvadāšanai ar 

sabiedrisko transportu 

AS „CATA” 33 170,49 
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32. 

Saulkrastu vidusskolas sporta 

laukuma Smilšu ielā 3, Saulkrastos, 

pārbūve 

Iepirkums tiek pārtraukts, jo līgumcenas samaksai nav pieejams 

pietiekošs finansējums 

33. 

 

 

 

A.Kalniņa ielas ietves posma izbūve 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

Iepirkums tiek pārtraukts, jo nepieciešams papildināt un precizēt 

tehniskās specifikācijas 

 

 

34. 

Gaļas un gaļas produktu piegāde 

Saulkrastu pirmsskolas izglītības 

iestādei „Rūķītis” 

SIA „BAJARDS” 5807,00 

 

35. 

 

Degvielas iegāde Saulkrastu novada 

pašvaldības iestāžu vajadzībām 

AS „VIADA Baltija” 184 534,00 

 

36. 

 

Laternu dekoru izgatavošana un 

piegāde Saulkrastu novada 

pašvaldībai 

SIA „ELTORS” 4142,00 

 

37. 

 

Atkārtots iepirkums - Saulkrastu 

vidusskolas sporta laukuma Smilšu 

ielā 3, Saulkrastos, pārbūve” 

SIA „Holding” 17 999,99 

38. 

 

Saulkrastu novada domes 

informatīvā izdevuma „Saulkrastu 

Domes Ziņas” tipogrāfiskās 

iespiešanas un izplatīšanas 

pakalpojums 

SIA „Apriņķa Avīze” 23 991,80 

 

39. 

 

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums 

Zvejniekciema un Saulkrastu 

vidusskolai 2017. gadā  

AS „CATA” 29 987,36 

 

 

40. 

 

Multimediju aparatūras piegāde un 

uzstādīšana multifunkcionālajā 

jauniešu iniciatīvu centrā, Raiņa ielā 

7, Saulkrastos 

SIA „REVERIE Trading 

Group” 

3745,84 

 

41. 

 

Kurināmās malkas piegāde 

Saulkrastu novada pašvaldības 

vajadzībām 

SIA „EGA koks” 28984,15 

3.tabula 
2016. gadā veiktās iepirkumu procedūras saskaņā ar „Publisko iepirkumu likums” prasībām 
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ID 
Nr. 
SND
/ZS 
 

   
   Iepirkuma līguma priekšmets 

 
Līguma izpildītājs 

 
Līgumcena 
 euro bez PVN 

 
1. 

Ziedu un ziedu kompozīciju izveidi un 
piegādi Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļas 

ceremoniju zāles noformēšanai 2016. gadā 

Saimnieciskā darba 
veicējs Sigita Kliedere 

 
2355,62 

 
 
2. 

Būvprojekta minimālā sastāva izstrāde 
Neibādes parka un Saulkrastu estrādes 

kompleksa rekonstrukcijai Ainažu ielā 42A, 
Saulkrastos 

SIA „GSA projekts” 3950,00 

 
3. 

Par specializētās tehnikas pakalpojumu 
sniegšanu Saulkrastu novadā 

Pieņemts lēmums rīkot iepirkumu saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 8.2.panta nosacījumiem 

 
4. 

Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā esošu 
publisku ēku energoaudits un 

energosertifikācija 
SIA „JaunRīga ECO” 2050,00 

 
5. 
 

Topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumi 
Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām 

SIA „BaltSurvey” 3305,79 

6. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo tiltu 
inspekcija” 

SIA „Ceļu inženieri” 3980,00 

 
7.  

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu novērtēšana 

SIA „EIROEKSPERTS” 870,00 

 
8. 
 

Saulkrastu kapsētas ēkas Raiņa ielā 2a, 
Saulkrastos, ceremoniju zāles kosmētiskais remonts 

SIA „Clean-Cut” 4722,52 

 
9.  

Saulkrastu novada pašvaldības ēkas Ainažu 
ielā 13B, Saulkrastos, sabiedriskās tualetes 

remontdarbi 
SIA „INO” 4780,33 

 
 
10. 

Rakstiskās tulkošanas pakalpojums 
Mikrouzņēmums „Pūķe 

Vintra” 
3999,99 

 

 
11. 
 

Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana 
Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām 

SIA „Parnass 
Presentreklam” 

1855,50 

 
 
12. 
 

Koka labiekārtošanas elementu uzstādīšanas 
un remontdarbi Saulkrastu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 
SIA „MMT” 13518,96 

 
13. 
 

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā 
glābēju torņa Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 

remonta darbi 

SIA „Būvprojektu 
Vadības birojs” 

4695,20 

 
14. 
 

Pārbūves projekta izstrāde multifunkcionāla 
jauniešu iniciatīvas centra izveidei, Raiņa ielā 

7, Saulkrastos 

Saimnieciskā darba 
veicēja Dace Lediņa 

3950,00 

 
15. 
 

Mobilo telefonu iegāde Saulkrastu novada 
pašvaldības darbinieku vajadzībām 

SIA „LMT Retail 
&Logistics” 

1706,62 

15. 
 
 

Meliorācijas caurteku nomaiņa Saulkrastu 
novada teritorijā 

SIA „Lielvārdes 
meliorācija” 

4799,06 
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16. 
 

Saulkrastu novada pašvaldības ielu un 
laukumu apgaismojuma līniju audits 

SIA „Leģenda Gold” 3850,00 

 
17. 

Kopētāja iegāde Saulkrastu novada domes 
vajadzībām 

SIA „TOMEGA” 3554,80 

 
 
18. 
 

Grāvju un ceļmalu pļaušana Saulkrastu 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 

SIA „Nekādi džungļi” 2657,60 

19. 
 

Divu skārda krāšņu pārbūve Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” 

SIA „K-uguns” 4125,09 

20.  
 
 

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 
objektam „Telpu grupas pārbūve par 
multifunkcionālu jauniešu iniciatīvas centru 
Raiņa ielā 7, Saulkrastos 

SIA „Būvprojektu 
birojs” 

2000,00 

21. 
 
 

Ziemassvētku paciņu piegāde Saulkrastu 
sociālajam dienestam 

SIA „Ažiņa 
komercfirma 
„Markets”” 

3880,85 

 
22. 
 

Mēbeļu iegāde un uzstādīšana 
multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra 
izveidei Saulkrastos, Raiņa ielā 7  
 

SIA „Thomson 
Furniture” 

1410,70 

 
23. 
 

Gājēju celiņa Bērzu alejā 6, Zvejniekciemā, 
izbūve  

SIA „GP Holding” 6727,73 

4.tabula 

2016. gadā veiktie iepirkumi saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem nr. 2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā 
tiek veikti iepirkumi” 

 

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 un apsaimnieko aģentūras 

valdījumā nodotās ēkas un būves – Saulkrastu kultūras namu “Zvejniekciems”, Saulkrastu sporta 

centru, Saulkrastu estrādi un parku, rakstnieka R.Kaudzītes  dārza namiņu (muzeju), Saulkrastu 

un Zvejniekciema stadionus, Saulkrastu skeitparku. 

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2016. gadā 

budžeta ieņēmumu gada plāns (ar izmaiņām) – 727 138 EUR, ieņēmumu gada kases izpilde – 709 

824 EUR, 98%, budžeta izdevumu gada plāns – 751 578 EUR, izdevumu gada kases izpilde – 717 

523 EUR,  95%,  budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 24 440 EUR, budžeta līdzekļu 

atlikums gada beigās –16 749 EUR . 
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2016. gadā Saulkrastu novada domes dotācija – 677 542 EUR, ieņēmumi par telpu nomu – 

15 170 EUR, ienākumi no biļešu realizācijas – 4 054 EUR, citi ieņēmumi par maksas 

pakalpojumiem – 3 770 EUR, saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim –8 297 EUR, 

pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi – 1 000 EUR 

2016. gadā kā nozīmīgākie un inovatīvākie Saulkrastu atpazīstamību un nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanu veicinošie aģentūras organizētie sarīkojumi uzskatāmi – tautas deju 

festivāls “Sasala jūrīna” un folkloras festivāls “Pa Saulei”, kas veiksmīgi tika kompilēts ar 

tradīciju, kas kļuvusi par Saulkrastu iedzīvotāju un viesu kupli apmeklētu sarīkojumu, - Seno 

ugunskuru nakti. Tāpat, pateicoties vairāku māksliniecisko kolektīvu veiksmīgai sadarbībai, tiek 

koptas seno gadskārtu svinības – Lieldienas, Ziemassvētki, Jāņu ielīgošana, paplašinot šīs norises 

ar saistītām meistarklasēm. 

Kā iesakņojušos un attīstībā esošu Saulkrastu kultūras dzīves tradīciju var uzskatīt 

klasiskās mūzikas koncertciklu “Jaunie kamermūziķi – Saulkrastiem”, kura laikā iespēja 

iepazīties ar klasisko mūziku kvalitatīvā izpildījumā bija gan Saulkrastu un Skultes evaņģēliski 

luteriskās baznīcās, gan Saules laukumā, gan Saulkrastu sociālās aprūpes namā, gan kultūras 

namā “Zvejniekciems”. Saulkrastus raksturojoša kultūras norise ir arī gadskārtējās Saulkrastu 

ērģeļmūzikas dienas, kas tradicionāli norit augusta nogalē un pulcē kuplu ērģeļmūzikas cienītāju 

skaitu. 2016. gadā Saulkrastu ērģeļmūzikas dienu ietvaros muzicēja I.Birģele (ērģeles), E.Zālīte 

(soprāns), kā arī viesi no Krievijas – ērģelnieki D.Mahaņkovs un  D.Ihina. 2016. gada Saulkrastu 

svētku galā koncertu ar kvalitatīvu sniegumu kuplināja instrumentālās  grupas „Raxtu raxti”, 

„Musiqq”, „Crazu Daisy”, J.Stībelis un grupa. Jau vairākus gadus par saulkrastiešu atzītu un 

gaidītu norisi var uzskatīt tradicionālos vasaras sezonas atklāšanas svētkus ģimenēm “Ieripo 

Saulkrastu vasarā”. 2016. gadā ar augsti profesionālu sniegumu šo sarīkojumu kuplināja 

instrumentālā grupa „DaGamba”. 

Visa gada garumā sadarbībā ar “Kinopunkts” un Latvijas kinematogrāfu savienību 

Saulkrastu iedzīvotājiem bija iespēja redzēt jaunākās spēlfilmas un dokumentālās filmas, tādējādi 

paaugstinot kinomākslas pieejamību novados. Pavisam tika demonstrētas 6 jaunas filmas.  

Savu nozīmību arī 2016. gadā nav zaudējuši ikgadējie Saulkrastu māksliniecisko kolektīvu 

sarīkojumi, piemēram, gadskārtējā “Sadancošana ziemas saulgriežos”, kad Saulkrastos pulcējas 

vecākās paaudzes tautas deju kolektīvi no visas Latvijas. 2016. gadā ar krāšņu koncertu tika 

atzīmēta Saulkrastu jauktā kora „Bangotne” 65 gadu jubileja. Savdabīga norise, apvienojot 

māksliniecisko kolektīvu sniegumu ar kino un foto arhīvu materiālu demonstrējumiem, bija 

sarīkojums „Kultūras namam 60”. 
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Sarīkojumi 2016. gadā organizēti dažādās norises vietās: Saules laukumā – 10, Saulkrastu 

estrādē – 7; Jūras parkā – 1; kultūras namā “Zvejniekciems” – 40; Saulkrastu domes zālē – 6; 

Saulkrastu sporta centrā – 5; Saulkrastu Pēterupes ev.lut. baznīcā – 7; Skultes ev.lut. baznīcā -2, 

citur Saulkrastu novada teritorijā - 11.  

Pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2016. gadā darbojās 21 

mākslinieciskais kolektīvs un  7 sporta treniņgupas . Visi mākslinieciskie kolektīvi 2016. gadā 

koncertējuši un piedalījušies izstādēs gan Saulkrastos, gan apvienoto novadu un valsts līmeņa 

sarīkojumos.  

Saulkrastu sporta centrā un citās novada sporta bāzēs 2016. gadā notika gandrīz 80 pasākumi, 

vairāki no kuriem – pirmo reizi. No mūsu treniņgrupu dalībniekiem vislielākie panākumi ir 

jauniešu volejbola komandām, kas izcīnījušas godalgotas vietas Latvijas mēroga sacensībās, 

augstākajā līgā godam cīnījušies arī dažāda vecuma florbolisti. Individuāli valsts līmeņa 

panākumus guvuši arī jaunie džudisti un orientieristi. Pirmo reizi Latvijas mēroga sacensībās 

piedalījās jaunākās grupas basketbolisti. Pieaugušo konkurencē Latvijas čempionātā piedalījās 

basketbola un florbola komandas, Latvijas un starptautiskās sacensībās godalgas izcīnīja 

orientieriste un skrējēja Irita Puķīte. 14 Saulkrastu sportisti ar dažādām sekmēm piedalījās 

Latvijas Olimpiādē Valmierā. Pierīgas sporta spēlēs par uzvarētājiem kļuva Saulkrastu zolītes 

spēlētāju komanda. Vērienīgākais pasākums sporta centrā bija starptautiskais džudo turnīrs 

zēniem un meitenēm, kas pulcēja vairāk nekā 300 dalībniekus. Vairāk nekā 500 cilvēku piedalījās 

pasākumā „Vieglatlētika vieno visus” Saulkrastu šautriņu čempionātu apmeklēja labākie Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas sportisti. Liela iedzīvotāju atsaucība bija Saulkrastu svētku sporta 

pasākumiem, Pasaules Sniega dienai, Orientēšanās seriālam „Saulkrastu pavasaris”. Pirmo reizi 

notika makšķerēšanas sacensības „Aģes sudrabs”, airēšanas sacensības, skriešanas sacensības 

„Stadiona aplis”,  kā arī Saulkrastu čempionāts futbolā. 

2016. gada svarīgākais veikums saimnieciskajā jomā bija  4. stāva nodarbību telpu remonts 

kultūras namā „Zvejniekciems”.  Saulkrastu stadionā sporta norišu kvalitāti nodrošina izbūvētā 

multifunkcionālā arēna, skrejceļš un spēļu laukums. 

LOK iesniegts projekts „Vieglatlētika vieno visus: Veni, vidi, vici” ar mērķi organizēt  

vieglatlētikas atdzimšanas svētkus, skarot divus Saulkrastu novada sporta dzīvē aktuālus 

jautājumus - izmantot Saulkrastu novada teritorijas īpatnējo teritoriālo izvietojumu (teritorijai 

stiepjoties 17 kilometru garumā) kā labvēlīgu Saulkrastu novada lielāko apdzīvoto vietu 

(Saulkrastu un Zvejniekciema) savstarpējai sacensībai un atjaunot un popularizēt vieglatlētikas 

tradīciju. Projekts veiksmīgi īstenots (12.09.2016. – 18.09.2016.), un pēc projekta atskaites 

iesniegšanas kopā piesaistīti 1000.00 eiro. 
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VKKF iesniegts projekts „Jaunie Latvijas Kamermūziķi Saulkrastiem 2016”  ar ilgtermiņa 

mērķi, ka veiksmīgas iepriekšējās sadarbības rezultātā nodibinātie kontakti ar jaunajiem 

profesionāliem latviešu kamermūziķiem arī nākotnē sniegs pievienoto vērtību Saulkrastu kultūras 

norisēm, kā arī ļaus ārzemēs studējošajiem jaunajiem latviešu profesionālajiem mūziķiem 

koncertēt kvalitatīvos, labi apmeklētos koncertos, tādējādi pilnveidojot klasiskās mūzikas 

koncertnorišu tradīciju Saulkrastu novadā. Projekts tika apstiprināts un veiksmīgi īstenots 

(30.07.2016-07.08.2016),  projekta aktivitāšu īstenošanai piesaistot finansējumu 2500 EUR 

apmērā. 

Bibliotēka 

2016. gadā Latvijas bibliotēku vadmotīvs ir „Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem 

mērķiem”. To savā darbībā cenšas īstenot arī Saulkrastu novada bibliotēka – proti, radīt ne tikai 

publisko pieejamību visaptverošai informācijai, pielāgojoties arvien pieaugošajām 

informacionālajām prasībām, tehnoloģiskajām iespējām un nepieciešamībai skaidrot dažādus 

sabiedriski, sociāli un juridiski nozīmīgus informācijas aprites nosacījumus, bet arī veicināt 

ikvienā vēlmi rast un meklēt, domāt un just, piepildīties labiem darbiem un zinātkārei. 

Saulkrastu novada bibliotēkas krājums pilnībā ir atspoguļots elektroniskā kataloga tīmekļa 

vietnē http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx  

Jaunieguvumi 2014 2015 2016 
Grāmatas 864 737 1484 

t.sk. latv. daiļliteratūra 150 182 921 
t.sk. bērniem/jauniešiem 189 231 269 

Seriālizdevumi 1049 901 522 
Audiovizuālie un pārējie 1 2 41 
Izslēgtie dokumenti 379 4955 763 
Krājuma kopskaits 31581 16608 17329 

5.tabula  

Bibliotēkas krājuma, informācijas resursu organizācija un attīstība 

 

Analizējot krājuma komplektēšanas proporcionalitāti, vērojama sabalansēta un stratēģiski 

izvērtēta visa veida izdevumu iegāde. Ir izmainīts fondu izvietojums apkalpošanas nodaļās un 

pastiprināti izvērtēta krājuma kvalitāte, atbilstība un laikmetīgums – tie uzskatāmi par atslēgas 

posmiem tik dinamiskām grāmatu krājuma apgrozības izmaiņām. Ne mazāk svarīgi ir pievērsties 

katram lietotājam konkrētajā situācijā, izrādīt personisku ieinteresētību, veidot ilgtermiņa 

attiecības. 
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Bibliotēkas krājuma papildināšanai galvenais finansējuma avots ir Saulkrastu novada 

pašvaldības piešķirtais finansējums, nozīmīgu vietu ieņem arī dāvinājumi no lasītājiem. 

Bibliotēka komplektē savu krājumu tā, lai veidotu universālu un aktuālu, dažādam 

lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu 

krājumu, kas varētu sniegt mūsdienīgus informacionālos pakalpojumus un veicinātu sabiedrības 

mūžizglītību. Krājums komplektēts, ņemot vērā arī iedzīvotāju intereses, vajadzības un 

pieprasījumus, kā arī studentu un pieaugušo mācību specifiku. 

Rādītāji 2014 2015 2016 
Lietotāju kopskaits 1429 1428 1430 

t.sk. bērni/jaunieši 441 407 420 
Fiziskais apmeklējums 14040 17985 16905 

t.sk. bērni/jaunieši 3884 5435 4744 

Virtuālais un sociālo tīklu apmeklējums - - 574 
Izsniegums 27520 24280 25367 

    grāmatas, audiovizuālie 17992 17150 18660 
periodiskie izdevumi 9122 6246 4704 

      izsniegums bērni/jaunieši 3624 4956 3766 
Grāmatu krājuma apgrozība  0,63 1,24 1,50 

6.tabula 

 Bibliotēkas darba pamatrādītāji 

Ir vērojamas sekojošas tendences lietotāju uzvedībā: ir uzskatāms, ka lasīšanas tradīciju 

kopšana ģimenē nostabilizējas – uz bibliotēku nāk ģimenes (vecāki un vecvecāki ar bērniem, 

mazbērniem); viens ģimenes loceklis rīkojas visas ģimenes interesēs – veic sava veida ģimenes 

lasāmvielas loģistikas eksperta funkcijas, proti, apkopo visu vēlmes, lai pēc tam katram nogādātu 

viņam interesējošo izdevumu. 

Literatūru, kas nav Saulkrastu novada bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot 

starpbibliotēku abonementu (SBA). Visaktīvākā grāmatu apmaiņa notiek starp tuvāko novadu 

bibliotēkām – laba sadarbība izveidojusies ar Pierīgas reģiona bibliotēkām, piemēram, Salaspils, 

Inčukalna, Ādažu, Carnikavas, Siguldas novadu bibliotēkām. Kopš SBA moduļa ieviešanas, 

uzskaite un dokumentu aprite ir viegli organizējama, tomēr vēl arvien tiek meklēti labākie un 

izdevīgākie varianti, lai fiziski saņemtu vajadzīgo grāmatu no citas bibliotēkas vai nogādātu to 

atpakaļ. SBA galvenokārt izmantojuši studenti – mācībām, kursa darbu un diplomdarbu 

rakstīšanai, savukārt citi lasītāji – darba vajadzībām, pašizglītībai un rekreācijai. 

Bibliotēka ir Saulkrastu pašvaldības iestāde ar savu domē apstiprinātu ikgadējo budžetu. 

Pēdējo gadu laikā tas vērtējams, kā bibliotēkas attīstību veicinošs. Pakāpeniski tiek palielināta 

budžeta sadaļa, kas saistīta ar krājuma komplektēšanai nepieciešamo finansējumu, tādējādi radot 

iespēju pilnveidot esošo bibliotēkā pieejamo resursu klāstu, kā arī elastīgi reaģēt uz lietotāju 

pieprasījumu un grāmatniecības nozares aktualitātēm. Pakāpeniski tiek meklēti risinājumi 
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brīvpieejas bezmaksas resursu integrēšanai bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī 

dāvinājumu apzināšana un to iekļaušana bibliotēkas krājumā – jo īpaši to, kas pieejami 

svešvalodās. 

Īpaša uzmanība tiek veltīta gan novadpētniecības darbam, gan bibliotēkas krājuma 

popularizēšanai. Regulāri organizētas jauno grāmatu dienas, izliktas literatūras izstādes, kas 

veltītas ievērojamu cilvēku jubilejām un citiem svarīgiem notikumiem valsts mērogā, eksponētas 

arī dažādas tematiskas izstādes un pasākumi. No 2015. gada bibliotēkas abonementā ir izveidota 

pastāvīga izstāde “Latviešu literatūras kanons” – tas balstīts uz nozares ekspertu darba grupas 

izveidoto un publiski apstiprināto Latvijas dārgumu mantojumu sarakstu literatūras kategorijā. 

Izstāde atspoguļo katra kanonā ierakstītā rakstnieka īsu biogrāfijas aprakstu un novērtētās 

grāmatas. Arvien vairāk ir nācies saskarties ar izveidotā kultūras kanona pozitīvo ietekmi uz 

bibliotēkas apmeklētājiem. Neformālās sarunās pedagogi apliecina, ka saraksts tiekot izmantots 

arī kā mācību materiāls. 

Kā īpašs minams 8. decembra lasīšanas veicināšanas pasākums Saulkrastu novada 

bibliotēkā, kad notika tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu, kā arī viņas jaunās grāmatas „Mātes 

piens” prezentācija – stāstījums par romāna tapšanu, kura izvērtās par sarunu starp autori un 

sanākušajiem interesentiem. Sarunu vadīja Gundega Blumberga, romāna „Mātes piens” literārā 

redaktore. Romāns vēl arvien minams kā viens no pieprasītākajiem izdevumiem Saulkrastu 

novada bibliotēkā.  

 2016. gada nogalē Saulkrastu novada bibliotēka veiksmīgi izgāja akreditāciju: akreditācijas 

apliecības numurs – 709A, akreditācijas termiņš – 2021. gads. Turpināms darbs gan pie jaunu 

pakalpojumu aprobēšanas, lasītāju piesaistīšanas, sadarbības veicināšanas ar citām pašvaldības 

iestādēm, informatīvā darba un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanas. 

2.2. Izglītība 

 Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķītis” 2016. gads 

2016. gada 1. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē darbojās 11 grupas. No tām:  

• divas mazbērnu grupas (1,5-3 gadi), 

• piecas 5 un 6 gadīgo bērnu grupas, 

• divas 4 gadīgo bērnu grupas, 

• divas 3 gadīgo bērnu grupas. 

 Kopējais bērnu skaits 224. 
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 Iestādē strādā 23 pirmsskolas skolotājas, 2 mūzikas skolotājas, 1 sporta skolotāja, 2 

logopēdes, psihologs, 1 asistents personai ar invaliditāti un atbalstošais personāls: pedagoga palīgi 

u.c. 

 Prioritātes mācību un audzināšanas jomā 2016./2017. m. g. (gada galvenie uzdevumi): 

• Attīstīt bērna izziņas darbības iepazīstot tuvāko apkārtni. 

• Veidot saudzīgu attieksmi pret dabu. 

 Galvenais mērķis: Veicināt atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un 

ilgtspēju. 

Pavasarī un rudenī pedagogi izvērtēja bērnu attīstību pēc īpašiem kritērijiem. 

 Izglītības kvalitāte ir atkarīga no pedagogu profesionalitātes, tādēļ liela uzmanība tika 

veltīta pirmsskolas izglītības skolotāju teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanai. 

• Tālākizglītība: Pedagoģiskajās augstskolās 2016./17.m.g. mācās divas pirmsskolas skolotājas. 

• Divas pirmsskolas skolotājas ieguva diplomu par I līmeņa augstākās izglītības iegūšanu. 

• Kursi: skolotāji apmeklēja Pierīgas IKS pārvaldes kursus, Pašvaldības mācību centra kursus, 

Droša skola, Pirmsskolas izglītības pedagogu asociācijas un citus.  

• Pieredzes skolas. Apmeklētas alternatīvas pirmsskolas bērnu izglītošanas iestādes un iepazīti 

dažādi pedagoģiskā procesa organizēšanas modeļus Latvijā – pašvaldības un privātajās mācību 

iestādēs (Valmierā, Saldū, Ķekavā, Ādažos, Kadagā, Mārupē, Rīgā, Ulbrokā, Zaķumuižā, Baložos 

un citos Pierīgas PII). 

• Rīkoti pedagoga palīgu kursi „Komunikācija un saskarsme ar bērnu pirmsskolas vecumā”. 

• Iestādē 2016. gada septembrī notika projekts „Mana ģimene sporto”, kurā piedalījās visas 11 

bērnudārza grupas. Tā ietvaros notika foto izstāde un LSPA docentes Intas Bulas-Bisenieces 

lekcija vecākiem „Aktīvs bērns – gudrs bērns”, kā arī lielāko grupu satikšanas pie jūras ar 

Liepupes skolu bērniem. 

• 2016.gada oktobrī piedalījāmies ozolzīļu vākšanas akcijā, par to nopelnot braucienu uz Rīgas 

Zooloģisko dārzu. 

• Norisinājās „Dzīvnieku pasaule manā grupiņā” projekts, kura ietvaros notika mīksto mantiņu 

veidošana no dažādiem materiāliem. 

• Visa gada garumā notika Bērnu emocionālās audzināšanas nodarbības vecākiem. 

• Mācību gada noslēgumā notika pedagogu metodisko materiālu prezentēšana iestādē, kur 

pedagogi dalījās ar savu labāko pieredzi.  

• Savu jaunradi gada izskaņā Izstādē - tirdziņā demonstrēja iestādes darbinieces. 
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• 2016.gadā dalība Eko skolas aktivitātēs, kuras ietvaros notika dabas materiālu vākšana, 

izmantošana radošajos projektos, rudens izstāde, iesaistot ģimenes. Iegūts EKO Skolu Sertifikāts, 

dalība EKO projektā – Siltie džemperi, kā arī EKO projekta Rīcības dienās. 

Sadarbība ar Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām: Organizētas kopīgas PII un skolu 

pedagogu tikšanās un semināri - praktikumi. Topošie pirmklasnieki devās iepazīšanās ekskursijās 

uz abām skolām.  

Sadarbība ar ģimenēm: Darbojas Iestādes padome, regulāri notiek vecāku sapulces, 

individuālās konsultācijas, lekcijas, kopīgi svētki un mācību ekskursijas. 

Svētki un tradīcijas: Reizi mēnesī iestādē notiek izrādes vai koncerti bērniem, tiek atzīmēti 

gadskārtu svētki: Tēva diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, 

Latvijas dzimšanas diena, Mātes diena u.c. 

Izstādes: Darbinieku pašdarināto darbu, Mākslas un rokdarbu pulciņa izstādes un citas. 

Saulkrastu vidusskola 

2016./2017.m.g. Saulkrastu vidusskolā nodarbināti 41 pedagogs. Pedagoģisko darbinieku 

amatu sadalījums ir šāds: 9 sākumizglītības skolotāji, 15 pamatizglītības skolotāji, 8 vidējās 

izglītības skolotāji, 2 pagarinātās dienas grupas skolotāji, 1 logopēds, 1 speciālais pedagogs 2 

pedagoga palīgi, 1 bibliotekārs, 2 interešu izglītības pedagogi. 

Saulkrastu vidusskolā tiek realizētas četras izglītības programmas: 

1) pamatizglītības programma ( kods 21011111 ); 

2) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ( kods 31011011 ); 

3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

  ( kods 21015611 ); 

4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem ( kods 21015911 ). 

Skolā darbojas 25 interešu izglītības programmas (pulciņi), kuros iesaistīti 16 pedagogi. 

2016.gadā skolā tiek  realizētas  šādas nodarbības un pulciņi: dambretes pulciņš 1.-

4.klasei; peldēšanas pulciņš Ādažu baseinā 1.-4.klasei; 2.-4.klašu koris; sākumskolas ansamblis 

2.-4.klasei; vides dizaina pulciņš 1.-4.klasei; vides projektu pulciņš 1.-4.klasei;  glezniecības un 

dekoratīvās mākslas pulciņš 1.-4.klasei; sporta spēļu pulciņš 2.-4.klasei; orientēšanās pulciņš 2.-

6.klasei;  5 tautisko deju pulciņi ( 1a-1b.kl.; 2a.-2.b.kl.; 3.a.-3.b kl.; 4-5.kl.; 6-8.kl. ) 5.-9.klašu 

koris: 9.-12.klašu ansamblis;  2 skatuves runas pulciņi  1.-4.kl. un  5.-12.klasei,  floristikas pulciņš 
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5.-12.klasei; basketbola pulciņš 5.-8. un 9.-12.klasēm, volejbola pulciņš 5.-9. un 10.-12.klasēm, 

kokapstrādes pulciņš un ķīmijas pulciņš 9.-12.klasei. 

  Psihologu un sociālo pedagogu finansē Saulkrastu novada dome.  

Saulkrastu vidusskolā 39 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 pedagogi iegūst 

augstāko pedagoģisko izglītību, 19 pedagogiem ir maģistra grāds. 8 pedagogiem ir  4.  pedagoga 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpe,14 pedagogiem - 3. pedagoga profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpe, 4 pedagogiem -  2. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. 

Skolēnu skaita izmaiņas: 

2012./2013.m.g.-  334 

2013/2014.m.g. -  326 

2014./2015.m.g. - 332 

2015./2016.m.g. - 344 

2016./2017. m.g. - 366 

Zvejniekciema vidusskola 

2016.gadā Zvejniekciema vidusskola īstenoja 3 izglītības programmas: Vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmu ( izglītības programmas kods 01011111), Pamatizglītības 

programmu (izglītības programmas kods 21011111) un Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmu (izglītības programmas kods 31011011), ko 

2015./2016.mācību gadā apguva 275 izglītojamie: 

 pirmsskolas izglītības programmu - 11 izglītojamie; 

 pamatizglītības programmu – 221 izglītojamais ; 

 vidējās izglītības programmu – 43 izglītojamie. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem trīs mācību gadiem, izglītojamo skaits Zvejniekciema vidusskolā 

nav būtiski mainījies. 

2016.gadā Zvejniekciema vidusskolā izglītības programmu apguvi nodrošina 33 pedagogi. 

Visu pedagogu izglītība ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Deviņiem pedagogiem ir 

pedagoģijas, izglītības zinātņu vai humanitāro zinātņu maģistra grāds , bet divdesmit divi ir 

ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi: seši –otro kvalitātes pakāpi, desmit- 

trešo kvalitātes pakāpi, pieci - ceturto kvalitātes pakāpi un viens pedagogs ieguvis piekto 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Atbalstu klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un 

izglītojamajiem nodrošina logopēds, sociālais pedagogs un psihologs. 
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2015./2016.mācību gada 1.semestrī papildus obligātā mācību satura apguvei skolā tika 

uzsākta datorikas mācību programmu aprobācija 1., 4., 7.klasē. Informātiku kā fakultatīvu mācību 

priekšmetu izglītojamie apguva  arī 2.klasē.  

2016.gadā Zvejniekciema vidusskola veiksmīgi iekļāvās Latvijas Olimpiskās komitejas 

(LOK) projektā “Sporto visa klase”, kur 3. klases izglītojamajiem stundas notiek saskaņā ar LOK 

izstrādāto metodiku. 

Mērķtiecīgi un pārdomāti tika turpināts skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs saskaņā ar 

skolas izstrādāto kārtību, gūstot panākumus, jo Zvejniekciema vidusskolas 11. klases skolnieces 

zinātniski pētnieciskais darbs Pierīgas reģionālajā konferencē tika izvirzīts Latvijas 40. skolēnu 

zinātniskās konferences 2.posmam. 

   Apkopojot 2015./2016.mācību gada absolventu mācību darba rezultātus, redzams, ka 

9.klašu valsts pārbaudes darbos visos mācību priekšmetos (matemātikā, latviešu valodā, angļu un 

krievu valodā, vēsturē) tie bija augstāki par vidējo vērtējumu Pierīgas novadu skolu vidū, kā 

rezultātā nominācijā „ Valsts pārbaudes darbi 9. klasei” tika iegūta 2. vieta, bet 12.klašu 

izglītojamo veikums obligātajos centralizētajos eksāmenos latviešu un angļu valodā bija novērtēts 

augstāk nekā valstī vidēji šādos obligātajos eksāmenos. Zvejniekciema vidusskolas absolventu 

konkurētspēju apliecina tas, ka viņi veiksmīgi turpina profesionālo vai akadēmisko izglītību, kā 

arī iesaistās darba tirgū. 

Zvejniekciema vidusskola sekmīgi turpināja realizēt interešu izglītības programmas, kuras 

rada iespējas vispusīgai personības attīstībai, nodrošina aktīvu un radošu brīvā laika izmantošanu, 

sekmē saskarsmes un sadarbības pieredzi. 2015./2016. mācību gadā izglītojamajiem tika 

piedāvāts darboties 13 interešu izglītības programmās, iesaistoties - dziedāšanas, dejošanas, 

rokdarbu, kokapstrādes, vizuālās mākslas, vides zinību, ekonomikas, volejbola un teātra spēles 

pulciņu nodarbībās. 

Bez interešu izglītības pulciņu dalībnieku līdzdalības nav iedomājama Zvejniekciema 

vidusskolas tradicionālo pasākumu norise:  

1) Zinību diena (septembris),  

2) Mārtiņdienas tradicionālie pasākumi (novembris), 

3) Lāpugājiens 11.novembrī , 

4) LR proklamēšanas dienai veltītie pasākumi,  

5) Ziemassvētku ieskaņas koncertssākumskola (decembris), 

6) Ziemassvētku uzvedums, 

7) Konkurss „Erudīts” sākumskolēniem (marts), 
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8) Muzikālais konkurss „Popiela” (marts), 

9) Lieldienu pasākumi,  

10) Rokdarbu un vizuālās mākslas izstādes (aprīlis, maijs),  

11) Pēdējā zvana diena (maijs), 

12) Pēdējā mācību diena (maijs). 

13) 9. un12.klases izlaidums (jūnijs), 

14) Piedalīšanās Saulkrastu novada svētkos (jūlijs). 

Zvejniekciema vidusskolai 2015./2016.mācību gadā atkārtoti tika piešķirts ekoskolas 

nosaukums un Zaļā karoga balva. 

Sadarbībā ar Saulkrastu novada pašvaldību tika turpināta mācību līdzekļu, mācību un 

interešu izglītības materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde. Tas būtiski atviegloja izglītojamo 

vecāku izdevumus un papildināja izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi. Mācību procesā 10 

kabinetos izmanto interaktīvās tāfeles, 7 mācību kabinetos – stacionāros multimediju projektorus, 

skolā tiek izmantoti 3 mobilie multimediju projektori, 2 dokumentu kameras, 30 balsošanas 

iekārtas,” Papershow”- iekārta interaktīvām nodarbībām. 

 Lai uzlabotu darba vidi, katru gadu tiek renovēta kāda mācību telpa, 2015./2016.mācību 

gadā  tas bija mūzikas kabinets.     

Pateicoties veiksmīgai novada pašvaldības un izglītības iestādes sadarbībai, 

Zvejniekciema vidusskola 50 gadu pastāvēšanas jubilejas gadā varēja lepoties ar estētisku vidi un 

sakoptu apkārtni.   

 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola (VJMMS) 

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

Skolā iespējams apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā (kods 20V 21100); 

profesionālas ievirzes mūzikas izglītības programmas 12 specialitātēs (kods 20V): 

klavierspēlē, akordeona spēlē, vijoles spēlē, čella spēlē, kokles spēlē, saksofona spēlē, trompetes  

spēlē, mežraga spēlē, alta spēlē, eifonija spēlē, tubas spēlē, flautas spēle, sitaminstrumentu spēlē, 

kora klasē, ģitāras spēlē. 

Visas izglītības programmas ir licencētas. Skola 2016. gadā saņēmusi akreditāciju līdz 

2022. gada maijam. Tubas, mežraga, čella specialitātēs 2016. gadā nav audzēkņu.  

Skolā arī 2016. gadā mācības notiek pēcpusdienās, vakaros, pēc mācībām 

vispārizglītojošās skolās. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot mācību laiku ar audzēkņu vecākiem 

un ievērojot pedagogu vēlmes un iespējas, mācības notiek arī sestdienās. 



 

 

Visi audzēkņi 2016. gadā saņēma liecības ar vērtējumu mācību gada vidū - 

semestra un mācību gada vērtējums 2015./2016. mācību gada maijā un  semestra 

vērtējums 2016./2017. mācību gada decembrī. 

Skolu absolvējot, notika beigšanas eksāmeni mūzikas nodaļās, Nobeigumu darbu 

izstrāde mākslas nodaļās un ar absolventu izlaidums mākslā 12.06.2016. 12 

absolventi (t.sk. 3 mūzikas izglītībā, 9 mākslas izglītībā) saņēma Apliecības par 

profesionālās ievirzes izglītības 20V iegūšanu. 

2016. gadā VJMMS mūzikas izglītību apguva 107 audzēkņi, mākslas izglītību 

apguva 105 audzēkņi.Sākot ar 1. septembri  mūzikas izglītību apguva 112 audzēkņi, 

mākslas izglītību apguva 112 audzēkņi. 

2016. gada jūnijā skolu absolvēja un apliecības par profesionālās ievirzes 

izglītības iegūšanu mākslā (kods 20V) saņēma 9 audzēkņi, mūzikā - 3 audzēkņi. 

Pedagogi un skolas administrācija (direktore, direktores vietniece), cēluši 

profesionālo kvalifiāciju, iesaistoties kopumā 14 dažādos profesionālās 

tālākizglītības, kvalifikācijas kursos un semināros. Direktore ieguvusi “Latvijas 

kultūras vēstnieks 2016” sertifikātu, bet skolotāja Rasa Grāmatiņa – atjaunojošo 

nometņu vadītājas sertifikātu. 

Ārpus tiešā mācību darba atsevišķi audzēkņi pedagogu vadībā sagatavo 

programmas un piedalās dažādos Latvijas un starptautiskos mūzikas un mākslas 

konkursos un festivālos.  

Mākslas nodaļas audzēkņi: 

 Dalība 15. starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Es dzīvoju pie jūras" – 

"Stāsts jūras akmenī", 

 Dalība 44. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē "Skola. Izglītība!" Lidicē" 

(Čehija), 

 Dalība Sējas Mūzikas un mākslas skolas sarīkojumā "Galdiņ, klājies!", 

 Dalība Valsts konkursa darbu izstādē Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, 

 Saulkrastu mākslas nodaļas jaunāko kursu audzēkņu darbu izstāde Saulkrastu 

sākumskolā, 

 Dalība Starptautiskā zīmējumu konkursā "Bezdelīgas manā apkārtnē" 

(Latvijas Ornitologu biedrība), 

 Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņu dalība starptautiskā akcijā - mākslas 

konkursā "Iepazīsti lielo ceļotāju - mazo gulbi!", 
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 Dalība Carnikavas MMS organizētajā konkursā "Mākslu duets", 

 Dalība Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Saules krasts – Brīnums". 

Mūzikas nodaļu audzēkņi: 

 Dalība Austrumlatvijas koklētāju ansambļu mūzikas festivālā - koncertā Cēsu 

koncertzālē (Kokles klases audzēkņi), 

 Dalība Starptautiskajā festivālā "Programmātiskā klaviermūzika" pianistu 

nodaļu audzēkņiem Šauļu 2. mūzikas skolā, Lietuvā, 

 Dalība konkursā "Talants Latvijai" Latviešu Biedrības namā, Rīgā, 

 Dalība 21. Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkursā, 

 Dalība solo dziedāšanas konkursā "Vidzemes cīrulīši" Cēsīs, 

 Dalība Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā 

Salacgrīvā, 

 Dalība Carnikavas MMS organizētajā konkursā "Mākslu duets", 

 Koklētāju ansambļa “Mazā saule” dalība IV Kokļu mūzikas festivālā 

Lielvārdē, 

 Dalība Valsts konkursa "Vokālā mūzika – Kora klase" I kārtā, 

 Dalība Valsts konkursa «Klavierspēle» I kārtā. 

Organizēti audzēkņu koncerti/uzstāšanās:   

 Draudzības koncerts "...un atkal skaists un laimīgs..." Zvejniekciema kultūras 

namā, 

 Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde "Kuršu kāpa - Nida 2015" un modes 

skate "Tas trakais sešpadsmitais", 

 Kokļu festivāls - lielkoncerts “Koklē vēju vanadziņš” k/n Zvejniekciems,  

 Dalība Austrumlatvijas koklētāju ansambļu mūzikas festivālā - koncertā Cēcu 

koncertzālē (Kokles klases audzēkņi), 

 Dalība VJMMS pedagoga M.Lejas autorkoncertā "Mirkli, kavējies!" Ādažu 

Kultūrizglītības centra Ceriņu zālē (Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņi), 

 Dalība Kora mūzikas koncertā "Doma gailis 2016" Pēterbaznīcā Rīgā (kora 

klases audzēkņi), 

 Pūšaminstrumentu klases audzēkņu koncerts Saulkrastu sākumskolā. 

Iepazīstināšana ar pūšaminstrumentu nodaļu, 
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 Kora klases audzēkņu dalība koru jaunrades koncertā “kas mēs bijām, esam, 

būsim”, 

 Akordeona nodaļas audzēkņu dalība Draudzības koncertā Babītes MMS, 

 Rīgā Doma laukumā - pūšaminstrumentu spēles audzēkņa K. Turova dalība 

koncertā “Ziemassvētku tubas 2016”, 

 Mākslas plenēra darbu “Cēsis 2016” izstāde k/n "Zvejniekciems", 

 Pedagoga Miervalda Lejas VJMMS un Ādažu MMS audzēkņu koncerts 

Ādažu MMS, 

 K/n Zvejniekciems - Pirmssvētku koncerts “Gaidot Ziemassvētkus” - 

VJMMS koklētāju ansamblis “Mazā saule” un Saulkrastu novada vokālais 

ansamblis “Dzīle”, 

 VJMMS Saulkrastu mākslas nodaļas Ziemassvētku sarīkojums Saulkrastu 

domes zālē. Audzēkņu iestudēti muzikāli, literāri u.c. priekšnesumi, 

 VJMMS Zvejniekciema mākslas nodaļas Ziemassvētku sarīkojums 

Zvejniekciema kultūras nama mākslas nodaļas telpās. Audzēkņu iestudēti 

priekšnesumi "Laikmetu gleznu tēli", 

 Eifonija spēles klases audzēkņa K.Turova uzstāšanās Saulkrastu Jauniešu 

iniciatīvu centra “Jauniešu māja” atklāšanā (kopā ar koncertmeistari 

B.Geku).  

 Organizēti 4 atklātie mācību koncerti visu mūzikas nodaļu 

audzēkņiem, kā arī organizēti izglītojoši pasākumi. 

Skolu uztur tās dibinātājs - Saulkrastu novada pašvaldība.  

Saskaņā ar VJMMS, Saulkrastu novada domes un LR Kultūras ministrijas 

līgumu, finansējums pedagogu darba apmaksai tiek saņemts no valsts: 2016. gadā 

111 066,00 eiro. 

Ņemot vērā valsts nepietiekamo finansējumu akreditētajām pilna apjoma mācību 

programmām 20V, skolas pedagogu darba apmaksu 2016. gadā daļēji sedza arī 

Saulkrastu novada pašvaldība.  

Finansējums direktora (1 likme), direktora vietnieka (1 likme),  bibliotekāra 

(0,5 likmes) un tehnisko darbinieku algām tiek saņemts no Saulkrastu novada 

pašvaldības.  

Audzēkņu vecāki skolas mācību darba, darba kvalitātes un mācību vides attīstībā 

piedalās ar līdzfinansējumu, kas 2016. gadā bija 17,00 euro mēnesī par vienu 
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audzēkni vienā izglītības programmā. Līdzfinansējuma apmēru apstiprinājusi 

Saulkrastu novada dome saistošajos noteikumos "Par līdzfinansējumu samaksas 

kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolā".  

Skolas darbību nākotnē var ietekmēt finansējuma samazinājums no valsts, 

tādējādi nenodrošinot akreditēto mācību programmu izpildi par valsts līdzekļiem. 

Visas izglītības programmas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošinātas 

ar kvalificētiem, specialitātes un amata prasībām atbilstošiem pedagogiem. 2016. 

gadā VJMMS strādā 27 skolotāji, no tiem 9 – mākslas izglītībā, 18 – mūzikas 

izglītībā, un 5 tehniskie darbinieki. 

2016. notikusi mācību klašu mūzikā un mākslā labiekārtošana (aprīkojums, 

printēšanas tehnika, žalūzijas u.c.), Ostas ielā 15 - 2. stāva koridora remonts, 

saksofona/flautas un akordeona/ģitāras klases remonts. Veikts apjomīgs kanalizācijas 

remonts. 

Jāturpina vides pilnveidošana klašu aprīkojumā un Ostas iela 15 pagalma 

labiekārtošanā. Pakāpeniski turpināmi remontdarbi visās skolas darbības vietās. 

2.3. Tūrisms 

Saulkrastu TIC darbu nodrošina 2 darbinieki – Saulkrastu TIC vadītāja un 

klientu apkalpošanas speciāliste. Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 31. augustam – 2 

klientu apkalpošanas speciālisti.Saulkrastu TIC atvērts katru dienu, izņemot svētku 

dienas, darba laikā: no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina darbu katru dienu no 

8:45 līdz 17:15, izņemot svētku dienas. No 1. jūnija līdz 31. augustam katru dienu no 

9:45 līdz 18:15, izņemot svētku dienas.  

Saulkrastu TIC veic arī sabiedriskās tualetes apsaimniekošanu. Sabiedriskās 

tualetes darbu no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina 1 cilvēks – apkopēja. No 1. 

jūnija līdz 31. augustam – 2 apkopējas. Sabiedriskās tualetes strādā katru dienu, 

izņemot svētku dienas, šādā darba laikā: no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina 

darbu katru dienu no 8:45 līdz 17:15. No 1. jūnija līdz 31. augustam katru dienu no 

9:00 līdz 20:00, izņemot svētku dienas.  

Apkopojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta 

vienotās e-statistikas datus, 2016. gadā Saulkrastu TIC sabiedriskās ēkas 
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pakalpojumus izmantojuši 17 911 apmeklētāji (6049 TIC), savukārt 2015.gadā 

19 897 apmeklētāji, kas par 1986 apmeklētājiem mazāk nekā 2015.gadā. 

Pēc apmeklējuma skaita pirmajā vietā ir tūristi no Latvijas – 3231, otrajā – Krievijas 

1004, trešajā - Lietuvas 473, ceturtajā – Vācijas 318,  piektajā Igaunijas 241 un 

sestajā – tūristi no Francijas – 86.  

 

5.attēls 

TIC apmeklētāju skaits, salīdzinoši 2015. un 2016. gadā 

 

Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, tūristu skaita samazinājumu, 

aizvadīto sezonu kopumā vērtējam kā veiksmīgu. Pieaudzis Lietuvas un Igaunijas 

tūristu skaits, kā arī pieaudzis Somijas, ASV un Polijas tūristu skaits.  

TIC pieprasītākā informācijas tematika – bezmaksas kartes un brošūras 

(5701), par apskates objektiem (4164), pasākumiem (1955), par aktīvo atpūtu (1791), 

naktsmītnēm (1315), ēdināšanu (1275), sabiedrisko transportu (591), par iepirkšanos 

(417), interneta pieejas vietām (281), izklaidi un svinību vietām (114).  

Joprojām lielākais skaits tūristu Saulkrastu novadu apmeklē brīvdienās un 

labprāt apvieno atpūtu ar pasākumu apmeklēšanu. Joprojām aktuāli piedāvājumi 

ģimenēm ar bērniem 1 – 3 dienām, ģimenēm draudzīgas tūrisma mītnes, kafejnīcas 

un atpūtas vietas.  Aizvien pieprasīti tirdziņi ar vietējo amatnieku un zemnieku 

produkciju. Pirmajā vietā jautājums par svaigu un kūpinātu zivju iegādi.  

Aktīvās atpūtas cienītāji labprāt izmanto sagatavoto informāciju par 

velomaršrutiem, pārgājienu kartes, interesējas par atpūtas iespējām uz ūdens. 
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2016. gada vasaras sezonā divkāršojies pieprasīju skaits pēc informācijas par 

ēdināšanu un naktsmītnēm. Tūristus interesē ne vien vietas, kur var nobaudīt maltīti 

ātri un lēti, bet kaut ko piekrastei raksturīgu un interesantu.  

Regulāri papildināta informācija un izvietotas ziņas Saulkrastu tūrisma 

informācijas lapā www.visitsaulkrasti.lv. Informācija pieejama latviešu, krievu, angļu 

un vācu valodā. 2016. gadā www.visitsaulkrasti.lv lapu apmeklējuši 33 767 

interesenti. Kopējais apmeklējumu skaits – 43561.  

Saulkrastu TIC darbs sociālajos tīklos 2016. gadā novērtēts arī Latvijas 

Zīmolu topā www.zimolutops.lv. Uz 2016. gada 31. decembri Saulkrastu TIC sociālo 

tīklu profiliem sekotāju skaits:  

www.draugiem.lv/saulkrastic -  811;  

www.facebook.com/saulkrasti – 10576; 

www.twitter.com/saulkrastic –2459; 

instagram.com/saulkrastic–1850. 

Visstraujāk augošais sekotāju skaits ir Facebook un Instagram.  

2016. gadā izdota Saulkrastu pilsētas un novada karte (LV/ ENG un DE/RU, 

tirāža 9000) un sarīkojumu plāns (LV, RU, ENG, DE, EE tirāža 9000). Atkārtoti 

izdota karte par atpūtu dabā “Pāri četrām upēm” (LV, RU, tirāža 3000).Sadarbībā ar 

Limbažu tūrisma informācijas centru izdota jauna drukāta tūrisma karte “Brīvdienu 

maršruts: Saulkrasti-Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti” (LV, tirāža 5000), kura tika 

reprezentēta Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū 4. un 5. jūnijā 

Rīgā. 

Tūrisma brošūras lejupielādei pieejamas www.visitsaulkrasti.lv sadaļā 

„Ceļveži”, kā arī pieejamas izdrukātā veidā tūrisma informācijas centra daudzpakāpju 

stendos – Saulkrastu bibliotēkā un kafejnīcā “Bemberi”, viesnīcā “Minhauzena 

Unda”, Saulkrastu velosipēdu muzejā, k/n “Zvejniekciems”, Saulkrastu sporta centrā. 

2016. gadā Saulkrastu TIC pārstāvēja Saulkrastu novadu starptautiskajās 

izstādēs: „Balttour” (Latvija), „Tourest” (Igaunija).  2016. gadā Saulkrastu TIC 

uzsācis Saulkrastu novadu raksturojošu suvenīru izgatavošanu un realizāciju ar 

nolūku veicināt Saulkrastu novada atpazīstamību.  

Klāstera “Saviļņojošās Vidzemes” ietvaros paveiktais 2016. gadā 

Vidzemes piekrastes tūrisma klāsteris „Saviļņojošā Vidzeme” izveidots, lai ar 

mērķtiecīgu darbu veicinātu Vidzemes piekrastes un reģiona atpazīstamību 
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starptautiskā tirgū. Vidzemes piekrastes tūrisma klāsterī sadarbojas piecas Vidzemes 

piekraste pašvaldības-Aloja, Carnikava, Limbaži, Salacgrīva un Saulkrasti, Vidzemes 

tūrisma asociācija, Dabas aizsardzības pārvalde un tūrisma uzņēmēji. 

Pērnā gada sākumā “Saviļņojošai Vidzemei” tika sagatavota un izdota 

Vidzemes piekrastes karte tūristiem latviešu, krievu, vācu, igauņu un angļu valodā 

(tirāža 45 000). Sagatavota un izdota Vidzemes piekrastes pārgājienu karte (LV/ENG, 

tirāžā 2500).Tiek papildināta un uzturēta mobilā aplikācija “Vidzeme Coast”. 

Aplikācija pieejama latviešu, krievu un angļu valodā un tajā pārskatāmi un ērti 

iespējams atrast informāciju par Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un 

Saulkrastu novadu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Kartē pārskatāmi un ērti 

atrodama informācija par visu novadu ievērojamākajiem apskates objektiem un 

norādītas to atrašanās vietas - katram apskates objektam kartē pieejams apraksts, 

kontaktinformācija un fotoattēli. Kartē attēloti arī maršruti autobraucējiem, 

kājāmgājējiem, laivotājiem un velobraucējiem, kā arī aplikācijā iekļauta informācija 

par pasākumiem visā Saviļņojošās Vidzemes teritorijā. “Saviļņojošā Vidzeme” ar 

kopīgu stendu piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2016”, kā arī 

Igaunijas tūrisma gadatirgū “Tourest”. “Saviļņojošās Vidzemes” klāstera Facebook 

profils www.facebook.com/VidzemeCoast. 

Tūrisma uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji 2016. gadā 

2016. gadā darbu uzsāka kafejnīca “Saules Cafe”, bet, noslēdzoties vasaras 

sezonai, par darba pārtraukšanu informēja vasaras kafejnīca “Kaķu māja” un 

“Bundulis”. Vasaras vidū savu darbību bija spiesta pārtraukt kafejnīca “Piekraste”. 

Naktsmītņu skaitu 2016. gadā kuplināja ekskluzīvu apartamentu 

viesnīca “Saules Club”, apartamenti "Krauklis beach apartments" un brīvdienu 

māja “Singing sands”.   

Joprojām iztrūkst labiekārtotas telšu vietas jūras krastā ar ugunskuru vietām 

pārgājienu cienītājiem un velotūristiem. 

Zilā karoga peldvietas “Centrs” atpūtas piedāvājumu kuplināja “Kiwi Beach” 

sauļošanās krēslu, lietussargu noma un piepūšamā bērnu atrakcija līdzās pludmales 

terasei “Mare”. 

2016.gada vasarā no Skultes ostas varēja doties izbraucienos ar nelielu jahtu (līdz 6 

viesie), kuru nomai piedāvāja arjahtu.lv.  
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20. augustā savu darbu noslēdza vienīgais Saulkrastu mūzikas un deju klubs 

“Katrīnbāde”. 

      2.4. Veselības aprūpe 

PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Saulkrastu slimnīca” atbilstoši 

statūtiem sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar 

Nacionālo veselības dienestu, kā arī ambulatoros medicīnas maksas pakalpojumus, 

dienas stacionāra pakalpojumus un maksas sociālās aprūpes pakalpojumus. 

2016. gadā līgumsumma ar Nacionālo Veselības dienestu bija 311 583 tūkstoši euro. 

Veiktais darba apjoms atbilstoši līguma nosacījumiem izpildīts 100% apmērā.  

2016.gadā sadarbībā ar Saulkrastu novada domi, tika iegādāta jauna 

medicīnas iekārta  tvaika sterilizators, kura garantē drošu un efektīvu sterilizācijas 

procesu, kā arī nodrošina mazāku elektrības un ūdens patēriņu.  Tika uzstādīts 

kvalitatīvs apgaismojums slimnīcas  pagalmā. Saulkrastu slimnīca turpināja piedāvāt 

maksas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem nepieciešama kvalificēta medicīniskā 

personāla uzraudzība un pieskatīšana.  

Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu, nodrošinātu atbilstošus apstākļus un 

optimālu telpu noslogojumu, tika veikts remonts palātā un izremontēta vannas istaba, 

nodrošinot atbilstošu aprīkojumu invalīdiem. 

2016.gadā atbilstoši darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, kā arī izpildot 

Veselības inspekcijas norādījumus, tika izremontēta medicīnas aprūpes personāla 

atpūtas telpa, kā arī iegādāts nepieciešamais inventārs.                                                                                               

Slimnīcas vadība turpinās saimniecisko darbību, lai nodrošinātu Saulkrastu 

novada un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus - 

ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus; neatliekamo medicīnisko palīdzību 

(SMPP), kā arī turpinās attīstīt medicīniskās mājas aprūpes pakalpojumus, lai  

nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu pacienta dzīvesvietā, tai skaitā 

rehabilitāciju.Vadība plāno palielināt neto apgrozījumu, daudzveidojot piedāvājamo 

pakalpojuma klāstu, piesaistot medicīnas jomas profesionāļus, kā arī rūpējoties par 

klientu apkalpošanas servisu. 

Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes atbilstību klientu prasībām, ir 

nepieciešams veikt kapitālieguldījumus modernu, mūsdienīgu medicīnisko 
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tehnoloģiju iegādē. Turpinot attīstīt sadarbību ar Saulkrastu novada domi, tiks 

iegādāta jauna ultrasonogrāfijas iekārta. 

2.5. Sociālā aprūpe 

Sociālais dienests 

2016. gadā pašvaldības izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem bija 241637,00 

eiro no tiem sociālai palīdzībai tika izlietoti 94517,00 eiro, sociālie pakalpojumi 

iegādāti par 73155,00 eiro, citiem atbalsta pasākumiem un kompensācijām izlietoti  

73965,00 eiro. 

Pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju (Saulkrastu sociālās 

aprūpes māja, SIA „Saulkrastu slimnīca” nodrošinātās sociālās gultas), uzturēšanas 

izdevumi bija 124240,67 eiro. 

No 2016. gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta kopējā apjoma 

sociālajai aizsardzībai tika ieplānoti 9%.Sociālā dienesta uzturēšanai (tajā skaitā 

Dienas centrs jauniešiem un bērniem) izlietoti146789,78 eiro. 

Sociālai palīdzībai paredzētie līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti  

sekojoši: 

 
 2015 2016 

GMI Dzīvokļu 
pabalsti 

Veselības 
pabalsti 

GMI Dzīvokļu 
pabalsti 

Veselības 
pabalsti 

Ģimenes 17 162 93 18 176 95 
Personas 20 287 121 25 309 122 
Summa 5437,01 43903,25 9944,82 6752,15 41504,07 9993,68 

 

6.Tabula  
Līdzekļu izlietojuma salīdzinājums garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) 

nodrošināšanai, dzīvokļu pabalsta, veselības aprūpes nodrošināšanai 

 

Salīdzinot pabalstus 2016.gadā ar pabalstiem 2015.gadā, pabalstu apmērs nav 

būtiski pieaudzis, kas skaidrojams ar to, ka sociālajai situācijai novadā nav tendence 

pasliktināties. Tomēr to bezdarbnieku kontingentu, kuri ilgstoši ir Sociālā dienesta 

pārraudzībā un ir GMI saņēmēji, joprojām raksturo zems izglītības līmenis, 

nepietiekamas profesionālās prasmes un vāja motivācija uzlabot dzīves līmeni un 

kvalitāti. 

Joprojām Sociālā dienesta prioritāte arī 2016. gadā bija atbalsts ģimenēm ar 

bērniem, īpaši daudzbērnu ģimenēm. Neskatoties uz to, līdzekļi mācību līdzekļu 
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iegādei un skolas apģērba iegādei 2016. gadā salīdzinoši ar pēdējiem gadiem izlietoti 

minimāli - 668,00 eiro. Pamatojums tam ir samazinātais personu skaits ar statusu un 

fakts, ka mācību iestādes skolēnus nodrošina ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

Savukārt izdevumi par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs 2016. gadā salīdzinoši ar 

2015. gadu ir pieauguši par 28%.  

2016. gadā citi atbalsta pasākumiem un kompensācijām (pabalsti jaundzimušo  

vecākiem, pabalsti represētajām personām, bērnu braukšanas karšu iegāde, 

Ziemassvētku akcijai) paredzētie izdevumi bija 58927,00 eiro. 

  
Mērķauditorija Personu/ģimeņu 

skaits 2015.g. 
Personu/ģimeņu skaits 

2016.g. 
Trūcīgie iedzīvotāji 111 personas 136 personas  

(70 mājsaimniecības) 
Maznodrošinātie iedzīvotāji 419 personas 208 personas 

(111 mājsaimniecības) 
I grupas invalīdi 57 personas 68 personas 
Bērni aizbildnībā 16 personas 16 personas 
Bērni invalīdi 16 personas 12 personas 
Daudzbērnu ģimenes 60 ģimenes 63 ģimenes 
Represētās personas 58 personas 58 personas 
Vientuļie pensionāri 47 personas 48 personas 

 
7.Tabula  

Sociālā dienesta mērķauditorija un personu skaits 2015. un 2016. gadā  

 
Pēc pakalpojuma sociālā aprūpe mājās 2016. gadā pieprasījums joprojām ir 

aktuāls.  
Saskaņā ar noslēgto līgumu to Saulkrastu novadā nodrošina biedrība „Latvijas 

Samariešu apvienība”. Šo pakalpojumu 2016. gadā izmantoja 14 personas - pensijas 

vecuma personas, daudzas ar invaliditāti. Pakalpojuma aprūpe mājās apmaksai 

izlietoti 22385,03 eiro. 2016. gadā ģimenes asistenta pakalpojumi tika izmantoti 

vienā ģimenē ar mērķi attīstīt ģimenes sociālās prasmes bērnu audzināšanā. Kā 

nepieciešamus iedzīvotāji atzinuši pavadoņa pakalpojumus, speciālā transporta 

pakalpojumu un podologa pakalpojumus. 

Ārpus pašvaldības teritorijas 2016. gadā tika pirkti pakalpojumi no 9 

institūcijām 11 Saulkrastu novada iedzīvotājiem, no kuriem 3 ir bērni, 4 pensionāri, 4 

personas ar garīgas attīstības traucējumiem. No minētajām deviņām aprūpes 

pakalpojumus sniedzošajām institūcijām septiņas ir nevalstiskās organizācijas (SIA 

„Pansionāts Dzimtene”, Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs-  

internāts, Camphill nodibinājums „Rožkalni”, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas 
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iestāde „Islīce”, nodibinājums „Fonds KOPĀ”, biedrības „Svētās Jāņa Palīdzības 

Dienas centrs”), trīs pašvaldību institūcijas („Vīķi”, ”Rauda”, „Sloka”). 

Saulkrastu novadā 2016. gadā sociālos pakalpojumus nodrošināja arī 

pašvaldības teritorijā atrodošās institūcijas. 24 Saulkrastu sociālās aprūpes mājas 

klientiem uzturēšanās maksu daļēji vai pilnībā apmaksāja pašvaldība. SIA 

„Saulkrastu slimnīca” sociālajās gultās 2016. gadā uzturējās 12 personas pēc 

ārstēšanās slimnīcā, vai kuras slimības dēļ nespēja organizēt savu aprūpi mājās.   

Saulkrastu Dienas centru bērniem un jauniešiem 2016. gadā dienā apmeklēja  

25 - 30 bērni. Liela daļa no viņiem nav iesaistījušies interešu pulciņos, neapmeklē 

sporta nodarbības vai mākslas un mūzikas nodarbības. Tādejādi Dienas centrs veic 

agrīno preventīvo darbu, nodrošinot bērnu uzraudzību un saturīgu laika pavadīšanu. 

Bērnu izvērstāku darbību atbilstoši vecumam un interesēm ierobežo telpu šaurība. 

2016. gada tradicionālā vasaras projektā ”Mana olimpiskā vasara” piedalījās 42 

Saulkrastu novada bērni. Nometnes izdevumus - pedagogu atalgojums, transporta 

līdzekļa apmaksa, - apmaksā pašvaldība.  Ir noteikta dalības maksa 35,00 eiro apmērā 

darba materiālu iegādei. 

2016. gadā Dienas centra telpās tika turpinātas atbalsta grupas vecākiem. 

Grupas tika veidotas no obligātajiem Sociālā dienesta klientiem un arī vecākiem, kuri 

uzskatīja, ka nepieciešams paplašināt zināšanas savu bērnu labākai izpratnei. Tika 

novadīta viena atbalsta grupa vecākiem par tēmu „Ceļvedis audzinot pusaudzi” un 

viena grupa „Bērnu emocionālā audzināšana”. Grupas vadīja Dienas centra vadītāja 

I.Feldmane, sociālais pedagogs S.Kliedere, psihologs R.Ļihačeva.  

Atbalsta grupas ir labs sociālā darba resurss, lai veiktu preventīvo darbu, 

izpētes darbu ģimenēm, kurās ir problēmas ar bērnu audzināšanu un gūtu 

atgriezenisko saiti. 

Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

nodrošinājuma ir griezušās 1462 personas (reģistrēto iesniegumu skaits). Vidēji 2016. 

gadā pieņemto apmeklētāju skaits Sociālajā dienestā sasniedza 2526 personas. 

Sociālā atbalsta pieejamību Saulkrastu novada iedzīvotājiem nodrošina attālinātā 

klientu pieņemšanas vieta Zvejniekciemā, kurā sociālais darbinieks divas reizes 

nedēļā sniedz pakalpojumus. 

Lai veicinātu klientu sociālās funkcionēšanas spējas, tiek sastādīti 

rehabilitācijas plāni, veikts sociālais darbs ar klientu, novērtētas izmaiņas klienta 



Saulkrastu novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats 

38 

 

sociālajā situācijā. 2016. gadā tika noslēgtas 30 vienošanās par GMI pabalsta 

saņemšanu. 

Sociālie darbinieki savā darbā izmanto Sociālās palīdzības informācijas 

sistēmu (SOPA), kurā ir pieejami dati no sekojošiem valsts datu reģistriem: 

-Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs; 

-VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas dati; 

-NVA Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas dati; 

-Tiesu administrācijas Valsts vienotā datorizētās zemesgrāmatas( Zemesgrāmatas) 

dati; 

-Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati 

( par nekustamajiem īpašumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā); 

-CSSD Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un Transportlīdzekļu un to 

numurēto agregātu tirdzniecības reģistra dati; 

-Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas informācijas sistēmas „Uzturlīdzekļu 

garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs” dati; 

- Uzņēmuma reģistra datu bāze. 

Papildus tiešajiem darba pienākumiem Sociālais dienests arī 2016. gadā 

turpināja sadarbību ar NVA datu apmaiņas veidā (informācija par izmaiņām bezdarba 

līmenī Saulkrastu novadā, sludinājumi par nepieciešamajiem kadriem utt.) un NVA 

speciālistu konsultācijas divas reizes mēnesī bezdarbniekiem, lai iedzīvotāji varētu 

saņemt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu. 

Sociālā dienesta darbinieki – sociālais darbinieks, kas atbild par pakalpojumu  

administrēšanu un lietvedis arī 2016. gadā turpināja asistenta pakalpojuma pašvaldībā  

nodrošināšanu. Asistenta pakalpojumus saņēma 24 personas, no tām 6 bērni. 

Asistenta pienākumus veica 27 personas. Šim pasākumam tika izlietoti 22154,49 eiro. 

2016. gadā Sociālais dienests kā katru gadu organizēja labdarības pasākumu 

„Gaišus Ziemassvētkus”. Šim pasākumam tika iegādātas 100 Ziemassvētku paciņas 

bērniem (bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, bērniem aizbildnībā, 

hroniski slimiem bērniem), 330 paciņas pieaugušajiem (trūcīgajām, maznodrošinātām 

personām, I grupas invalīdiem, vientuļiem pensionāriem, SAM klientiem). 

Daudzbērnu ģimeņu tika sveiktas īpaši. Akciju ziedojumu veidā atbalstīja privātas 

personas un SIA „Saulkrastu Aptieka”. 
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Sociālais dienests 2016. gadā sniedzis 3 atzinumus bāriņtiesai lēmuma 

pieņemšanai bērnu lietās. Bērnu tiesību aizsardzības komisijā ik mēnesi tika 

organizētas sēdes, lai skatītu gadījumus, kas saistīti ar asociālu uzvedību, skolas 

kavējumiem, izglītojamo mācību problēmām, nepietiekamu vecāku prasmi audzināt 

bērnus un izstrādātas korekcijas programmas.  

Saulkrastu sociālajā dienestā 2016.gadā strādāja četri sociālie darbinieki, divi 

sociālie pedagogi, izglītības psihologs, vadītājs, lietvedis  un Dienas centra vadītājs, 

un Dienas centra apkopējs. 

2016.gadā sociālie darbinieki ir cēluši savu kvalifikāciju, izglītojoties 

atbilstoši savai darba specifikācijai - par pakalpojumiem, par vardarbības tēmu 

ģimenē.  

Sociālā dienesta darbinieki saņēmuši grupas supervīzijas, vadītāja piedalījusies 

grupas supervīzijā kopā ar citu sociālo dienestu vadītājiem. Viens darbinieks saņēmis 

individuālās supervīzijas. 

2016. gadā Saulkrastu sociālā dienesta darbinieki iesaistījās jautājuma par 

deinstitucionalizācijas procesu norisi risināšanā. 

 

Sociālās aprūpes māja 

         Saulkrastu „Sociālās aprūpes māja” pašvaldības iestādes darbības pasākumi ir 

virzīti uz to, lai nodrošinātu indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstīta sociālā 

pakalpojuma sniegšanu personām, kuru aprūpe prasa nepārtrauktu speciālistu 

uzraudzību – nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes sociālos 

pakalpojumus, kā arī medicīnisko uzraudzību. Pārskata gadā pakalpojums sniegts 50 

klientiem, 14 vīriešiem un 36 sievietēm ar smagu invaliditāti un ar vecumu saistītu 

veselības stāvokli, kuriem nepieciešama nepārtraukta profesionāla uzraudzība. 

 Ieņēmumi par pakalpojuma sniegšanu pārskata gadā bija 257 124,00 eiro, 

plānoto 

260 914,00 eiro vietā. 

  Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana pamatā balstās uz klientu aprūpē 

iesaistītā personāla kvalifikāciju, zināšanām un prasmēm, spēja strādāt pēc komandas 

darba principiem, kā arī darbinieku motivāciju. Uzsākot gadu, sociālās aprūpes mājā, 

strādāja 13 darbinieki (11,5 slodzes), uz pārskata gada beigām darbinieku skaits nav 

mainījies, arī darbinieku mainība bijusi neliela. 
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 Pārskata gadā nav būtisku izmaiņu “ Sociālās aprūpes māja ”darbībā. Tika 

turpināts darbs pie telpu labiekārtošanas, izremontēta 1 istabiņa un iestādes virtuve, 

iegādāts aprīkojums, kas palīdzēs klientiem uzlabot dzīves kvalitāti. 

 Liels darbs veikts klientu piederīgo konsultēšanā un izglītošanā, kas saistīta ar 

viņu tuvinieku vecuma izmaiņām, kas prasa specifiskas prasmes un zināšanas. 

   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. 

   2.6. Bāriņtiesa 

2016. gadā bāriņtiesā pieņemti 33 lēmumi. 

No tiem : 

 2 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu; 

 2 vienpersoniski lēmumi; 

 1 lēmums par aizgādības tiesību atjaunošanu; 

 1 lēmums par aizgādības tiesību nepārtraukšanu;  

 1 lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai; 

kopā saņemti 3 spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu; 

 2 lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par atsevišķu aizgādību, saskarsmes 

kārtību); 

 7 lēmumi aizbildnības lietās (aizbildņu piemērotības vērtēšana, iecelšana 

un atlaišana); 

 1 lēmums par bērna ievietošanu/uzturēšanās pagarināšanu institūcijā; 

 1 lēmums par uzturēšanās izbeigšanu institūcijā; 

 1 lēmums lietās par bērnu nodošanu citas personas aprūpē; 

 4 lēmumi aizgādnības lietās (personām ar ierobežotu rīcībspēju un 

mantojumam); 

 5 lēmumi par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantas pārvaldību; 

 1 lēmums par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas 

izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu;  

 1 lēmums vecāku domstarpības par nodokļu atvieglojumu piemērošanu; 
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 1 lēmums par ciemošanos pie vecākiem/ģimenes locekļiem bērniem, kuri 

ievietoti institūcijā/audžuģimenē; 

 1 lēmums par atļauju bērnam šķērsot Latvijas Republikas robežu; 

 1 lēmumi par lietas atlikšanu, izbeigšanu. 

     4 personām pārskata gadā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības 

tiesības (2 mātēm un 2 tēviem), šie lēmumi skar 4 bērnus.  

     Atjaunotas aprūpes tiesības 2 vecākam (1 mātei un 1 tēvam), lēmums skar 2 

bērnus. 

Ar Bauskas rajona tiesas, Rīgas rajona tiesas, Limbažu rajona tiesas spriedumiem 

aizgādības tiesības atņemtas 3 vecākiem, 2 tēviem un 1 mātei uz 4 bērniem. 

Pašlaik ārpusģimenes aprūpē atrodas 14 bērni (2016. gadā ārpusģimenes 

aprūpe piemērota 3 bērniem). 1 bērns atrodas audžuģimenē, 10 bērni atrodas 

aizbildnībā, 3 atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Adoptējamo bērnu skaits, kuri ir juridiski brīvi un atrodas ārpusģimenes aprūpē – 9 ( 

adopcijai nepiekrīt 7 bērni). 

   Saulkrastu novadā uz 31.12.2016. bija 10 aizbildņi (7 vecvecāki, 3 citas personas). 

Novadā  nav nevienas audžuģimenes. Par 1 bērnu bāriņtiesa devusi atzinumu, ka 

bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā ir bērna interesēs un konkrētā persona 

spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. 

2016. gadā novadā neviena persona/ ģimene nav izteikusi vēlēšanos kļūt par 

viesģimeni. 

Saulkrastu novadā ir 11 aizgādnībā esošas personas, 2 gadījumos aizgādnība 

dibināta 2016.gadā. 

KOPĀ 57 

Aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana 7 

Bērna mantas pārvaldība 11 

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa 1 

Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai 3 

Adopcijas lietas 1 

Aizbildnības lietas 18 

Ievietošana institūcijā 2 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai 2 
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Viesģimenes statuss 0 

Audžuģimenes un bērnu ievietošana audžuģimenēs 1 

Aizgādnības lietas (personām un mantojumam) 11 

Uzvārda maiņa 0 

Vecāku, vecāku un bērnu domstarpības 0 

2016. gadā ierosinātās lietas 15 

8.Tabula 

 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits 2016. gadā 

Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma 

apsardzību, kā arī likumdevējs ir deleģējis bāriņtiesai arī tādas funkcijas kā: 

 Sastādīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai, un apliecināt parakstus uz 

nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis 

savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (33); 

 ierakstīt testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (5), pieņemt glabāšanā 

šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), 

kā arī pieņemt bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus 

(neatkarīgi no testatora dzīvesvietas); 

 Apliecināt tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš 

attiecas uz konkrēto personu (36); 

 apliecināt to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru 

deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (69), un 

pieņemt šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus; apliecināt uz dokumentiem to 

iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas 

darbības teritorijā (64); 

 Sagatavot dokumentu un apliecināt parakstus (14).  

2.7. Sabiedriskā kārtība 

Sabiedrisko kārtību pašvaldībā nodrošina Saulkrastu pašvaldības policija, kura 

ir militarizēta, bruņota Saulkrastu novada domes izveidota iestāde sabiedriskās 

kārtības uzturēšanai un tiesībaizsardzībai.  

Saulkrastu pašvaldības policijas struktūru vada priekšnieks kura pakļautībā ir 

Administratīvā nodaļa ar trīs darbiniekiem un Patruļpolicijas nodaļa ar 14 
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darbiniekiem, kuri nodrošina sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā 24 stundas diennaktī. Saulkrastu pašvaldības policijas rīcībā ir divi 

transportlīdzekļi, kuri tiek izmantoti ikdienas patruļā. 

 No 2016.gada 15.maija līdz 2016.gada 15.septembrim Saulkrastu pašvaldības 

policija Saulkrastu peldvietā “Centrs” atpūtnieku drošību nodrošināja inspektori gan 

uz ūdens gan peldvietā. Policijas rīcībā ir divas laivas, kvadracikls, skatu tornis un 

viss nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu glābēju funkcijas. 

Saulkrastu pašvaldības policija darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar 

Valsts policiju un citām institūcijām.  

 

1. Saulkrastu pašvaldības policija reaģēja uz notikumiem 651 

2. Aizturētās personas un nogādātas Valsts policijas Saulkrastu iecirknī 90 

3.Nogādātas mājās personas alkohola reibuma stāvoklī, kas nespēj 

pastāvīgi pārvietoties 

38 

4. Sadarbība ar Valsts policiju 26 

5. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 5 

6. Aizturēti transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā 13 

7. Izskatīti personu priekšlikumi, iesniegumi, sūdzības 171 

8. Sniegts atbalsts tiesu izpildītājiem nodrošinot sabiedrisko kārtību 

tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā 

1 

9. Uzsāktās administratīvās lietvedības 466 

10. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 291 

            10.1.  pēc pašvaldību saistošajiem noteikumiem 55 

           10.2.  pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 236 

11. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - paziņojumi 714 

            11.1. par apstāšanos - stāvēšanu 668 

            11.2. kāpu aizsargjoslā 46 

12.Sniegta palīdzība personām, kam nepieciešama Ātrā medicīniskā 

palīdzība 

3 

 
 9.Tabula 

Saulkrastu novada pašvaldības policijas paveiktais 2015. gadā 
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2.8. Komunālā saimniecība 

2016. gadā SIA “Saulkrastu komunālserviss” turpināja savu darbību parastā 

saimnieciskās darbības cikla ietvaros sekojošās nozarēs:  

1. Ūdensapgāde (dzeramā ūdens kvalitātes monitorings, avāriju novēršana 

centralizētajos ūdensapgādes tīklos, ūdens patēriņa uzskaite). Ūdens ieguvei tiek 

izmantoti tikai pazemes ūdeņi. Dzeramā ūdens ieguvei pašlaik tiek izmantoti pilsētas 

teritorijā esošie ūdens 3 ieguves vietas Zvejniekciemā Atpūtas ielā, Saulkrastos 

Bīriņu ielā un Pabažos Skuju ielā. 2016. gadā iegūti 114 739 m³ un piegādāti 100 807 

m³ dzeramā ūdens, kas ir par 22% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un par 17% punktiem 

samazināti dzeramā ūdens zudumi tīklā. Likvidētas 19 ūdensvada avārijas. Sagatavoti 

79 tehniskie noteikumi un atdzinumi. Noslēgti jauni līgumi (pieslēgumi) 75 gab. 

Ūdens un kanalizācijas tīkliem 39 gab., ūdensvada tīkliem 28 gab., kanalizācijas 

tīkliem 8. gab. Veiktas 62 projektu un topogrāfijas saskaņošanas. Veikta 95 ūdens 

patēriņa skaitītāju nomaiņa, verificēšana un plombēšana. Veikta ugunsdzēsības 

hidrantu nomaiņa 3.gab. un pārbaudīti 108 gabali. 

2. Kanalizācija. Kanalizācijas sistēmas tīklu pilsētā veido galvenie kolektori, 

ielu tīkli, spiedvadi, iekškvartālu tīkli un māju izvadi. Kanalizācijas notekūdeņu 

pārsūknēšanai pilsētas kanalizācijas tīklā pavisam ir izbūvētas 15 kanalizācijas 

pārsūknēšanas stacijas. Veikti asenizācijas pakalpojumi 5 323 m³ apmērā. 

3. Notekūdeņu attīrīšana. Saulkrastu NAI atrašanās vieta – Ozola ielā, NAI 

jauda – 1 000 m3/dnn. Vidēji diennaktī tiek attīrīti 500 m3 notekūdeņu. Savākti un 

attīrīti 92 877 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas ir par 27.79% vairāk nekā iepriekšējā 

gadā. 

Pārskata gada svarīgākie uzdevumi, kurus Sabiedrība realizēja, vadoties pēc 

saimnieciskās darbības plāna, bija sekojoši:  

– dzeramā ūdens nodrošināšana pietiekamā daudzumā un atbilstošā kvalitātē pēc 

spēkā esošajiem normatīviem; 

– kanalizācijas notekūdeņu savākšana, novadīšana uz attīrīšanas iekārtām un 

attīrīšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. 

 

Pakalpojuma veids 2014 2015 2016 +/- % 

Tīklā padotais ūdens, m3 112 545 111 112 114 739 +9.68 

     T.sk.lietderīgi realizētais    + 9.01 
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ūdens 75 532 78 016 86 574 

Novadītā kanalizācija, m3 62 706 65 087 92 878 + 27.79 

10.Tabula 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. 

 

5. Siltumapgāde. Sadarbībā Saulkrastu novada domi rekonstruēta siltumtrase un 

izveidots pieslēgums Zvejniekciema kultūras namam, 153 metru garumā. Remonta 

kopējās izmaksas 30 189 EUR apmērā.  Siltumapgāde tiek nodrošināta no četrām 

katlu mājām; Raiņa ielā 7, Bērzu aleja 3b Ainažu ielā 34b un Vidrižu 22a. Raiņu iela 

7 uzstādīti divi apkures katli 1 MW un 0,8 MW, kā kurināmais tiek izmantotas 

koksnes granulas. Gadā saražots, 2708.53 MWh, zudumi trasēs un sadales tīklos 

samazinājušies par 10 % punktiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Izlietotas 755 t 

koksnes granulas. Ainažu iela 34b uzstādīti divi apkures katli 0,6 MW un 0,3 MW, kā 

kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. Gadā saražots 924.6 MWh, zudumi 

trasēs un sadales tīklos 3.65%. Izlietotas 264 t koksnes granulas. Vidrižu iela 22a 

uzstādīts apkures katls 0,18 MW, kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. 

Gadā saražots 344.2 MWh, zudumi trasēs un sadales tīklos 5.75%. Izlietotas 96.9 t 

koksnes granulas. Bērzu aleja 3b uzstādīti divi apkures katli 1 MW x2, šajā katlumājā 

kā kurināmais tiek izmantota malka un akmeņogles. Gadā saražots 2210 MWh, 

zudumi trasēs un sadales tīklos 17.57%. Izlietotas 436 t akmeņogles un 363 m3 

malkas. Kopā 2016. gadā kopā saražots 6209 MWh, kas par 9.4% vairāk nekā 2015. 

gadā, un zudumi trasēs un sadales tīklos sastāda 14.9%, kas par 7% punktiem mazāk 

nekā 2015. gadā. 

Siltumapgādē turpinājām ieguldīt finanšu līdzekļus siltuma apgādes sistēmas 

atjaunošanā.  

2017. gadā tiek plānots pieteikties ES KF projektā SAM 4.3.1. konkursā 

“Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 

siltumapgādē”, projekts “Zvejniekciema katlu mājas rekonstrukcija un katla 

nomaiņa”. 2017. gadā, plānots turpināt veikt pasākumus, samazinot siltuma zudumus 

katlu mājās, paaugstinot apkures katlu lietderību. 

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība. 

– Dzeramā ūdens zudumu mērķtiecīga samazināšana; 
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– Ūdensvada un kanalizācijas tīklu avāriju un remontdarbu veikšana, izmantojot 

sabiedrības tehniku un darbaspēku, tādejādi pēc iespējas mazāk piesaistot 

ārpakalpojumus. 

– Lai samazinātu zaudējumus: 

 Pakalpojumu plānveidīga un mērķtiecīga attīstība, 

optimizācija. 

 Inovatīvas metodes darbā ar nemaksātājiem, saistību 

nepildītājiem  

( piem., notariālie akti – vienošanās, gadījuma izvērtēšana un piedziņas 

iespējas, parādnieku monitorings), sabalansējot ieguvumus ar izdevumiem; 

 līdzekļu piesaiste ūdenssaimniecības atjaunošanai un attīstībai, 

siltumapgādes optimizācijai (piem., dalība projektos). 

 

SIA “ZAAO” 

SIA „ZAAO” 2016. gadā turpināja atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

attīstību, kas aizsākta 2012. gadā, piedāvājot klientiem vairākus jaunus 

pakalpojumus, kas veicinātu atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību un uzlabotu 

pakalpojuma servisa līmeni. 

2.9. Teritorijas attīstības plāna īstenošana 

Saulkrastu būvvalde 

2016.gadā Saulkrastu novada būvvaldē: 

1.Iesniegtas un izskatītas 156 būvniecības ieceres. 

2.Izsniegtas 88 būvatļaujas. 

3.Saskaņoti 64 būvprojekti, t.sk. 24 individuālo dzīvojamo māju būvprojekti, 21 

būvprojekti dārza mājām un vasarnīcām. Lielākie būvobjekti – veikals Ainažu ielā 

28A, Ēka zivju produktu glabāšanai Skultes ostā, sporta laukuma pārbūve pie 

Saulkrastu vidusskolas, meliorācijas projekts Zvejniekciemā. 

4.Ekspluatācijā pieņemti 56 būvobjekti, tai skaitā 18 dzīvojamās mājas, 24 dārza 

mājas un vasarnīcas. Lielākie būvobjekti – veikals Rīgas ielā 51 un veikals Ainažu 

ielā 28A, kuģu remonta ceha pārbūve Skultes ostā, DUS operatora ēkas “Kurši” 

pārbūve.  
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5.Izsniegtas 69 izziņas par būvniecību un zemes atļauto izmantošanu atbilstoši 

teritorijas plānojumam. 

2.10. Skultes ostas pārvalde 

Pārskata gadā  Skultes ostu apmeklēja 218 kuģi un vidējā bruto tonnāža ir 

pieaugusi no 3 536 BRT 2015.gadā līdz 3 675 BRT 2016.gadā. Kopumā 2016.gadā 

ostā tika pārkrauts 751,6 tūkstotis tonnu kravu līdz ar to tika sasniegts vēsturiski 

lielākais gada kravu apgrozījums ostā.   

Pārskata gadā Skultes ostas pārvaldes neto apgrozījums salīdzinot ar 

2015.gadu palielinājās par 172 729 EUR, jeb par aptuveni 21.7%. Skultes ostas 

kopējie aktīvi salīdzinot ar 2015.gadu palielinājušies par 193 373 EUR, jeb aptuveni 

par 1.6%, kas saistīts ar krājumu un naudas atlikumu palielinājumu. 

Skultes ostas saistības salīdzinot ar 2015.gadu samazinājās par 412 835 EUR, 

jeb par aptuveni 4.2%. Pārskata gadā Skultes ostas pārvalde veica ilgtermiņa 

aizdevumu atmaksu kredītiestādēm 163 226 EUR apmērā. Kopējais parāds 

kredītiestādēm 2016.gada 31.decembrī samazinājies līdz 436 749 EUR. AS “SEB 

Banka” atlikusī aizdevuma pamatsumma ir 389 308 EUR. Aizdevuma atmaksas 

termiņš 2020.gada 1.jūnijs. Valsts Kases atlikusī aizdevuma pamatsumma 47 441 

EUR. Aizdevuma atmaksas termiņš 2017.gada 20.jūlijs. Procentu maksājumi 

kredītiestādēm pārskata gadā bija 11 662 EUR.  

Pārskata gada peļņa sastādīja 271 133 EUR. Ostu maksu obligātie atskaitījumi 

pašvaldības budžetā salīdzinot ar 2015.gadu palielinājās par nepilniem 25% un 

kopumā  sastādīja 60 750 EUR. 

  2016. gadā Skultes ostas pārvalde turpināja darbu pie investīciju piesaistes 

ostas infrastruktūras atjaunošanai. Piedaloties rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai (ZRP) atbalsta pasākumā 11.23 “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” ir 

piesaistīts EJZF finansējums 1 741 569 EUR apjomā Zvejas produktu uzglabāšanas 

infrastruktūras uzlabošanai Skultes ostā. Projekta ievaros ir paredzēts uzbūvēt ēku, 

kas aprīkota ar divām saldētu zivju uzglabāšanas kamerām, ledus ģeneratoru, zivju 

šķirošanas iekārtām, taras mazgāšanas iekārtu, kā arī paredzētas telpas personālam. 

Būvdarbu plānots pabeigt līdz 2017.gada 31.decembrim. Projekta realizācija 

palielinās darba vietu skaitu Skultes ostas teritorijā.    
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Vienlaicīgi tiek realizēts INTERREG Central Baltic programmas projekts 

“SmartPorts”. Projektu ir paredzēts noslēgt 2017.gadā. Projekta ietvaros tiek veikta 

ostas peldošo un stacionāro navigācijas zīmju modernizēšana, kā arī uzstādītas 

akvatorijas videonovērošanas sistēma un meteostacija. 2016.gadā tika sagatavoti divi 

jauni projektu iesniegumi finansējuma piesaistei ostas infrastruktūras atjaunošanai.   

Igaunijas - Latvijas pārrobežas programmas ievaros, sadarbojoties ar Rīgas 

plānošanas reģionu, ir plānots piesaistīt investīcijas jahtu ostas infrastruktūras 

izveidei, kā arī sagatavots projekta iesniegums EJZF finansējuma piesaistei zvejas 

kuģu piestātnes atjaunošanai Skultes ostā. Jauno projektu realizācija plānota 2018 – 

2019 gadā.   

Ostas teritorijā strādājošie uzņēmumi 2016.gadā ir veikuši investīcijas 

ražošanas un kravu apstrādes infrastruktūras uzlabošanai. Ostā strādājošā Vidzemes 

zvejnieku biedrība piesaistīja EJZF finansējumu projekta realizācijai, kura ietvaros 

paredzēts iegādāties zvejniekiem nepieciešamo kravas celšanas aprīkojumu, projekta 

realizācijas noslēgums plānots 2017.gada martā. 

Lai nodrošinātu Skultes ostas pārvaldes un Skultes ostas attīstību kopumā, 

turpmākajos gados nepieciešams: 

1. Turpināt darbu pie ES struktūrfondu finansējuma piesaistes ostas 

infrastruktūras projektu finansēšanai. 

2. Sadarbojoties ar ostas zemes nomniekiem izskatīt iespēju veikt otas 

teritorijā esošo servitūta ceļu segumu atjaunošanu. 

3. Turpināt piedalīties sašķidrinātās dabas gāzes termināļa projekta 

izstrādē sadarbojoties ar uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm. 

2.11. Zemes izmantojums 

Saulkrastu novada teritorija aizņem 4774,2 ha lielu platību, no tiem pilsētas 

teritorija aizņem 604,4 ha, Saulkrastu pagasta teritorija 4169,8 ha. Saulkrastu novadā 

kopā ir 8196 nekustamie īpašumi un 1067 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 uz 01.01.2017. 
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Saulkrastu novada domē par jautājumiem, kas skar nekustamos īpašumus un 

zemes izmantošanu, atbildīga ir Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa. 

Mērniecības pakalpojumus sniedz licencēti mērnieki. 

 

3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

Pavisam budžeta ieņēmumi 2016. gadā tika plānoti 7 344 310 EUR apjomā. 

Faktiskā 2016. gada budžeta ieņēmumu izpilde EUR 7 339 249 jeb 100,1 %. 

2016. gada ieņēmumi ir par 1,8 % vairāk par iepriekšējā gada ieņēmumiem. Šādas 

izmaiņas ir skaidrojamas ar to, ka 2016. gadā palielinājās nodokļu ieņēmumi un 

vairāk ir ņemti aizņēmumi, lai realizētu Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus. 

Pašvaldības ieņēmumi 2016. gadā veidojās no nodokļu ieņēmumiem, 

nenodokļu ieņēmumiem, naudas sodiem, valsts budžeta transfertiem, pašvaldību 

budžetu transfertiem, budžetu iestāžu ieņēmumiem un aizņēmumiem. 

2016. 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 EUR 5 469 033 jeb 74,5 % 

no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodokļu 

ieņēmumi ir palielinājušies par 3,8 %. Galvenais nodokļa ieņēmumu avots ir 

iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas 2016. gadā veidoja EUR 4 040 243 jeb 55,0 % no 

visas pašvaldības ieņēmumiem. 

2016. gada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas 

pašvaldībai noteikto pastāvīgo funkciju nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu 

uzturēšanai. Budžeta izdevumu faktiskais apjoms 2016. gadā bija EUR 7 518 752. 

2016. gadā Saulkrastu novada pašvaldība veica maksājumus pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā, to apjoms palielinājās par 31 % salīdzinājumā ar 2015. gadu un 

fondā iemaksājamā summa sastādīja EUR 618 437. 2014. gadā iemaksas maksājumus 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā bija EUR 378 587, divu gadu laikā iemaksu 

apjoms palielinājies par 63,5 % 

2016. gadā pašvaldības iekšējam parādam izlietoja EUR 48 725, savukārt 

aizdevumu atmaksai EUR 483 292. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem tika izlietoti EUR 121 209. 

Pašvaldības administrācijas izdevumi 2016. gadā bija EUR 301 547. 
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Finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumi ir EUR 178 805. 

Juridiskās nodaļas izdevumi 2016. gadā EUR 90 187. 

Izveidotā Lietvedības un personāla nodaļas izdevumi 2016. gadā EUR 67 595. 

Dzimtsarakstu nodaļas budžets 2016. gadā bija EUR 34 454. 

Pašvaldības policijas budžets 2016. gadā veidojis EUR 327 388 apjomu. 

Saulkrastu novadā darbojas bāriņtiesa. Bāriņtiesas darba finansēšanai budžetā 

bija iedalīti EUR 45 620. 

Tūrisma daļai 2016. gada budžets nav palielinājās un bija EUR 69 125. 

PVN tika izlietoti EUR 71 993.Būtisks pieaugums ir skaidrojamas ar 

būvniecības PVN palielinājumu, jo novadā tika realizēti vairāki būvniecības darbi. 

Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi, 2016. gada budžetā nozīmīgu 

izdevumu īpatsvaru veido tautsaimniecības izdevumi. 2016. gadā kopējie 

tautsaimniecības izdevumi ir atkarīgi no projektu apjoma pašvaldībā.  

Domes deleģēto funkciju izpildei paredzētajā finansējumā tautsaimniecībai 

ietilpst: pilsētas teritorijas ielu apgaismošanai par elektroenerģiju izlietoti līdzekļi 

EUR 17 501; pilsētas ielu apgaismojums remontam EUR 97 094; ceļu un ielu 

uzturēšanai, remontam EUR 76 645; novadgrāvju uzturēšana 41 022; meliorācijas 

sistēmas būvniecība EUR 40555; dotācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” EUR 13 

653; Ēku apsaimniekošanai izlietoti EUR 63 202. 

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas izdevumi 2016. gadā bija EUR 

373767. 

Tautsaimniecībai budžeta izdevumi 2016. gadā palielinājās, un izdevumi 

veidoja EUR 120 382, kas ietver arī darba drošības izdevumus. 

Domes būvvaldes izdevumi 2016. gadā bija iepriekšējā gada līmenī un bija 

EUR 50370. 

Dažādu projektu izstrādei un līdzdalības nodrošināšanai 2016. gadā Attīstības 

un plānošanas nodaļai tika izlietoti EUR 37 765. 

Saulkrastu slimnīcai ir veikta dotācija, palielinot pamatkapitālu 2016. gadā 

EUR 30 020 apmērā. 

Brīvajam laikam, sportam un kultūrai 2016. gada budžetā kopējais finansējuma 

apjoms bija EUR 762 004, kas ir tāds pats kā iepriekšējā gadā.  

Sekmīgai “Saulkrastu kultūras un sporta centra” darbībai 2016. gada budžetā 

izlietoti EUR 681 941. 



Saulkrastu novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats 

 

51 

 

Saulkrastu bibliotēkas izdevumi 2016. gada budžetā bija EUR 74 629. 

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izdevumi 2016. gadā bija EUR 

9 833. 

Izglītībai ieplānoto izdevumu apjoms 2016. gadā kopā veidoja gandrīz trešo 

daļu no visa pašvaldības budžeta izdevumiem. 

Saulkrastu vidusskolas vajadzībām 2016. gada budžetā izlietoja finansējumu 

EUR 271 826, kas ir par 5,9 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

2016. gada budžetā Zvejniekciema vidusskolas izdevumus finansēja EUR 263 

469 apmērā, kas ir tikai par 5,3 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Skolēnu transportam uz skolām 2016. gadā izlietoti EUR 25 380. 

Pašvaldība finansē Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, un 

2016. gada budžetā ir izlietots finansējums EUR 527 728 apmērā, kas ir par 6,7 % 

vairāk nekā iepriekšējā gadā.  

Pašvaldība finansē VJMMS, kurai 2016. gada budžetā izlietoja finansējumu 

EUR 148 200 apjomā, kas ir par 5,0 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

2016. gada budžeta izdevumos kopējās mērķdotācijas Saulkrastu vidusskolas, 

Zvejniekciema vidusskolas un PII “Rūķītis”, VJMMS un ārpusskolas nodarbību 

pedagogiem veidoja kopumā EUR 1 267 414, kas par 26,1 % vairāk nekā iepriekšējā 

gadā. 

Sociālās palīdzības darbu pašvaldībā koordinē Saulkrastu novada sociālais 

dienests. 2016. gadā sociālajā dienestā budžetam izlietoti EUR 146 790. 

Maznodrošināto personu dzīves apstākļu nodrošināšanai darbojas sociālā māja, 

kurai 2016. gadā budžets kopsummā veidoja EUR 248 088 izlietojumu. 

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, pabalstus veselības aprūpei, sociālās garantijas bāreņiem 

un audžuģimenēm naudā, GMI pabalstus, pabalstus komunālajiem maksājumiem, 

pabalstus trūcīgajiem, kompensācijas natūrā, malkas piegādi trūcīgajiem un 

maznodrošinātajiem, bērnu piedzimšanas pabalstu, pabalstu jubilejā, pabalstu 

veselības aprūpei, dažādu veidu palīdzību iedzīvotājiem, skolēnu transporta 

pakalpojumus, apbedīšanas pabalstu izdevumus, 2016. gada budžetā izlietoja kopā 

EUR 254 909, kas ir par 11,9 % vairāk iepriekšējā gadā. 
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Kompensācijām bērnu vecākiem izmaksāts būtiski vairāk nekā iepriekšējā gadā 

un veidoja EUR 45 989, asistentu pakalpojumiem izlietoti par 22,6 % mazāk un veido 

EUR 24 104 un bērnu tiesības komisijas uzturēšanas izdevumi 2016. gadā veidoja 

EUR 1 507. NVA projektam “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2016. gadā izlietoti 

EUR 6 210. 

Saulkrastu novadā 2016. gadā ir sākti un realizēti vairāki projekti. 2016. gadā 

realizēti projekti par kopējo summu EUR 293 905 bez reversā PVN maksājumiem. 

Projekta “Daudzfunkcionālā sporta kompleksa pie Saulkrastu vidusskolas izveide 

2.kārta” realizēšanai izlietoti EUR 21 598, projekta “LIFE EcosystemServices” 

realizācijai izlietoti 2016. gadā EUR 115 230, projekta “Valsts un pašvaldību vienoto 

klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana reģionu un novadu nozīmes 

attīstības centros” realizācijai izlietoti EUR 4 654, zivju resursu pavairošanai izlietoti 

EUR 26 730 un projekta “Multifunkcionāla jauniešu centra izveide Saulkrastos, 

Raiņa ielā 7” realizācijai izlietoti EUR 125 693. 

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 un Skultes ostas maksas. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016. gadā sastādīja EUR 210 675, kas ir par 

12,5 % vairāk nekā 2015. gadā. Speciālā budžeta izdevumi 2016. gadā ir 

palielinājušies par 14,1 % un sastāda EUR 186 624 lielu apjomu. 

 3.1. Pašvaldības budžeta izpilde 

Pamatbudžets 

Tabulā apkopota informācija par Saulkrastu novada domes pamatbudžeta 

izpildi 2015. un 2016. gadā, kā arī 2017. gada plāns. Tabulas 4. un 6. ailē parādītas 

budžeta pozīciju izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu.  
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2015. un 
2016. gada 

pamatbudžeta 
izpilde un 

2017. gada plāns 

2015. gada 
izpilde EUR 

2016. gada 
izpilde EUR 

Izmaiņas 
2015./2016. 

gadā 

2017. gada 
plāns  EUR 

Izmaiņas 
2016./2017. 

gadā 

Kopā ieņēmumi 7 204 538 7 339 249 134 711 7 400 041 60 792 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

3 900 900 4 040 243 139 343 4 383 571 343 328 

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 
par zemi 

872 527 904 040 31 513 778 478 -125 562 

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 
par ēkām 

175 667 183 267 7 600 150 877 -32 390 

Nekustamā 
īpašuma nodoklis 
par mājokli 

179 088 190 843 11 755 156 108 -34 735 

Nekustamā 
īpašuma nodokļa 
parāds par 
mājokli 

17 606 17 811 205 40 024 22 213 

Nekustamā 
īpašuma nodokļa 
parāds par zemi 

91 735 86 705 -5 030 180 621 93 916 

Nekustamā 
īpašuma parāds 
par ēkām 

15 643 28 931 13 288 45 457 16 526 

Azartspēļu 
nodoklis 

15 970 17 193 1 223 17 279 86 

Ieņēmumi no 
īpašumu 
pārdošanas 

65 902 9 639 -56 263 105 000 95 361 
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Valsts, pašvaldību 
nodevas un 
maksājumi 

9 549 22 647 13 098 28 816 6 169 

Soda naudas 80 694 92 340 11 646 147 642 55 302 

Valsts budžeta 
transferti 

1 323 039 1 242 778 -80 261 774 174 -468 604 

Norēķini ar 
pašvaldību 
budžetiem 

197 724 263 298 65 574 283 850 20 552 

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi 

258 494 239 514 -18 980 308 144 68 630 

Aizņēmumi   245 964 245 964 113 273 -132 691 

Naudas līdzekļi 973 618 1 040 079 66 461 1 040 079 0 

Kopā izdevumi 7 227 913 7 518 752 290 839 8 553 393 1 034 641 

Izpildvara un 
likumdošanas 
varas institūcijas  

601 747 749 727 147 980 919 920 170 193 

Sabiedriskā 
kārtība un drošība 

286 846 336 766 49 920 370 666 33 900 

Ekonomiskā 
darbība 

62 892 342 212 279 320 852 777 510 565 

Vides aizsardzība   115 230 115 230 48 968 -66 262 

Teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 

1 227 767 928 400 -299 367 888 838 -39 562 

Izglītība 2 264 749 2 209 228 -55 521 2 250 300 41 072 

Veselības aprūpe 49 731 30 020 -19 711 30 000 -20 

Atpūta, kultūra un 
reliģija 

773 363 762 004 -11 359 842 243 80 239 

Sociālā 
aizsardzība 

696 410 773 502 77 092 928 396 154 894 

Norēķini par 
izglītību 

101 553 121 209 19 656 130 000 8 791 
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Pārējie izdevumi 42 301   -42 301   0 

Pašvaldības 
parādu procentu 
nomaksa 

76 211 48 725 -27 486 31 088 -17 637 

Aizņēmumu 
atmaksa 

572 342 483 292 -89 050 600 231 116 939 

Maksājumi 
izlīdzināšanas 
fondam 

472 001 618 437 146 436 659 966 41 529 

 11.tabula 

Pamatbudžeta izpilde 

 

 

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 (213 eiro), kas ir budžeta iestādes 

īpašumā, un tā izmaiņas parādītas 12. tabulā. 

Bilances postenis Atlikums uz 
1.01.2015. 
(Euro) 

Iegāde, 
izgatavošana, 
uzņemšana 
bilancē 

Izņemšana no 
darbības, 
klasifikācijas 
maiņa 

Atlikums 
uz 
31.12.2015. 
(Euro) 

Attīstības pasākumi un 

programmas 31542,12     31542,12 

Datorprogrammas 42642,09 1014,30   43656,39 

Pārējie nemateriālie 

ieguldījumi 34458,42 11667,34   46125,76 

Dzīvojamās ēkas 238941,61   6190,92 232750,69 

Nedzīvojamās ēkas 6083702,28   15813,80 6067888,48 

Transporta būves 19895340,90 5806,86   19901147,76 

Zeme zem ēkām un būvēm 2662568,67 40949,00 54840,53 2648677,14 

Pārējā zeme 7140760,12 134764,00 32961,92 7242562,20 

Inženierbūves 1143118,64 48784,12 26685,90 1165216,86 
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Pārējais nekustamais 

īpašums 913611,13     913611,13 

Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 3274,71     3274,71 

Transportlīdzekļi 234605,12     234605,12 

Saimniecības pamatlīdzekļi 565640,89 148052,35 120,94 713572,30 

Bibliotēku fondi 159306,43 14431,02 1291,63 172445,82 

Datortehnika, sakaru un cita 

biroja tehnika 342869,41 47853,24 12680,64 378042,01 

Iepriekš neklasificētie 

pārējie pamatlīdzekļi 604,10   604,10 0,00 

Pamatlīdzekļu izveidošana 46950,51 189626,30 92780,84 143795,97 

Nepabeigtā būvniecība 162747,56 195763,86 121089,68 237421,74 

Pamatlīdzekļu nodošana 

ekspluatācijā 101396,69     101396,69 

Turējumā nodotā valsts un 

pašvaldību zeme 854978,73     854978,73 

Turējumā nodotās valsts un 

pašvaldību ēkas un būves 46950,51 189626,30 92780,84 143795,97 

Mežaudzes 215524,92 27653,00 27919,58 215258,34 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 0,00 1307,34   1307,34 

Avansa maksājumi par 

pārējiem pamatlīdzekļiem 3989,60 25936,90 29256,51 669,99 

Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 2571397,52 267031,00 34493,00 2803935,52 

Pavisam kopā: 43449972,17 1160640,63 456729,99 44153882,81 

 
12. tabula 

                             Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 
novērtējums 2016. gadā. 
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Pamatlīdzekļi 

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma 

samazinājusies par summu 1 000 480 EUR. 

2016. gadā pamatlīdzekļu iegāde 791 255 EUR, bez atlīdzības saņemti 9 086 

EUR izslēgti no uzskaites 309 355 EUR, izslēgtais nolietojums  51 939 EUR, bez 

atlīdzības saņemtajiem pamatlīdzekļiem nolietojums  6 258 EUR. Pamatlīdzekļu 

nolietojums tiek rēķināts pēc lineārās metodes. Aprēķināts nolietojums 1 528 706 

EUR.  

Atbilstoši 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 27. un 39.punkta prasībām vienlaicīgi 

ar gada inventarizāciju tika novērtēts, vai pastāv kāda no pazīmēm, kas norāda uz 

ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājumu un izdarīta attiecīga atzīme 

inventarizācijas aktos. „Zeme, ēkas, būves” uz pārskata perioda beigām 

samazinājušās par 1 193 380 EUR. 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas ” uz pārskata perioda beigām samazinājušās 

par  1 278 EUR, par pārskata gada pamatlīdzekļu nolietojumu. 

Pārskata gadā transporta būvju palielinājumu veido 3 jaunu meliorācijas 

sistēmu izveidošana par kopējo summu 5 807 EUR, samazinājumu veido pārskata 

gada nolietojums par summu 968 322 EUR. 

Transportlīdzekļi  

Salīdzināšanās veikta ar Valsts akciju sabiedrību „Ceļu satiksmes un drošības 

direkcija” par pašvaldības autotransportu. Atšķirības nav konstatētas. Samazinājumu 

veido pārskatā gada nolietojums par summu 19 502 EUR. 

Saimniecības pamatlīdzekļu , palielinājumu veido nodoti ekspluatācijā par 

kopējo summu 151 214 EUR,  un  samazinājumu veido pamatlīdzekļu nolietojums 

par kopējo summu 63 550 EUR. 

Bibliotēku fondu  uzskaite tiek kārtota atbilstoši 30.03.2010. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.317,,Nacionālā bibliotēku krājumu noteikumi” prasībām. 

2016.gadā pilna inventarizācija veikta Saulkrastu bibliotēkā. No uzskaites izslēgti 

pilnībā nolietojušies bibliotēkas fondi par 1 291 EUR. Pārskata gadā tika iegādi 

bibliotēkas fondi par summu 14 431 EUR. 

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām 

būtisko samazinājums 19 758 EUR veido nolietojums. 
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Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu palielinājusies par 174 060 EUR.  

Nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu uzskaitē iekļauti: 

Nr.p.k. Līguma dati Darbu izpildītājs Kopējais 

izmaksu 

apjoms 

(līguma 

summa) 

Pabeigšanas 

termiņš, 

nodošana 

lietošanā vai 

ekspluatācijā 

datums darbības termiņš 

Celtnieku ielu apgaismes līniju izveidošana   

1. 25.02.2014. 30.04.2014. SIA "Leģenda Gold" 4198,70 27.07.2017. 

  29.06.2015. 01.09.2015. SIA "Amanda-EA" 20023,18 

      reversais PVN 4204,87 

  01.07.2015. 01.09.2015. Armands Grīns 1450,00 

  25.02.2014. 01.09.2015. SIA "Leģenda Gold" 165,31 

        30042,06   

Gājēju celiņš no tiltiņa pār Pēterupi līdz V.Lāča ielai   

2. 02.01.2014. 25.04.2014. SIA "Ceļu komforts" 1028,50 01.05.2017. 

  03.06.2015. 05.09.2015. SIA "Mi-2" 33376,68 

      reversais PVN 7009,10 

  10.08.2015. 24.08.2015. SIA "Mi-2" 368,32 

  02.01.2014. 05.09.2015. SIA "Ceļu komforts" 515,46 

        42298,06   

Jauna ceļa izbūve Pirmā iela   

3. 10.02.2014. 03.03.2014. SIA "DekoGeoBalt" 440,56 27.07.2017. 

  07.08.2014. 06.10.2014. SIA "Vertex projekti" 1744,47 

  01.07.2015. 10.08.2015. SIA "Vertex projekti" 786,50 

  23.03.2015. 07.04.2015. SIA "Saulkrastu meži" 4660,39 

  03.11.2015. 27.05.2016. SIA "Buildimpeks" 19022,54 

      reversais PVN 3994,73 
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  17.12.2015. 16.03.2016. SIA "Vertex projekti" 266,20 

        30915,39   

Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija   

4. 05.08.2015. 23.09.2015. IK "Logu meistars" 1600,00 28.12.2017. 

  29.09.2015. 10.12.2015. SIA "Buildimpeks" 72959,89 

      reversais PVN 15321,57 

  18.09.2015. 01.10.2015. SIA "LaUpe" 350,00 

  05.08.2015. 10.12.2015. IK "Logu meistars" 400,00 

  26.05.2016. 09.08.2016. IK "Logu meistars" 1600,00 

  02.11.2016. 09.12.2016. SIA "GP Holding" 17999,99 

      reversais PVN 3780,00 

  08.12.2016. 09.12.2016. SIA "GP Holding" 1731,11 

      reversais PVN 363,53 

  02.11.2016. 16.12.2016. IK "Logu meistars" 266,67 

        116372,76   

Vidrižu ielas gājēju celiņš   

5. 02.01.2014. 16.05.2014. SIA "Ceļu komforts" 1591,15 26.12.2018. 

  12.04.2016. 11.05.2016. SIA "Ceļu komforts" 449,42 

  07.07.2016. 05.09.2016. Ints Puriņš 400,00 

  02.01.2014. 05.09.2016. SIA "Ceļu komforts" 517,88 

  05.07.2016. 05.09.2016. SIA "Buildimpeks" 77917,51 

      reversais PVN 16362,67 

  03.08.2016. 05.09.2016. SIA "Buildimpeks" 535,52 

      reversais PVN 112,46 

        97886,61   

L.Paegles ielas posms no Ainažu ielas līdz Skolas ielai   

6. 02.01.2014. 16.05.2014. SIA "Ceļu komforts" 1028,50 26.12.2018. 
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Lietus ūdens novadīšanas sistēma Saulkrastu sporta centrā   

7. 15.10.2015. 15.12.2015. SIA "TelPro" 4688.75 26.12.2018. 

Meliorācijas sistēmas jaunbūve Lapu ielā   

8. 27.03.2015. 01.07.2015. PA SIA "Inženiergrupa" 

un M.Ostelis 

2032,80 26.12.2018. 

Meliorācijas sistēmas pārbūve Smilšu ielā 3   

9. 27.03.2015. 01.07.2015. PA SIA "Inženiergrupa" 

un M.Ostelis 

2214,30 26.12.2018 

Meliorācijas sistēmas pārbūve Ābeļu ielā   

10. 27.03.2015. 05.06.2015. PA SIA "Inženiergrupa" 

un M.Ostelis 

1548,80 26.12.2018. 

Divu gājēju pāreju rekonstrukcija izbūvējot ātrumvaļņus   

11. 30.01.2014. 12.04.2014. SIA "Risinājumu parks" 1573,00 27.12.2017. 

  08.04.2014. 08.05.2014. SIA "Risinājumu parks" 1000,00 

  25.07.2014. 15.08.2014. SIA "Risinājumu parks" 400,00 

        2973,00 

Gājēju celiņš Bērzu alejā 6   

12. 27.09.2016. 16.11.2016. IK "Logu meistars" 549,99 30.11.2018. 

A.Kalniņa ielas ietves rekonstrukcija   

13. 25.05.2016. 20.09.2016. SIA "Vertex projekti" 895,40 31.12.2020. 

Meliorācijas sistēmas pārbūve starp Tallinas, Rožu, Silavas un Aģes ielām   

14. 10.10.2016. 02.12.2016. SIA "Lielvārdes 

meliorācija" 

40035,42 31.10.2019. 

  26.10.2016. 02.12.2016. Pēteris Guslens 880,00 

     40915,42 

Meliorācijas sistēmas pārbūve Upes ielā un Rītupes ielā   

15. 27.03.2015. 01.07.2015. PA SIA "Inženiergrupa" 

un M.Ostelis 

3296,04 30.11.2018. 

Meliorācijas sistēmas pārbūve d/s "Liepaine"   
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16. 27.03.2015. 27.02.2017. PA SIA "Inženiergrupa" 

un M.Ostelis 

3559,82 20.11.2019. 

17. 23.09.2016 23.12.2016 SIA GSA projekts 2541.00 31.12.2018 

 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies 

par 232 538 EUR. 

4.2. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrības, kas sagatavo finanšu pārskatus un 

informāciju pašvaldībai: 

Nosaukums Adrese 
Reģistrācijas 

Nr. 
Pilnvarnieks 

Kapitāla 

daļas 

(%) 

Līdzdalības 

kapitāla 

apjoms 

perioda 

beigās 

(EUR) 

PSIA „Saulkrastu Ainažu ielā 34, 

Saulkrastos, 

40003124779 S.Ancāne 100 270 483 

Konta Nr. Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

31.12.2016. 31.12.2015. Izmaiņas (+/-

) 

Būtiskums 

% 

1300 Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 

1.3. 2 805 358 2572821 232 538 9 

1310 Līdzdalība 

radniecīgo 

kapitālsabiedrību 

kapitālā 

1.3.1. 2 803 935 2571398 232 538 9 

1359 Līdzdalība asociēto 

kapitālsabiedrību 

kapitālā 

1.3.2. 1 423 1 423 0 0 

1381 Avansa maksājumi 

par ilgtermiņa 

finanšu 

ieguldījumiem 

kapitālsabiedrībās 

1.3.5. 0 0  0 
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Slimnīca” Saulkrastu 

novads,  

LV-2160 

SIA „Saulkrastu 

komunālserviss” 

Liepu ielā 3, 

Saulkrastos, 

Saulkrastu 

novads,  

LV-2160 

40103027944 G.Ozoliņš 100 2 533 452 

PSIA „Saulkrastu slimnīca” kapitāla daļu turētājs pilnā apmērā ir Saulkrastu 

novada pašvaldība. Sabiedrība sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz 

līgumiem, kas noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī medicīnas maksas 

pakalpojumiem. 

Pārskata periodā ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir EUR 648 

254. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums palielinājies par EUR 53 847. 

2016.gada pārskata bilances valūtas kopsumma EUR 615 799. 2016. gada finanšu 

rezultāts ir zaudējumi EUR 22 268 apmērā.  

2016.gadā Saulkrastu novada pašvaldības veikusi ieguldījumu Sabiedrības 

pamatkapitālā. Pamatkapitāla palielinājums veikts pēc Saulkrastu novada domes 

2016.gada 29.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.8, 23.§) 23 958 euro apmērā un 

pamatkapitāla palielinājums veikts pēc Saulkrastu novada domes 2016.gada 

20.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 33.§) 6 062 euro apmērā. 

2016.gadā, sadarbībā ar Saulkrastu novada domi, tika iegādāta jauna 

medicīniskā iekārta tvaika sterilizators, kura garantē drošu un  efektīvu sterilizācijas 

procesu, kā arī nodrošina mazāku elektrības un ūdens patēriņu. Tika uzstādīts 

kvalitatīvs apgaismojums slimnīcas pagalmā. Lai apmierinātu pieaugošo 

pieprasījumu, nodrošinātu atbilstošus un optimālu telpu noslogojumu, tika veikts 

remonts palātā un izremontētas vannas istaba, nodrošinot atbilstošu aprīkojumu 

invalīdiem. Tika izremontēta medicīnas aprūpes personāla atpūtas telpa, kā arī 

iegādāts nepieciešamais inventārs.  

Pamatojoties uz 29.06.2016. Saulkrastu novada domes lēmumu Nr.8., 

noslēgta papildus Vienošanās un ir pagarināts Saulkrastu slimnīcas ēkas – nekustamā 

īpašuma Ainažu ielā 34, Saulkrastos, kadastra Nr.80130020101, nomas līguma 

termiņš līdz 2039.gada 28.jūnijam. 
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Pamatojoties uz PSIA “Saulkrastu slimnīca” 2016. gada 15. aprīļa protokolu 

Nr.2016./2., otro punktu, dalībnieku sapulce nolēma zaudējumu summu EUR 22 268 

segt no turpmāko gadu peļņas.  

Sabiedrības vadība turpinās saimniecisko darbību, lai nodrošinātu Saulkrastu 

novada un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus – 

ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus; neatliekamo medicīnisko palīdzību 

(SMPP), kā arī turpināt attīstīt medicīniskās mājas aprūpes pakalpojumus, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pacientu dzīvesvietā, tai skaitā 

rehabilitāciju. 

SIA ”Saulkrastu Komunālserviss” galvenie komercdarbības veidi: ūdens 

ieguve, attīrīšana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu apkalpošana, siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, 

daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana un pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana. 

Sabiedrības neto apgrozījums 2016. gadā bija 877 134 EUR, kas ir par 18,6% 

lielāks kā iepriekšējā gadā, pateicoties apgrozījuma pieaugumam siltumapgādē, 

labiekārtošanā un notekūdeņu savākšanā un attīrīšana. Bilances kopsumma pārskata 

gadā ir 7 873 029 EUR. Sabiedrība pārskata gadu beidza ar zaudējumiem EUR 12 

226 apmērā. Pārskata gada zaudējumus paredzēts segt no nākamo gadu peļņas. 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijā apliekamā ienākuma summa ir negatīva 

un, ņemot vērā veikto ilgtermiņa investīciju apjomu, uzņēmuma ienākuma nodoklis 

par 2016. gadu netiek aprēķināts.  

Sabiedrības pašu kapitāls pieauga par aptuveni 9.8% un 2016. gada 31. 

decembrī veidoja EUR 2 533 452,00. Kopumā Saulkrastu novada pašvaldība ir 

pārskaitījusi trīs dotācijas SIA “Saulkrastu Komunālserviss”. Pamatojoties uz 

Saulkrastu novada domes 2016. gada 29.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.8, 24.§) 

30 189.04 euro apmērā. Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2016.gada 

29.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.8, 25.§) 4 581.00 euro apmērā.  Pamatojoties 

uz Saulkrastu novada domes 2016.gada 26.oktobra sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 

37.§) 13 652,64 euro apmērā. 

2017.gadā tiek plānots pieteikties ES KF projektā SAM 4.3.1. konkursā 

“Vecināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā 

siltumapgādē”, projekts “Zvejniekciema katlu mājas rekonstrukcija un katla 

nomaiņa”. Plānota dzeramā ūdens zudumu mērķtiecīga samazināšana. Paredzēts 
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ūdensvada un kanalizācijas tīklu avāriju un remontdarbu veikšana, izmantojot 

sabiedrības tehniku un darbaspēku, tādejādi pēc iespējas mazāk piesaistot 

ārpakalpojumus. Lai samazinātu zaudējumus, plānota pakalpojumu plānveidīga un 

mērķtiecīga attīstība un optimizācija. Inovatīvas metodes darbā ar nemaksātājiem , 

saistību nepildītājiem, sabalansējot ieguvumus ar izdevumiem. Paredzēta līdzekļu 

piesaiste ūdenssaimniecības atjaunošanai un attīstībai, siltumapgādes optimizācijai 

(piemēram dalība ES projektos). 2017.gadā plānots turpināt veikt pasākumus, 

samazinot siltuma zudumus katlu mājās, paaugstinot apkures katlu lietderību.  

  Pārējās līdzdalības biržās kotētu un nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā 

izmaiņu pārskats: 

Nosaukums Adrese Reģistrācijas 

Nr. 

Pilnvarnieks Kapitāla 

daļas(%) 

Līdzdalības 

kapitāla 

apjoms 

perioda 

beigās (EUR) 

SIA ZAAO 

Valmiera, Rīgas 

iela 32, LV 

4201 

44103015509 A.SIRMAIS 0.07 1 745 706 

 

Neatkarīgu revidentu ziņojums Saulkrastu novada domei reģ. Nr. 90000068680 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Esam veikuši Saulkrastu novada domes (“Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā 

ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2016. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo 

stāvokli.  

 2016. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem 

rezultātiem. 

 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 

2016. gadu. 

 Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu. 

 Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas 

(LR) Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu. 
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Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un 

skaidru priekšstatu par Saulkrastu novada domes konsolidēto finansiālo stāvokli 

2016. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem 

un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, 

saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un 

atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un 

izpratni par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir 

būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu 

uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

SIA „Auditorfirma Inspekcija”  

Licence Nr. 13 

Māris Biernis  

Valdes priekšsēdētājs, LR zvērināts revidents 

Sertifikāts Nr. 148 

 

5. PROJEKTI 

2016. gadā pašvaldība ir piedalījusies vairāku projektu ideju priekšatlasēs. 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides 

aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskais atbalsta mērķis 

„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 

ar to saistītos pakalpojumus” projektu ideju konkursa priekšatlasē iesniegts projekts 

“Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu 

izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””  sadarbībā ar Carnikavas, Salacgrīvas 

un Limbažu pašvaldībām, saņemts projekta idejas atbalsts un finansējuma 

apstiprinājums 811477,76 eiro apmērā Saulkrastu estrādes rekonstrukcijai.  

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās" projektu ideju priekšatlasē tika iesniegts projekts 
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“Daudzfunkcionālas ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, energoefektivitātes 

paaugstināšana”, saņemts projekta idejas atbalsts un finansējuma apstiprinājums 

206125,00 eiro apmērā. Projekta ietvaros plānoti ēkas Raiņa ielā 7  siltumnoturības 

uzlabošanas darbi.  

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai 

teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" 

iesniegta projekta ideja “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras 

attīstība Saulkrastu novadā”. Kopējais projekta idejas finansējums plānots 

1986779,00 eiro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 1688762,00 

eiro. Projekta ideja apstiprināta un piešķirts finansējums projekta īstenošanai pēc 

projekta pieteikuma sagatavošanas. 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta 

mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei" projektu konkursā iesniegts projekts “Veselības 

veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā”  par kopējo finansējumu 62865,00 euro. 

Projekta ietvaros plānots organizēt peldētapmācības reizi nedēļā 3. klašu skolēniem 

abās vispārizglītojošajās iestādēs līdz 2019. gada 31. decembrim, kā arī organizēt 

pasākumus un izglītojošus seminārus par veselīgu dzīvesveidu.  

2016. gadā īstenots arī projekts “Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra 

izveide Saulkrastu novadā – jauniešu ideju attīstības banka” ar Latvijas - Šveices 

sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai 

mazattīstītos reģionos” finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 127415,96 

eiro, Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējums 99082,44 eiro, 

pašvaldības līdzfinansējums 28333,52 eiro. Projekta rezultātā izveidota “Jauniešu 

māja” ar mērķi iesaistīt novada dzīvē jauniešus, īstenot dažādas jauniešu motivācijas 

programmas un izaugsmes aktivitātes.  

Turpinājusies projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma 

pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”  īstenošana, kura 

ietvaros tiek veikts Baltās kāpas un tās apkārtējās teritorijas ekosistēmu novērtējums, 
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vides monitorings un izstrādāts teritorijas dabas dizaina prototips. 2016. gadā projekta 

ietvaros izveidots dabas dizaina parks “Baltā kāpa”, kā arī piesaistīts ekonomists.  

Projekta kopējās izmaksas plānotas 192812,00 eiro apmērā, no kuriem Life + 

programmas piešķirtais finansējums 96403,00 eiro (50%), Latvijas Vides aizsardzības 

fonda administrācijas līdzfinansējums 38564,00 eiro (20%), pašvaldības finansējums 

57845,00 eiro (30%). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 

un biedrību „Baltijas krasti”. Projektu plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. maijam.  

Kā ik gadu Saulkrastu novada dome sadarbībā ar biedrību „Vidzemes Zvejnieku 

biedrība” ir īstenojusi LR Zivju fonda finansētus projektus:  

 „Dabisko nārsta vietu atjaunošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā” -

9315,00 eiro; 

 „ Dabisko nārsta vietu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novada 

teritorijā”- 9215,00 eiro; 

 „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 

2016. gadā” 9399,85 eiro. 

Projektu ietvaros ir iztīrītas Ķīšupes un Pēterupes upes no koku sagāzumiem 

un atkritumiem, kā arī novada upēs ielaisti 5000 taimiņu mazuļu.  

 

6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

6.1. Sabiedrības informēšana 

Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, 2016. gadā tika veicināta sabiedrības informētība par aktuāliem novada 

un domes jautājumiem, domes darbības rezultātiem un aktualitātēm. 

Pārskata periodā dome informējusi masu saziņas līdzekļus un plašāku 

sabiedrību, izplatot preses relīzes un paziņojumus, kā arī 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 2016. gadā izdeva informatīvo izdevumu “Saulkrastu 

Domes Ziņas” (SDZ), kas iznāk katru mēnesi atkarībā no oficiālās informācijas 
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daudzuma 8,12  vai 16 lapaspušu apjomā. Tirāžas lielums sezonas laikā – maijā, 

jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī ir 3500 eksemplāru, savukārt pārējos gada 

mēnešos 3000 eksemplāru mēnesī. SDZ tiek piegādātas mājsaimniecību pastkastītēs, 

kā arī izvietotas sabiedriskās vietās, piemēram, domē, Saulkrastu bibliotēkā, 

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

 

3.attēls 

 Informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” 2016. gada maija 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 citām norisēm novadā.  

Vasaras sezonā sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem 5000 eksemplāru tirāžā tiek 

izdots bezmaksas izdevums „Saulkrastu Vasara”, kurā tiek atspoguļoti novadā 

notiekošie svarīgākie kultūras un sporta vasaras sezonas pasākumi. Tāpat izdevumā ir 

pieejama tūrismam un atpūtai nepieciešamā informācija. 

Periodiski informāciju par jaunumiem Saulkrastu novadā publicē reģionālie 

laikraksti, piemēram, “Rīgas Apriņķa Avīze”, „Vidzemes piekraste”, nacionālie 

laikraksti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas Avīze”, “Diena”, interneta portāli 

www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.apollo.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”, ReTV “Novadu Ziņās”, „TV 

Spektrs” u. c. 
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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.  

Novada teritorijā atrodas vairāki informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota 

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

afišas par kultūras pasākumiem. 

Lai informētu par jaunumiem un aktualitātēm novadā, tostarp reģionā un 

valstī, darbojas pašvaldības interneta vietne www.saulkrasti.lv, kurā pieejama 

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

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

informējot iedzīvotājus par notikumiem, kas ir aktuāli pašvaldībai un tās 

iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir iespēja elektroniski mājaslapā nosūtīt jautājumus, 

uz kuriem tiek sniegtas atbildes. 

 

4.attēls 

Interneta vietnes www.saulkrasti.lv sākumlapas skats 

Pārskata periodā pašvaldības interneta vietne regulāri tika papildināta ar 

jaunāko informāciju, lai ikviens interesents laikus 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. Pārskata gadā uzsāktas aktivitātes mājas lapas modernizēšanai, veidojot jaunu 

dizainu un paplašinot tehniskās iespējas, kas interesentiem palīdzes ātrāk un 

kvalitatīvāk iegūt informāciju par notiekošo novadā. 2016. gadā uzsāktas aktivitātes 

virtuālas saziņas un mikroblogošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē Twitter, 



Saulkrastu novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats 

70 

 

un izveidots Saulkrastu novada domes oficiālais twitter konts 

https://twitter.com/Saulkrastu_nov  

 

   5.attēls 

Ekrānšaviņš no twitter konta @Saulkrastu_nov 

 

6.2. 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 
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sarīkojumiem, rūpējas par saviem biedriem, sniedzot morālu un 

materiālu atbalstu; 

 “Daugavas Vanagi Latvijā” Saulkrastu nodaļa, kuras darbības virzieni 

ir līdzīgi Nacionālo karavīru Saulkrastu nodaļai. Kopīgi tiek rīkotas 

dažādas aktivitātes un pasākumi; 

 biedrība “Mēs varam”, kuras mērķis ir sabiedriskās un kultūras dzīves 

attīstība un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tostarp novada 

tēla veidošana, popularizēšana, sportiska un aktīva dzīvesveida 

attīstīšana.  

6.3. Konsultatīvā padome 

2007. gadā ir izveidota Uzņēmēju konsultatīvā padome, kas aktīvi turpina 

darboties arī 2016. gadā. Pārskata periodā regulāri notika Uzņēmēju konsultatīvās 

padomes sēdes. Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās laikā tika aktualizēti 

pašvaldības un uzņēmējdarbības sadarbības jautājumi, tajā skaitā apspriesti iespējas 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.  

 7. PRIORITĀTES 2016. GADĀ 

2017. gadā ir izvirzītas vairākas prioritātes: 

 uzlabot un pilnveidot pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; 

 pilnveidot un attīstīt infrastruktūru; 

 izstrādāt projektus Eiropas Savienības un citu institūciju finanšu līdzekļu 

piesaistei pašvaldības attīstībā; 

 veicināt sociālo labklājību un drošību Saulkrastu novada iedzīvotājiem;  

 popularizēt pašvaldības kultūras dzīvi Latvijā, tai skaitā veicināt tūrisma 

attīstību un, pilnveidot un popularizēt novada tēlu. 

      

Ervīns Grāvītis,  

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs  


