
Paskaidrojuma raksts un Saulkrastu novada 
priekšsēdētāja ziņojums par Saulkrastu novada pašvaldības 

2018. gada budžetu 

 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada budžets izstrādāts, balstoties uz 

Saulkrastu novada attīstības programmu laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam un 
ievērojot likumus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un 
finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2018. gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru 
kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās 
darbības un vadības pamatā. 

Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada budžets ir veidots, sabalansējot 
ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā 
galvenās 2018. gada budžeta prioritātes ir izglītība, sociālie jautājumi un 
tautsaimniecība. Šajās jomās Saulkrastu novada pašvaldība nākamajos trijos gados 
turpinās pamazām palielināt investīciju apjomus un realizēt projektus ar Eiropas 
Savienības (ES) vai citu līdzfinansējumu, lai veicinātu Saulkrastu novada pašvaldības 
attīstību un labklājību. 

Izglītībai 2018. gada budžetā paredzēti 2 661 773 eiro jeb 28% no kopējiem 
izdevumiem. Lielākā daļa no šīs summas ir paredzēta Saulkrastu un Zvejniekciema 
vidusskolu, PII „Rūķītis” un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu 
un tehnisko darbinieku atalgojumam. PII „Rūķītis” turpināsies iepriekš uzsāktā telpu 
labiekārtošana un remonts. Plānota moduļa tipa piebūves būvniecība, tādējādi tiks 
paplašinātas iestādes telpas, bērni un pedagogi iegūs mūsdienīgu rotaļu un darba vidi, 
samazināsies rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādē, tostarp tiks radītas 10 
jaunas darbavietas. Arī Saulkrastu vidusskolas ēkai plānota moduļa tipa piebūves 
būvniecība, kurā plānots izvietot skolas ēdamzāli. 

2018. gadā paredzēts turpināt novada infrastruktūras un pašvaldības īpašumu 
uzturēšanas un atjaunošanas darbus. Tāpat plānots turpināt aizsāktos pašvaldības 
teritorijas kopšanas, uzturēšanas un labiekārtošanas darbus, t. sk. ielu un ceļu seguma 
uzlabošanu, jaunu ielu un ceļu norāžu uzstādīšanu, pludmaļu un kāpu labiekārtojuma 
remontu un papildināšanu, ielu apgaismes līniju uzturēšanu un pilnveidošanu, kā arī 
esošo meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbus. Teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošanas darbiem plānots izlietot 1 177 824 eiro, kas ir 12,5% no kopējiem 
izdevumiem. No šīs summas 340 535 eiro plānots izlietot ceļu un ielu uzturēšanai, 
apsaimniekošanai un remontam. 

 Infrastruktūras uzlabošanai un attīstīšanai pēc AS „Sadales tīkls” gaisvada 
elektrolīniju demontāžas paredzēts izbūvēt jaunas ielu apgaismes līnijas Lapu, 
Draudzības, Celtnieku, Akmeņu un Zaļās ielas posmos. Plānots izbūvēt jaunu ielu 
apgaismes līniju Jūras prospektā, posmā starp Upes ielu un Aģi, izbūvēt jaunu noeju 
no Ainažu ielas Smilšu ielas krustojumā uz gājēju tiltiņu pār Pēterupi. Plānots uzlabot 
ceļu segumu Jūras prospektā, Vītiņu, Jaunā un Pabažu ielā, Dārziņu ielā ciemā 
„Mežvidi” un Silciema ielā ciemā „Silmala”. Pastiprinot apakšklāju un uzlejot 
dubulto emulsiju, plānots atjaunot grants-šķembu ceļu segumu ielām kopumā 10 km 
garumā. Paredzēts atjaunot ietvju bruģa segumu, atjaunot asfalta segumu Bērzu alejā 
pie Zvejniekciema stadiona un pie veikala „Mego”, Raiņa ielā pie Saulkrastu 
bibliotēkas, atjaunot meliorācijas grāvju sistēmu gandrīz 4 km garumā, kā arī atjaunot 
trīs gājēju tiltu konstruktīvos elementus. 



2018. gadā sociālo pabalstu un pakalpojumu nodrošinājumam paredzēti 295 250 
eiro jeb 9% no pašvaldības izdevumiem. 2018. gadā plānots sniegt sociālos 
pakalpojumus esošajā sociālo pakalpojumu piedāvājumu līmenī, turpinot nodrošināt 
dažādus sociālo pakalpojumu veidus: aprūpi mājās – pakalpojums personai 
dzīvesvietā pamatvajadzību nodrošināšanai, specializētā transporta izmantošanu, 
specializēto pēdu aprūpi personām ar cukura diabētu, personas pavadoņa-asistenta 
pakalpojumu (specializētā transporta pakalpojums), mobilā higiēnas centra 
pakalpojumu un mobilā higiēnas centra dušas pakalpojumu (paredzēts pensijas 
vecuma personām un I un II grupas invalīdiem, kuriem trūkst nepieciešamās 
infrastruktūras, lai nomazgātos mājas apstākļos), ģimenes asistenta pakalpojumu – 
atbalsts ģimenēm, kurās trūkst prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, 
ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
pakalpojuma pieejamību personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj 
sevi aprūpēt, kā arī turpinās asistenta pakalpojumu saņemšana personām ar invaliditāti 
par valsts budžeta līdzekļiem. 

Sociālās palīdzības atbalsts pabalstu veidā trūcīgām un maznodrošinātām 
personām un ģimenēm 2018. gadam plānots iepriekšējā gada līmenī, nodrošinot šādus 
pabalstus: pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa 
pabalsts, pabalsts krīzes situācijā, pabalsts medicīnas izdevumu apmaksai, pabalsts 
bērna izglītībai un audzināšanai (skolas piederumu iegāde, brīvpusdienas 
vispārizglītojošā skolā un pirmsskolas izglītības iestādē), pabalsts sociālās aprūpes 
pakalpojuma nodrošināšanai, mājokļa pabalsts vientuļiem pensionāriem, 1. grupas 
invalīdiem. 

Turpinās atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, nodrošinot bezmaksas 
ēdināšanu daudzbērnu ģimeņu bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un 
vispārizglītojošajās skolās. Tāpat bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta visiem 
vispārizglītojošo skolu 5. klašu skolēniem un sagatavošanas klašu audzēkņiem.  

Arī šogad turpinās atbalsts sabiedriskā transporta braukšanas maksas 
atvieglojumiem, sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņiem piemērojot atvieglojumu 100% apmērā no biļetes cenas 
braucieniem darba dienās visu mācību gadu nokļūšanai uz skolu un atpakaļ.  

Saņemt materiālo atbalstu par ārsta nozīmētu medicīnisko izdevumu atmaksu 
turpinās saņemt bērni ar invaliditāti un hroniski slimi bērni.  

No 2018. gada paredzēts jauns pabalsta veids – sniegt materiālu palīdzību 
aizbildņiem par bērna uzturēšanu. Pabalsta apmērs mēnesī par viena bērna uzturēšanu 
plānots 15% apmērā no minimālās darba algas valstī. Savukārt pabalsts 
audžuģimenēm bērna uzturam no 2018. gada 1. janvāra tiek palielināts no 140,00 eiro 
līdz 322,50 eiro mēnesī, kā arī būtisks pabalsta apmēra pieaugums paredzēts politiski 
represētām personām Latvijas Republikas proklamēšanas dienā no 45,00 eiro līdz 
100,00 eiro. 

Ģimenēm krīzes situācijā, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no 
vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiks nodrošināti 
sociālpsiholoģiskā atbalsta pakalpojumi. Turpināsies izglītojošas atbalsta grupas 
vecākiem par pirmsskolas vecuma un pusaudžu vecuma bērnu audzināšanu: „Bērnu 
emocionālā audzināšana” un „Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. 

2018. gadā pašvaldība plāno sākt vairāku nozīmīgu projektu īstenošanu, kuru 
sagatavošanās darbi uzsākti jau 2016. un 2017. gadā. Infrastruktūras attīstības 
projektu īstenošanai paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē, tādējādi tiks nodrošināts 
nepieciešamais priekšfinansējums veiksmīgai projektu īstenošanai, neradot slogu 
pašvaldības ikgadējam budžetam. 



Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” finansētā projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – „Saviļņojošā 
Vidzeme”” ietvaros uzsākta estrādes tehniskā projekta izstrāde un plānota arī estrādes 
pārbūves darbu uzsākšana, kas tiks pabeigta līdz 2020. gadam. Projekts tiek īstenots 
sadarbībā ar Carnikavas, Salacgrīvas un Limbažu pašvaldību. Kopējās projekta 
izmaksas paredzamas 2 100 000 eiro apmērā, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējums piešķirts 811 477 eiro apmērā. 

Savukārt 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” līdzfinansētā projekta „Daudzfunkcionālas ēkas Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos, energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros tiks uzlabota siltumnoturība 
ēkai Raiņa ielā 7, kur atrodas Saulkrastu bibliotēka un Jauniešu centrs, – gan siltinātas 
sienas, gan nomainīti logi. Kopējās projekta izmaksas plānotas 242 500 eiro apmērā, 
no kuriem ERAF finansējums – 206 125 eiro. 

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” 
atbalsts tiks saņemts arī projektam „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”. Projekta ietvaros tiks izbūvētas divas 
jaunas ielas – Svētku iela un Pirmā iela – un veikta sešu ielu pārbūve (Bīriņu iela, 
Akāciju iela, Ostas iela, Upes iela, Jūras prospekts, Melnsila iela). Kopējās projekta 
izmaksas plānotas 2 749 790 eiro apmērā, ERAF finansējums – 1 688 762,00 eiro.  

Baltās kāpas teritorijā ar Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu uzsākta 
labierīcību ēkas projektēšana un plānota labierīcību ēkas rekonstrukcija. Projekta 
„Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā” kopējās izmaksas plānotas 
55 000 eiro apmērā, no kuriem Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
finansējums – 49 500 eiro. Papildus šim projektam ar Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstu labierīcību ēkai tiks izbūvēts ūdensvads un kanalizācija, 
paredzot arī šo tīklu izbūvi kafejnīcai Kāpu ielā 1. Projekta „Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” izmaksas 
plānotas 27 500 eiro apmērā, no kuriem ELFLA finansējums ir 24 750 eiro. 

Ar Vidzemes Tūrisma asociāciju ir noslēgts sadarbības līgums par 
starptautiskā projekta „Cult-Ring” īstenošanu. Projekta ietvaros sadarbībā ar Eiropas 
Padomes Kultūras maršrutu institūtu, koordinatoriem un LR Kultūras ministriju 
notiks darbs pie esošo un jaunu kultūras maršrutu izveides un ieviešanas, rīkoti 
semināri un konferences izstrādāto maršrutu atpazīstamības veicināšanai. Kopējās 
projekta izmaksas 2018. gadā paredzētas 7 500 eiro apmērā, no kuriem programmas 
„Interreg Europe” finansējums ir 85% jeb 6 375 eiro. 
 Igaunijas-Latvijas (EST-LAT) programmas ietvaros tiks turpināta projekta 
„Hiking” īstenošana, kura ietvaros 2018. gadā Baltās kāpas teritorijā tiks uzlabota 
kājāmgājēju infrastruktūra – izveidotas jaunas koka ieseguma takas un norobežojumi 
par 30 000 eiro, kā arī veikts kājāmgājēju ceļa marķējums, uzstādot informatīvās 
zīmes, stendus un norādes. Kopējais 2018. gadā plānotais finansējums paredzēts 42 
480 eiro apmērā, no kuriem EST-LAT programmas finansējums ir 85%.  



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” projekta „Veselības veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā” īstenošana uzsākta 2017. gadā, bet 2018. gadā tā tiks turpināta ar 
veselību veicinošiem pasākumiem dažādām iedzīvotāju grupām. Projekta kopējais 
finansējums ir 62 865 eiro. Visas projekta ietvaros veiktās aktivitātes finansē Eiropas 
Sociālais fonds 100% apmērā. 
 Ar Eiropas Sociālā fonda 100% atbalstu projekta „Deinstitucionalizācija” 
ietvaros tiks turpināta sociālo pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti. 
Projekta aktivitātes paredz īslaicīgās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu vecākiem, 
kuriem ir bērni ar invaliditāti, sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem ar invaliditāti 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar invaliditāti un viņu 
vecākiem. 2018. gadā šī projekta īstenošanai paredzēts finansējums 18 300 eiro 
apmērā.  
 Saulkrastu vispārējās izglītības iestādēs 2018. gadā tiks uzsākta projekta 
„Atbalsts izglītojamiem individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana, kura ietvaros 
paredzētas aktivitātes izglītojamo talantu atklāšanai un spēju izkopšanai, īpaši STEM, 
lai individualizētā un padziļinātā zināšanu un prasmju apguvē sekmētu izcilību. 
Kopējās projekta izmaksas ir 43 462 eiro, bet 2018. gadā plānots apgūt 38 635 eiro. 
Projekta īstenošanu atbalsta Eiropas Sociālais fonds 100% apmērā.  

 
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un 

budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 1. un 3. pielikumā. 

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 2. un 4. 
pielikumā. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada ieņēmumu prognoze 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2018. 
gadā plānots 8 595 797 eiro un naudas atlikums no 2017. gada ir 813 259 eiro. 

 

Ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumi 
Budžeta plāns 
2018. gadam  

Ieņēmumi 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 4 774 103 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 1 967 389 

5.0.0.0. 
Ieņēmumi par pakalpojumiem un 
precēm 17 279 

8.0.0.0. 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma 200 

9.0.0.0. 
Valsts (pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas 19 048 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 152 411 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 500 



13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) 
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 90 500 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 983 104 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 305 300 

21.0.0.0. Budžetu iestāžu ieņēmumi 285 963 

  Kopā: 8 595 797 

Finansēšana 

F4032 
0010 Aizņēmumi Valsts kasē 0 

F2201 
0000 AS 

Naudas līdzekļu un noguldījumu 
atlikums gada sākumā 813 259 

  Kopā: 813 259 
 

Tabula Nr. 1 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumi. 
 
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, un tā ieņēmumus veido nodokļu 

ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu 
ieņēmumi (ieņēmumi no īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta 
iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas 
pašvaldības budžetam, finansējums Eiropas Savienības projektu īstenošanai) un 
pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju 
nodrošināšanu). 

2018. gada nodokļu ieņēmumi plānoti ar pieaugumu – par 14,9% vairāk, 
salīdzinot ar 2017. gadā saņemtajiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu kopapjoms 
palielināsies gada otrajā pusē, kad tiks piešķirtas valsts budžeta mērķdotācijas 
izglītības nodrošināšanai pilnam gadam, tostarp atgūstot līdzekļus no realizētajiem 
Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem. Kopējais budžeta ieņēmumu 
sadalījums pa klasifikāciju kategorijām ir skatāms attēlā Nr. 1. 

Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi 2018. gadā ir plānoti 4 774 103 eiro apmērā, kas veido 
55,5% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 
2018. gadā plānoti 1 967 389 eiro apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības 
ieņēmumu avotu – 22,9% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. 

Būtisks Saulkrastu novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas 
sastāv no divām daļām – valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības 
līdzfinansējuma. Ņemot vērā, ka gada sākumā mērķdotācijas pedagogu atalgojumam 
ir piešķirtas tikai astoņiem mēnešiem, kopējais mērķdotāciju apjoms palielināsies 
gada otrajā pusē, kad tiks piešķirtas mērķdotācijas par pēdējiem četriem gada 
mēnešiem.  

Eiropas Savienības līdzfinansējums 2018. gadā tiks norādīts pašvaldības 
ieņēmumos pēc finansējuma atgūšanas. 

Visi pārējie 2018. gada budžeta ieņēmumi veido 10,0% no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem visbūtiskāko apjomu sastāda 
ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 270 000 eiro 
apmērā. 
 



 
 

Attēls Nr. 1 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumu struktūra (EUR). 

 
 
 
 
 
 

Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada izdevumu prognoze 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2018. 
gadam plānots 9 409 056 eiro apmērā (skatīt attēlu Nr. 2). 

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada domes 
2018. gada budžetu” 2. pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši 
veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par izdevumu klasifikāciju. Norādītajos pielikumos ir atšifrējums izdevumu 
kopsummai pa ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem, kas sīkāk ir iztirzāti 
paskaidrojumos 2018. gada pamatbudžeta tāmei. 

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” nodrošina Saulkrastu novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar 
apstiprināto Saulkrastu novada domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes 
vadība, Dzimtsarakstu nodaļa, Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Juridiskā nodaļa, 
Lietvedības un personāla nodaļa, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, iestāde „Jauniešu 
māja”, Administratīvā komisija un Iepirkumu komisija.  

Saulkrastu novada pašvaldība ir palielinājusi tautsaimniecības izdevumus, kuri 
tiek finansēti no pašvaldības rīcībā esošiem naudas līdzekļiem.  

Izglītības izdevumi no pašvaldības finansējuma ir palielinājušies, visām 
izglītības iestādēm ir piešķirts lielāks finansējums – paredzēts izveidot moduļa tipa 

Nodokļu ieņēmumi; 
6 758 771; 79%

Nenodokļu 
ieņēmumi; 171 659; 

2%

Ieņēmumi no 
īpašumu 

pārdošanas; 90 500; 
1%

Pašvaldības budžetu 
tranferti; 305 300; 

4% Valsts 
budžetu 
tranferti; 
983 104; 

11%

Budžetu iestāžu 
ieņēmumi; 285 963; 

3%



piebūves pie PII „Rūķītis” ēkas un Saulkrastu vidusskolas. Kopējais finansējums 
izglītībai palielināsies gada otrajā pusē, jo finansējums pedagogu atalgojumam ir 
paredzēts astoņiem mēnešiem.  

 
 
 
 

 
 

Attēls Nr. 2 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada izdevumu sadalījums (EUR). 

 
 
 
 
Aizvien lielāku summu Saulkrastu novada pašvaldībai 2018. gadā ir jāpārskaita 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, nodrošinot citām pašvaldībām „līdzīgas 
iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei” un attiecīgi samazinot iespējas rūpēties 
par sava novada ilgtermiņa attīstību, attīstot infrastruktūru un risinot citu ar novada 
izaugsmi, izglītības procesa kvalitāti un darbavietu nodrošināšanu saistītus 
jautājumus. 2018. gadā izlīdzināšanas fondā ir jāpārskaita, salīdzinot ar 2015. 
gadu, par 307 197 eiro vairāk un kopējā summa veido 771 709 eiro, kas ir 2,5 
reizes vairāk. 
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Izdevumu klasifikācija pēc funkcionālajām kategorijām 2018. gada plāns 

01.000 Vispārējie vadības dienesti 1 935 643 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 397 928 

04.000 Ekonomiskā darbība 805 212 

05.000 Vides aizsardzība 27 800 

06.000 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 1 177 824 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 944 801 

09.000 Izglītība 2 661 773 

10.000 Sociālā aizsardzība 846 129 

  Kopā: 8 797 110 

      

F40020020 Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 561 946 

F5501003 
Līdzdalība radniecisko 
uzņēmumu kapitālā 50 000 

  Kopā: 611 946 
 

Tabula Nr. 2 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada izdevumi pēc funkcionālajām 

kategorijām. 
 
Klasifikācijas pozīcija „Vispārējas vadības dienesti” ietver: 

1. Maksājumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā – 771 709 eiro; 
2. Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksu (procentu un kredīta 

apkalpošanas pakalpojuma nomaksai) – 30 007 eiro; 
3. Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem – 78 014 eiro; 
4. Domes izmaksas un administrācijas izmaksas kopā – 1 055 913 eiro. 

Klasifikācijas pozīcija „Sabiedriskā kārtība un drošība” ietver pašvaldības 
policijas izmaksas – 384 818 eiro. 

Klasifikācijas pozīcija „Ekonomiskā darbība” ietver: 
1. Būvvaldes izmaksas 80 697 eiro apmērā; 
2. Pašvaldības transporta infrastruktūras uzturēšanu novadā 384 940 eiro 

apmērā; 
3. Tūrisma informācijas centra izmaksas 96 814 eiro apmērā; 
4. Attīstības un plānošanas nodaļas izmaksas 73 820 eiro apmērā. 

Klasifikācijas pozīcija „Vides aizsardzība” ietver projekta „LIFE 
EcosystemServices” realizācijas izmaksas 27 800 eiro apmērā. 

Klasifikācijas pozīcija „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ietver: 
1. Izdevumus ielu apgaismošanai 289 742 eiro apmērā; 
2. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas izmaksas 437 443 eiro 

apmērā. 
Klasifikācijas pozīcija „Atpūta, kultūra un reliģija” ietver: 

1. Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu Kultūras un sporta centrs” izdevumus 
797 355 eiro apmērā; 

2. Saulkrastu bibliotēkas izdevumus 133 067 eiro apmērā. 
Klasifikācijas pozīcija „Izglītība” ietver: 

1. Pirmsskolas izglītības izdevumus PII „Rūķītis” 726 898 eiro apmērā; 



2. Saulkrastu vidusskolas izdevumus 351 655 eiro apmērā; 
3. Zvejniekciema vidusskolas izdevumus 378 021 eiro apmērā; 
4. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas izdevumus 176 035 eiro 

apmērā. 
Klasifikācijas pozīcija „Sociālā aizsardzība” ietver: 

1. Sociālās aprūpes mājas izdevumus 270 961 eiro apmērā; 
2. Bāriņtiesas izdevumus 53 685 eiro apmērā; 
3. Kompensācijas par pirmskolas bērniem 47 500 eiro apmērā; 
4. Sociālā dienesta izdevumus 118 935 eiro apmērā; 
5. Sociālo pabalstu izdevumus 295 935 eiro apmērā. 

 
 

Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada finansēšana ietver arī pamatbudžeta 
2017. gada naudas līdzekļu atlikumu 813 259 eiro apmērā. Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gadā aizņēmumu atmaksājamais apjoms gadā veido 7,02 % no 

pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2018. gadā. Turpmākajos 
gados atmaksājamais aizņēmumu apjoms gadā palielināsies, salīdzinot ar 2018. gada 
apjomu, jo dažādu projektu realizācijai plānots ņemt aizņēmumus no Valsts kases ar 
kopējo aizdevuma procenta likmi 0,25%. 2017. gada beigās Saulkrastu novada domē 
pavisam bija noslēgts 31 aizņēmuma līgums ar pamatsummas atmaksu 4 804 774 eiro 
apmērā. 2018. gadā atmaksa plānota 534 413 eiro apmērā un ir 7,02% no pašu 
ieņēmumiem. 2019. gadā tā ir 513 272 eiro (6,7%), 2020. gadā – 491 552 eiro 
(6,46%). 

 

Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2018. 
gadā 

Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 211 281 eiro apmērā. Šajos 
ieņēmumos ietverti ieņēmumi no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) 138 
281 eiro apmērā. Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) 2018. gadā plānota par 
3 905 eiro lielāka nekā 2017. gadā.  

Speciālā budžeta izdevumi 2018. gadā tiek prognozēti 221 131 eiro apmērā, no 
kuriem ostu maksu izlietojums paredzēts 59 104 eiro apmērā un ielu ceļu fonda 
izdevumi plānoti 148 595 eiro apmērā. Tas ir vairāk nekā plānotie ieņēmumi, kas 
skaidrojams ar šī fonda līdzekļu atlikumu 2017. gada 31. decembrī. 

 



Attēls Nr. 3 
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu 

sadalījums (EUR). 
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