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1. Pamatinformācija 

 

Saulkrastu novada pašvaldības publiskais pārskats izstrādāts un apstiprināts, 

pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešās daļas, likuma 

“Par pašvaldībām” un 2010. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumu nr. 413 

“Noteikumi par publiskajiem gada pārskatiem” prasībām. 

 

1.1.  Saulkrastu novada pašvaldības vispārējs raksturojums 

Saulkrastu novada administratīvā teritorija atrodas Rīgas jūras līča piekrastē, 

Vidzemes rietumu daļā. Saulkrastu novada teritorija ietver piejūras mežu joslu no 

Lilastes upes un ezera dienvidos līdz Zvejniekciemam ziemeļos. Administratīvā 

teritorija stiepjas 17 kilometru garumā.  

Saulkrastu novada teritorijas kopējā platība ir 46,8 km², un novadā deklarēti 

dzīvo vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar vasaras sezonu iedzīvotāju skaits 

ievērojami palielinās, kas saistīts ar tūrisma sezonas sākšanos un novadā esošo 

dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāju plūsmas palielināšanos. 

Attālums no Saulkrastu centra līdz Rīgai ir 37 km, Limbažiem – 47 km, 

Siguldai – 40 km, Salacgrīvai – 58 km. 

Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica. 

Saulkrastu novadā ietilpst apdzīvotas vietas Bātciems, Pabaži, Saulkrasti, 

Zvejniekciems, kā arī dārzkopības kooperatīvi. Novadam cauri tek četras upes – 

Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe un Aģe, kas simboliski attēlotas Saulkrastu novada ģerbonī. 

 

1.2. Saulkrastu novada domes struktūra un funkcijas 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – dome) darbojas saskaņā ar Latvijas 

Republikas likumu “Par pašvaldībām” un ar tās izveidoto institūciju un iestāžu 

starpniecību organizē pašvaldības pastāvīgās funkcijas, 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 
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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! – Tēvzmei un 

Brīvībai/LNNK”;  

• 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. 

• 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”; 
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• Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola; 

• Saulkrastu sociālais dienests; 

• Sociālās aprūpes māja; 

• Saulkrastu novada bāriņtiesa; 

• 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. 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 2013. gadā darbojās astoņas komisijas: 

• vēlēšanu komisija; 

• administratīvā komisija; 

• iepirkumu komisija; 

• zemes komisija; 

• dzīvokļu komisija; 

• apstādījumu aizsardzības komisija; 

• ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija; 

• atļauju komisija. 
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Iedzīvotāji 

2013. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 6304 iedzīvotāji, no kuriem Saulkrastu 

pilsētas teritorijā 3357 un 2947 Saulkrastu pagasta 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 6304 370 648 677 3988 1581 

1. tabula. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām. 

 

Latvijas Republikas pilsoņi – 5762, Latvijas Republikas nepilsoņi – 366, 

Krievijas pilsoņi – 127. 

Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības: latvieši – 5090, krievi – 805, baltkrievi – 

104, poļi – 66, ukraiņi – 73, lietuvieši – 34, igauņi – 9. 
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 2. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Saulkrastu novadā. 
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Informācija par dzimšanas, laulības un miršanas reģistros 

izdarītajiem ierakstiem 2013. gadā 

 

Dzimšana  

2013.gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 57 jaundzimušie, 

27 zēni un 30 meitenes. Laulībā dzimuši 35 bērni. Atzīta paternitāte 21 bērnam. 

Pirmais bērns dzimis 23 māmiņām, otrais - 21 māmiņai, trešais - 11 māmiņām, 

ceturtais bērns dzimis 1 māmiņai, un piektais bērns arī 1 māmiņai. 1 ģimenē 

piedzimuši dvīņi. 

 

Laulība 

      2013.gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti un arhīvā glabājas 85 

laulību reģistru ieraksti. Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 85 

laulības, piecas laulības – Pēterupes evaņģēliski luteriskajā draudzē.  

 

Miršana 

2013.gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 72 mirušas 

personas, 31 vīrietis un 41 sieviete. No mirušajām personām - 59 ir bijuši Saulkrastu 

novada iedzīvotāji, 13 – citu reģionu iedzīvotāji, kuri miruši Saulkrastos. 

 

 2010 2011 2012 2013 
Dzimšana 34 40 39 57 

Laulības 44 53 79 85 

Miršanas 88 81 103 72 

2. tabula. Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie dzimšanas, laulības un 

miršanas fakti. 

 

2. Pašvaldības darbības rezultāti 

 

2013. gadā notikušas 23 domes sēdes un pieņemti 613 lēmumi, tostarp 

2013. gadā notikušas šādas komiteju sēdes: 
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• 12 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti 

180 jautājumi; 

• 13 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 247 jautājumi; 

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

izskatīts 71 jautājums; 

• 10 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās ir izskatīti 34 jautājumi. 

Veiktie iepirkumi: 

• saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – kopā 38, kā arī 34 elektronisko 

iepirkumu sistēmā; 

• saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem nr. 4 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” – 33. 

Nr. p. 

k. 
ID 

 
Iepirkuma līguma priekšmets 

 

Līguma 
izpildītājs 

 
Līgumcena 

Ls 
bez PVN 

1. 

Publicitātes pakalpojuma 
nodrošinājums projekta „Sabiedrības 

informēšanas pasākumi par zivju 
resursiem Vidzemes piekrastē un 

iekšējos ūdeņos” 

Iepirkums 
pārtraukts 

 

_______ 

2. 
Labiekārtojuma elementu 

atjaunošana Saulkrastu pludmalē un 
kāpās 

SIA „WARSS +” 11 180,12 

3. 
Pārtikas produktu piegāde Saulkrastu 

pirmsskolas izglītības iestādei 
„Rūķītis” 

Individuālais 
komersants 
„Ezeriņš” 

24 471,44 

 

4. 
Tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība A.Kalniņa ielas, 
Saulkrastos rekonstrukcijai 

SIA „Vertex 
projekti” 

2980,00 
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6. 
Saulkrastu novada pašvaldības 

teritorijas kopšanas un uzturēšanas 
darbi 

SIA „TEHHE” 174 384,33 

7./ES 
Apmācību semināru organizēšana 

Saulkrastu novada pašvaldības 
darbiniekiem 

Iepirkums 
pārtraukts 

_________ 

8 

Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana 
Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā, īslaicīga uzturēšana un 
aprūpe dzīvnieku patversmē un citas 

darbības 

Biedrība 

„Dzīvnieku 
patversme 

Mežavairogi” 

12 600,00 

 

9. 
Ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana 

un apsaimniekošana Saulkrastu 
novadā 

SIA „Amanda -
EA” 

19 925,28 

 

10. 
Saulkrastu novada pašvaldības 

darbinieku veselības apdrošināšana 
BTA Insurance 
Company SE 

 

15 368 

11. 
Biroja mēbeļu piegāde un 

uzstādīšana Saulkrastu novada 
domes vajadzībām 

SIA Thomson 
Furniture 

4035,68 

12. 
Piena un piena produktu piegāde 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības 

iestādei „Rūķītis” 
IK „Ezeriņš” 12835,50 

13. 

 

Mākslas objekta „Saules meitene” 
iegāde un uzstādīšana 

Pēteris Oinaskovs 6850,00 

14./EZF 
„Publiskās infrastruktūras 

nodrošināšana peldvietai “Centrs”, 
Saulkrastos” 

SIA „ Fiberglass” 194 635,00 

15. 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” telpu remontdarbi 

Iepirkums 
pārtraukts 

_______ 

16. 
Virtuves iekārtu piegāde un 

uzstādīšana Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādei „Rūķītis” 

Iepirkums 
pārtraukts 

_______ 



 

11 

Saulkrastu novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

17. 
Jumta seguma nomaiņa Vidzemes 

jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai 
SIA „INO” 17 777, 30 

18. 
„Ielu apgaismes līniju projektēšana 

un autoruzraudzība Saulkrastu 
novada teritorijā 

SIA „Pašvaldību 
ekonomiskās 

attīstības fonds” 
3740,00 

19./ 

KPFI 

Zvejniekciema vidusskolas sporta 
halles energoefektivitātes 

paaugstināšana ” 

SIA „NCC 
Konstrukcija” 

144 100,42 

20. 
Saulkrastu novada pašvaldības ielu 

un ceļu remonta darbi 

AS „Latvijas 
autoceļu 

uzturētājs” 
43 826,25 

21. 
Meliorācijas sistēmas 

rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrāde un autoruzraudzība” 

Iepirkums 
pārtraukts 

_________ 

22. 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” grupas „Tince” telpu 

remontdarbi” 
SIA „INO” 20977,24 

23. 
Vārāmo katlu iegāde un uzstādīšana 

Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis” 

SIA „PROLUX” 7880,00 

24. 
Mēbeļu iegāde un uzstādīšana 

Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādei „Rūķītis” 

SIA „ĒTOSS 
MĒBELES” 

3762,51 

25. 
Meliorācijas sistēmas 

rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrāde un autoruzraudzība” 

SIA „FIRMA L4” 12 488,72 

26./EZF 

Objekta „Publiskās infrastruktūras 
būvniecība peldvietā “Centrs”, 
Saulkrastos” autoruzraudzība 

 

SIA 
„SUBSTANCE” 

4000,00 
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27. 

 

Gājēju ietves 2.kārtas izbūve Atpūtas 
ielā un Bērzu alejā gājēju celiņa pie 

Zvejniekciema kultūras nama un 
asfalta seguma Skultes ostas 

teritorijā remontdarbi, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā 

SIA 
„Buildimpeks” 

28263,70 

 

28. 

A.Kalniņa ielas posmā Ainažu iela – 
Vidrižu iela, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā rekonstrukcija 1.kārtas 
būvniecība” 

SIA „MI-2” 32 798,05 

29. 

 

Braukšanas karšu iepirkums 
izglītojamo pārvadāšanai ar 

sabiedrisko transportu Saulkrastu 
novadā 2013/2014.gadā 

AS „CATA” 17588,57 

30. 

 

Meliorācijas sistēmu tīrīšanas darbi 
Saulkrastu novada teritorijā 

SIA „Meliorācija 
–A.G.” 

23905,04 

 

31. 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas 
darbi Saulkrastu novada teritorijā 

SIA „Amanda-
EA” 

30 904,55 

 

32. 

Degvielas iegāde uzpildes stacijās, 
izmantojot norēķinu kartes 

SIA „LUKoil 
Baltija” 

145618,50 

 

33. 

 

Sociālo pakalpojumu iegāde 
Iepirkums 
pārtraukts 

____________ 

 

34. 

 

Ziemassvētku paciņu iegāde 
SIA „Ažiņa 
komercfirma 

„MARKETS”” 
2826,81 

35. 

 

Malkas piegāde Saulkrastu novada 
pašvaldības sociālās palīdzības 

saņēmējiem 

SIA „Mans 
īpašums” 

26125,00 

 

36. 

Saulkrastu pilsētas Skolas ielas 
gājēju celiņa (posmā no Raiņa līdz 
Smilšu ielai), Smilšu ielas gājēju 

SIA „Ceļu 
komforts” 

5952,00 
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Tabula Nr.3 2013.gadā veiktie Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

Nr. 
p. 
k. 
 

 
Iepirkuma līguma priekšmets 

 
Līguma izpildītājs 

 
Līgumcena 

Ls 
bez PVN 

 

1. 

Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles 
tehniskās dokumentācijas ekspertīzi” 

SIA „Bultis” 
445,00 

 

 

2. 

 

 

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas 
Saulkrastu novadā, teritorijā starp Rīgas 

ielu, Pļavas ielu, dzelzceļu un Inčupi 
būvuzraudzība 

SIA „Sēta” 
650,00 

 

 

3. 

 

 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības 
pakalpojumu sniegšana 

SIA „Media 
Control” 

2188,48 

 

 Viengadīgo puķu stādu piegāde un stādīšana 
Saulkrastu novada teritorijā 2013.gada 

ZS „Upenes” 2505,17 

celiņa (posmā no Skolas ielas līdz 
Saulkrastu vidusskolas vārtiem), 

gājēju celiņa (posmā no tiltiņa pār 
Pēterupi līdz V.Lāča ielai),  Vidrižu 

ielas gājēju celiņa (posmā no 
A.Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai) un 

L.Paegles ielas (posmā no Ainažu 
ielas līdz Skolas ielai) 

rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrāde un autoruzraudzība 

37. 
Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums 

Zvejniekciema un Saulkrastu 
vidusskolām 2014.gadā 

AS „CATA” 23502,50 

38. Sociālo pakalpojumu iegāde 
Biedrība „Latvijas 

Samariešu 
apvienība” 

20 558,12 
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4. periodam”  

 

5. 

Par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu 
Saulkrastu pašvaldības teritorijā 

SIA „ABC 
Construction” 

202,48 

 

6. 
Par topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem 

Saulkrastu pašvaldības teritorijā 
SIA „Baltsurvey” 

229,00 

 

7. 
Melnzemes iegāde apstādījumu 

labiekārtošanai Saulkrastu pašvaldības 
teritorijā 

ZS „Stārasti” 
2300,00 

 

8. 

Mēbeļu iegāde telpu aprīkošanai saskaņā ar 
projekta „Telpu remonts un aprīkojuma 

iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai 
Saulkrastu novadā” 

 

SIA Vigo Wood 
660,00 

 

9. 
Par piemiņas vietas 1943.gada 23.aprīlī bojā 

gājušiem somu lidotājiem izveidi 
SIA „ZK 

Celtniecība” 

2763,57 

 

10. 
Saulkrastu novada domes ēkas, Raiņa ielā 8, 

telpu remontdarbu veikšanu” 
SIA „Clean- Cut” 

9171,91 

 

11 
Par resursu vadības sistēmas „Horizon” 

uzturēšanu 2013.gadam” 
SIA „FMS” 

1877,80 

 

12. 

Atzinuma sagatavošana Saulkrastu 
vidusskolas Smilšu ielā, Saulkrastos, 

veicamajiem energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumiem 

SIA „WS” 
1698,00 

 

 

13. 

Tehniskā projekta izstrāde 
elektroinstalācijas un elektroietaišu 

nomaiņai Saulkrastu novada domes ēkai 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

SIA „Elektro - PM” 
1950,00 

 

 

14. 

Pārvietojamo sanitāro mezglu uzstādīšanu 
un apkalpošanu Saulkrastu novadā” 

SIA „BLAIZER-
AG” 

2990,00 
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15. 
Saulkrastu novada domes, Raiņa ielā 8 

servera telpas un labiekārtošanas nodaļas 
kabineta remonts 

SIA „CARDO” 
3709,06 

 

16. 

Autostāvlaukuma izbūve pie Zvejniekciema 
vidusskolas, Atpūtas ielā 1B, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā 

SIA „MI-2” 
2995,02 

 

17. 

 
Saulkrastu bibliotēkas telpu remontdarbi SIA „PRO DEV” 

4127,21 

 

18. 
Labiekārtojuma darbu veikšana pie Baltās 

kāpas 
SIA „Flīzētājs” 3935,75 

 

19. 

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 
teritorijai starp Rīgas ielu, Pļavas ielu, 

dzelzceļu un Inčupi Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā” 

SIA 
„Meliorācija_A.G.” 

2249,85 

 

20. 
Elektroinstalācijas rekonstrukcija Raiņa ielā 

8, Saulkrastos 
SIA Amanda -EA 6874,47 

21. 

 

Biroja mēbeļu iegāde un uzstādīšana Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos 

SIA „Thomson 
Furniture” 

2193,03 

 

 

22. 

Programmatūras „Bentley Powercivil” 
iegāde un  SELECT līguma slēgšana 

SIA „MikroKods” 
2998,62 

 

23. 

Būvdarbu būvuzraudzību Publiskās 
infrastruktūras būvniecībai peldvietā 

“Centrs”, Saulkrastos, saskaņā ar tehnisko 
projektu “Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana peldvietai “Centrs” 

Saulkrastos 

SIA „INO” 
2998,00 

 

24. 
Gājēju tilta seguma pār Aģes upi pie Jūras 
prospekta remonts un koka laipu noejas uz 

jūru no Upes ielas remonts 
SIA „MMT” 

2957,38 

 

25. 
Meliorācijas sistēmu remonts Saulkrastu 

novadā” 
SIA „Meliorācija – 

A.G.” 

9975,00 
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26. 

Skalotās upes smilts (375 m3) un skalotās 
smilts (85m3) iegāde peldvietas „Centrs” 

labiekārtošanai 
SIA „Fiberglass” 

2990,00 

 

27. 

Saulkrastu novada veloceliņa tehniskās 
dokumentācijas ekspertīze INTERREG IVA 

programmas projekta 
„CentralBalticCycling” ietvaros” 

SIA „INO” 
1980,00 

 

 

28. 

Ielu norāžu un stabu iegāde un uzstādīšana 
Saulkrastu novadā 

SIA „Darba spars” 
1829,00 

 

 

29. 

Ziemassvētku rotājumu iegāde un 
uzstādīšana Saulkrastu novada teritorijā 

SIA „ELTORS” 
2752,34 

 

30. 
Saulkrastu pašvaldībai piederošo ielu 

apgaismes līniju inventarizācija Saulkrastu 
novadā 

SIA „Leģenda 
Gold” 

1650,00 

 

31. 

Saulkrastu vidusskolas Smilšu ielā 3, 
Saulkrastos virtuves un ēdināšanas telpas 
rekonstrukcijas projekta izstrāde atbilstoši 

projektēšanas uzdevumam 

  

32. 
Sausu un bojātu koku izzāģēšana Saulkrastu 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 
SIA „Saulkrastu 

meži” 

2453,85 

 

 

33. 

Pārvietojamo sanitāro mezglu noma un 
apkalpošana Saulkrastu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 
SIA „Blaizer-AG” 

3997,49 

 

4. tabula. 2013. gadā veiktie iepirkumi saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem nr. 4 
“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 izveidota, lai īstenotu 

domes funkciju kultūras un sporta darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanā, novadpētniecībā, mūžizglītībā, tautas jaunrades un veselīga dzīvesveida 

attīstībā. 
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Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” 2013. gadā budžeta ieņēmumu gada plāns (ar izmaiņām) – Ls 474596, 

ieņēmumu gada faktiskā izpilde – Ls 476378, 100,38 %, budžeta izdevumu gada 

plāns – Ls 492333, izdevumu gada faktiskā izpilde – Ls 483590, 98,22%, budžeta 

līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 17737, budžeta līdzekļu atlikums gada beigās – 

Ls 10525. Saulkrastu novada domes dotācija 2013.gadā – Ls 447674, ieņēmumi par 

telpu nomu – Ls 11750, ienākumi no biļešu realizācijas – Ls 10032, valsts 

mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītājiem – Ls 3202, līdzfinansējums ES 

projektam – Ls 3719( „Saulkrastu pūtēju orķestra „ Neibāde” revitalizācija”). 

Pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2013.gadā 

darbojās 20 mākslinieciskie kolektīvi un 8 sporta treniņgupas - 2 jauktie kori, 3 

pieaugušo un 2 bērnu tautas deju kolektīvi, 2 pieaugušo un 2 bērnu dažādu žanru deju 

kolektīvi, 2 lietišķās mākslas pulciņi, koklētāju ansamblis, pūtēju orķestris/ansamblis, 

senioru vokālais ansamblis un pirmsskolas bērnu vokālās studija, pirmsskolas bērnu 

tēlotājamākslas pulciņš, amatieru teātris, folkloras kopa, skolēnu treniņgrupas 

volejbolā, basketbolā (2), florbolā, džudo, orientēšanās sporta, pieaugušo ABL 

basketbola komanda un pirmsskolas bērnu vingrošanas grupa.   

Māksliniecisko kolektīvu nozīmīgākais notikums 2013. gadā bija dalība XXV 

vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, kuros Saulkrastu novadu pārstāvēja 

11 mākslinieciskie kolektīvi ar 200 dalībniekiem. 
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Attēlā: Jauktais koris „Anima” piedalījās XXV vispārējo latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku koru karos LU Lielajā aulā. 

 

2013. gadā kā nozīmīgākie un inovatīvākie Saulkrastu atpazīstamību un 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu veicinošie aģentūras organizētie 

sarīkojumi uzskatāmi - tautas deju festivāls „Sasala jūrīna”, „Ieripo vasara 

Saulkrastos”, R. Tigula „Labirints” atskaņojums brīvdabā, Saules laukumā, Dz. Gekas 

filmu studijas videomateriālu demonstrējums un foto izstāde komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienā brīvdabā, Saules laukumā, Latvijas Eiropas senioru deju 

kolektīvu festivāls „Jūras šalkas 2013”, nakts koncerts – „Sergeja Jēgera zelta 

dziesmas” Saulkrastu ērģeļmūzikas dienu ietvaros, folkloras festivāls „Pa saulei”, 

starptautiskā kinofestivāla „Baltijos bangas” kinofilmu programmas demonstrējums 

(sadarbībā ar Saulkrastu sadraudzības pašvaldību Neringu Lietuvā), Jaunā gada 

sagaidīšanas sarīkojums Saules laukumā.  

2013. gadā Saulkrastus raksturojošākais un krāšņākais ikgadējais sarīkojums 

bija Saulkrastu svētki, kas sevī ietvēra vairākus profesionālās un amatieru mākslas 

koncertus un izstādes, kā arī izklaides un sporta sarīkojumus, tie noritēja gan telpās, 
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gan brīvdabā (Baltajā kāpā, Saules laukumā, estrādē, stadionos, pludmalē, uz Ainažu 

ielas, kultūras namā, domē, sporta centrā). 

2013. gadā palielinājies sarīkojumu skaits, kas norisinājās Saules laukmā (19) 

un Saulkrastu estrādē (11), tai skaitā labi apmeklēts un skatītāju pozitīvi novērtēts 

sarīkojums - 1. Saulkrastu šlāgermūzikas festivāls, kas turpmāk plānojas kā ikgadēja 

norise. 

Paplašinot informāciju par novada vēsturi, sadarbībā ar Igaunijas piekrastes 

muzejiem, 2013. gada pavasarī kultūras namā „Zvejniekciems” izveidota savdabīga 

izstāde „Spirta kontrabanda starp diviem kariem” un atraktīvs tās atklāšanas 

sarīkojums. 

Nozīmīgākās aģentūras organizētās norises Saulkrastu sporta dzīvē 2013. gadā 

bija Saulkrastu slēpojums, Saulkrastu skrējiens, orientēšanās seriāls (12 posmi), 

starptautiskais volejbola veterānu turnīrs „Saulkrastu kauss”, Saulkrastu kauss 

Nacionālajā suņu daudzcīņā, Baltijas reitinga sacensības šautriņu mešanā, Jāņa 

Kļaviņa piemiņas turnīrs – Saulkrastu čempionāts šahā, Saulkrastu džudo turnīrs 

(starptautiskas sacensības), kā arī novitāte – kajaku sacensības Saulkrastu svētku 

laikā. Veiksmīgi sadarbības projekti 2013. gadā – Velo diena Saulkrastos un 

tradicionālās sacensības pludmales volejbolā „Saulkrastu kokteilis”. 

 

Attēlā: 2013.gadā notika pirmā Velo diena Saulkrastos. 
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2013. gada nozīmīgākais aģentūras veikums saimnieciskajā jomā bija 

Saulkrastu estrādes jumta seguma maiņai, jumta vēja kastes apšuvuma nomaiņa un 

estrādes nojumes griestu apšuvuma maiņa. 2014. gadā turpināsies estrādes renovācijas 

2. kārta – estrādes fasādes daļas renovācija. 

 

Bibliotēka 

Saulkrastu novada bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kura apkalpo novada iedzīvotājus, kā arī atpūtniekus un tūristus, kuri uzturas 

Saulkrastu novadā. 

Bibliotēkas misija ir nodrošināt bibliotēkas informacionālo resursu pieejamību 

ikvienam pilsonim, kā arī apmierināt bibliotēkas lietotāju un potenciālo lietotāju 

informācijas vajadzības, veicinot to izglītošanos. Bibliotēkas bezmaksas un maksas 

pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam. 

2013. gadā Saulkrastu novada bibliotēkas krājums ir papildinājies par 959 

eksemplāri par summu Ls 4411,39: 

• daiļliteratūra – 622  

• nozaru literatūra –354  

• latviešu valodā – 892  

• krievu valodā - 54  

• citās svešvalodās –13.  

Galvenais finansējuma avots Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma 

papildināšanai ir Saulkrastu novada domes finansējums 491 eksemplāri par 

summu Ls 3498,33, tajā skaitā 142 eksemplāri par summu Ls 816,81 – bērnu 

literatūras fondā. 

 

  2011 2012 2013 +/- 
 Lietotāju skaits 2072 1653 1486 - 167 
  Tajā skaitā 
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

826 520 455 - 65 

Apmeklētāju skaits 31092 23917 19457 - 4460 
 Tajā skaitā 
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

 
16985 

 

10360 7164 - 3196 

Izsniegums 28477 29401 24861 - 4540 
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No kopējā izsnieguma skaita: 
bērniem un jauniešiem līdz 18 
gadiem 

7235 5699 4222 - 1477 

5. tabula. Darba rādītāju kopējās tendences. 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

   Bibliotēkas ēka celta 1970. gadā, kas atrodas pašā pilsētas centrā - ēkas otrajā 

stāvā. 2013.gadā tika veikts kosmētiskais remonts Lasītavā un Abonementā, kā arī 

minētajās telpās elektromontāžas darbi. Kosmētiskā remonta izmaksas –Ls 

4752,elektromontāža – 600,00. Iegādāts jauns dators darbiniekam. 

Finansiālais nodrošinājums 

Saulkrastu novada bibliotēka ir Saulkrastu pašvaldības iestāde ar novada domē 

apstiprinātu ikgadējo budžetu.       

Vispārēja informācija par bibliotēkas finansiālo darbību 

 

   Kārtējie izdevumi 2011. budžeta gadam – Ls 41640 (pašvaldības budžets). 

   Kārtējie izdevumi 2012.budžeta gadam – Ls 43961 (pašvaldības budžets). 

   Kārtējie izdevumi 2013.budžeta gadam – Ls 51596 (pašvaldības budžets). 

 
 
 2011 2012 2013 

Lietotāji 2072 1653 1486 
Finansējums krājuma 
komplektēšanai (Ls) 

3825 4322 4831 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai 
uz vienu lietotāju (Ls) 

1,85 2,61 3,25 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 
vienu iedzīvotāju pašvaldībā (Ls) 

0,62 0,69 0,78 

6. tabula. Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai salīdzinoši ar iepriekšējiem 
gadiem. 

 

Krājuma popularizēšanai regulāri organizētas jauno grāmatu dienas, veidotas 

literatūras izstādes, veltītas ievērojamu cilvēku jubilejām un citiem svarīgiem 

notikumiem valsts mērogā, literatūras izstāžu cikli un dažādi tematiski un literāri 

pasākumi. 
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Bibliotēkā notiek regulārs darbs ar bērniem un jauniešiem, izstādes, tikšanās. 

Tiek organizēti sadarbības un apmaiņas braucieni ar citu novada bibliotēku 

darbiniekiem, teātra apmeklējumi, kā arī citi izglītojoši pasākumi. 

 

2.2  Izglītība 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” 

2013.gada 1. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē darbojās 11 grupas. No tām:  

- viena mazbērnu grupa (1,5-3 gadi), 

- piecas 5 un 6 gadīgo bērnu grupas, 

- divas 4 gadīgo bērnu grupas, 

- trīs 3 gadīgo bērnu grupas. 

Taču no 2013.gada oktobra pirmsskolas izglītības iestādē darbojas: 

- divas mazo bērnu 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 220. 

Iestādē strādā 22 pirmsskolas skolotājas, 2 mūzikas skolotājas, 1 spotra skolotāja, 

logopēde, psihologs, 2 skolotāja palīgi - asistenti un atbalstošais personāls: skolotāju 

palīgi u.c. 

 

Prioritātes mācību un audzināšanas jomā 2013./2014. m. g. (gada galvenie 

uzdevumi): 

Veicināt bērnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu 

attieksmi un rīcību ikdienas situācijās: 

- drošas vides nodrošināšana; 

- pirmsskolas iestādes drošības noteikumu aktualizēšana; 

- vienotu vērtību un uzvedības principu izstrādāšana un konsekventa 

ievērošana izglītības iestādē; 

- ar drošības jautājumiem saistītu projektu īstenošana; 

- metodisko materiālu drošības noteikumu apgūšanai bērniem veidošana. 

Pavasarī un rudenī pedagogi izvērtēja bērnu attīstību pēc īpašiem kritērijiem. 

 Izglītības kvalitāte ir atkarīga no pedagogu profesionalitātes, tādēļ liela 
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uzmanība tika veltīta pirmsskolas izglītības skolotāju teorētisko zināšanu un praktisko 

iemaņu pilnveidei. 

- Tālākizglītība: dažādās Pedagoģiskajās augstskolās 2013./14.m.g. mācās 

piecas pirmsskolas skolotājas. 

- Trīs pirmsskolas skolotājas ieguva diplomu par I līmeņa augstākās 

izglītības iegūšanu. 

- Kursi: skolotāji apmeklēja VISC ES finansētos (4 pirmsskolas skolotājas), 

Pierīgas IKS pārvaldes kursus, Pašvaldības mācību centra kursus, 

Pirmsskolas izglītības pedagogu asociācijas un citus.  

- Pieredzes skolas. Iepazinām alternatīvas pirmsskolas bērnu izglītošanas 

iestādes un dažādus pedagoģiskā procesa organizēšanas modeļus gan 

Latvijā – pašvaldības un privātajās mācību iestādēs ( Ādažos, Kadagā, 

Mārupē, Rīgā, Ulbrokā, Zaķumuižā, Baložos un citos Pierīgas PII), gan 

Lietuvā (sadraudzības b/d Kupišķos „Ābelīte”), gan Polijā (Varšavas 

pirmsskolas izglītības iestādes). 

- Iestādē 2013.gada martā notika Origami svētki, kuros piedalījās Japānas 

kultūras atašejs un Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji un 

interesenti. 

- Seminārus - praktikumus pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķītis” 

organizēja skolotājiem un skolotāju palīgiem par tēmām, kas saistītas ar 

gada prioritātēm mācību un audzināšanas jomā. 

- ES projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” piedalījās trīs pirmsskolas skolotājas.  

- Mācību gada noslēgumā notika pedagogu metodisko materiālu skates gan 

iestādē, gan Pierīgas IKS, kur pedagogi prezentēja savu labāko pieredzi. 

Par ieguldījumu šajās skatēs Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde 

„Rūķītis” saņēma apbalvojumu: augstākie sasniegumi pirmsskolas 

metodisko darbu skatē 2012./2013.m.g., ko piešķīra Pierīgas novadu 

apvienība. 

- Savu jaunradi gada izskaņā izstādē - tirdziņā demonstrēja daudzas iestādes 

darbinieces. 

 

Sadarbība ar Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām: Saulkrastu 
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pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” liela uzmanība tika veltīta, sešgadīgo bērnu 

sagatavošanai skolai. Tika iepazīta un analizēta jaunā integrētā mācību programma 

sešgadīgajiem bērniem. Organizējām kopīgas PII un skolu pedagogu tikšanās un 

seminārus- praktiskumus. Topošie pirmklasnieki devās iepazīšanās ekskursijās uz 

abām skolām. Uz skolu 1. septembrī devās 48 „Rūķīša” absolventi. 

Sadarbība ar ģimenēm: Darbojas Iestādes padome, regulāri notiek vecāku 

sapulces, individuālās konsultācijas, kopīgi svētki un mācību ekskursijas. 

Svētki un tradīcijas: Reizi mēnesī iestādē notiek izrādes vai koncerti 

bērniem, tiek atzīmēti gadskārtu svētki: Miķeļi, Mārtiņdiena, Ziemsvētki, Meteņi, 

Lieldienas, Līgo. Latvijas dzimšanas diena, Mātes diena u.c. 

Izstādes: Rudens dabas kompozīciju izstāde - paklāji no dabas veltēm, 

Mākslas un rokdarbu pulciņa izstādes un citas. 

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķītis” budžeta līdzekļu ietvaros veikts 

remonts grupā „Tince” (tagad „Ezītis”), iegādātas jaunas mēbeles un inventārs grupās 

,,Sprīdītis” un ,,Ezītis” un koplietošanas  telpās. Iestādes virtuvē nomainīti divi 

elektriskie katli. Veikti nelieli remontdarbi grupās un koplietošanas telpās.  

 

Saulkrastu vidusskola 

2013./2014.m.g. Saulkrastu vidusskolā nodarbināti 38 (trīsdesmit astoņi) 

pedagogi. Pedagoģisko darbinieku amatu sadalījums ir sekojošs: viens pirmsskolas 

izglītības skolotājs, sešpadsmit pamatizglītības skolotāji, astoņpadsmit vidējās 

izglītības skolotāji, viens logopēds, viens bibliotekārs, viens psihologs. 

Saulkrastu vidusskolā tiek realizētas piecas izglītības programmas: 

- pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111); 

- pamatizglītības programma (kods 21011111); 

- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) 

- speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un 

mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās vidējās izglītības iestādē (kods 

21015611). 

Skolā darbojas 22 interešu izglītības programmas (pulciņi), kuros iesaistīti 14 

pedagogi. 

2013.gadā skolā turpina realizētas dambretes pulciņa nodarbības, peldēšanas 

pulciņa nodarbības Ādažu baseinā, kā arī izveidots jauns - ķīmijas pulciņš. 
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2013./2014.m.g. Saulkrastu vidusskolā strādā psihologs, sociālo pedagogu un 

logopēdu finansē Saulkrastu novada dome. Izglītības iestādei nepieciešams speciālais 

pedagogs. 

Saulkrastu vidusskolā 36 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 

pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 15 pedagogiem ir maģistra grāds.  

Skolēnu skaita izmaiņas: 

2009./2010.m.g. - 365 

2010./2011.m.g. - 357 

2011./2012.m.g. - 329 

2012./2013.m.g.- 334 

2013/2014.m.g. - 326 

 

Iestādes darbību būtiski var ietekmēt nepietiekamais finansējums izglītības 

programmu realizācijai.  

 

Zvejniekciema vidusskola 

Zvejniekciema vidusskola ir Saulkrastu novada domes dibināta izglītības 

iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai. Skolas uzdevums ir veidot 

izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts 

izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.  

Skola piedāvā apgūt 4 licencētas izglītības programmas: 

• pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) ; 

• pamatizglītības (1.- 9.klase) programmu (kods 21011111); 

• pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu (kods 

21011811); 

• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 

31011011). 

2013.gadā skolā strādāja 32 pedagogi, visi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 

no tiem 4 ir maģistra grāds, bet papildus bakalaura profesionālo programmu studēja 

viens pedagogs. Skolā darbojās logopēds un Saulkrastu novada domes finansēts 

sociālais pedagogs un psihologs. 
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Skolotāji turpināja pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, piedaloties Eiropas 

Sociālā fonda programmā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos", lai iegūtu 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, kā arī apmeklējot 

dažādus profesionālās pilnveides kursus. 

2012./2013.m.g. Zvejniekciema vidusskolā mācījās 283 skolēni. No kopējā skaita 

119 skolēni bija no citām pašvaldībām, jo skola atrodas Saulkrastu novada teritorijā, 

kas robežojas ar Limbažu novadu un tās atrašanās vieta nosaka skolēnu skaitlisko 

sastāvu.  

Skolā ir noteikta sistēma skolēnu mācību sasniegumu apkopošanai un 

analizēšanai, tiek veicināta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, 

zinātniskās pētniecības darbos, projektos, kā rezultātā 2013.gadā iegūtas astoņas 

godalgotas vietas Pierīgas novadu un arī valsts līmenī. 

Skolēniem ir iespēja izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu darbojoties 

daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos. 2012./2013. mācību gadā skolā darbojās 18 

interešu izglītības pulciņi, kas aptver kultūrizglītību, sportu un vides izglītību: 

1.  Teātra sports un drāma; 

2.  Rokdarbu pulciņš „Adatiņa”; 

3.  Vides veselības pulciņš; 

4.  Tautisko deju kolektīvi ( 3 ); 

5.  Sporta pulciņi –volejbols ( 3 ); 

6.  Pūtēju orķestris „Neibāde”; 

7.  Kokapstrādes pulciņš; 

8.  Folkloras pulciņš; 

9.  2.- 4. klašu koris; 

10. 5. - 9. klašu koris; 

11.10. - 12.klases ansamblis; 

12.Glezniecības un grafikas darbnīcas.  

Interešu izglītības dalībnieki veiksmīgi startējuši dažādos konkursos, skatēs un 

sacensībās iegūstot četrdesmit divas godalgotas vietas un atzinības rakstus. 

Vides veselības pulciņa un skolas Ekopadomes aktīvas darbības rezultātā, par 

sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā 
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skolā un tās apkārtnē, Zvejniekciema vidusskolai piešķirts Latvijas Ekoskolas 

nosaukums un Zaļais karogs. 

Skolēniem ir iespējams apmeklēt pagarinātās dienas grupas, bibliotēku un 

lasītavu, datorklasi, sporta zāli. 

Skola turpina darboties dažādās starptautiskajās skolu sadraudzības 

programmās. 2012./2013.m.g. skolēni un skolotāji iesaistījās starptautiskajā projektā 

„NORDPLUS JUNIOR” ar mērķi veidot savstarpēju sadarbību starp Zviedrijas, 

Somijas un Latvijas skolēniem un pedagogiem, lai labāk iepazītu dažādas tradīcijas un 

kultūru. 

Zvejniekciema vidusskolas budžetu veido valsts mērķdotācijas pedagogu 

darba samaksai un Saulkrastu novada domes budžeta līdzekļi skolas uzturēšanai un 

izglītības funkciju īstenošanas nodrošināšanai 

Īpašu uzmanību skola turpina veltīt mācību procesa modernizācijai. Skolā 

iegādāts un ievērojami papildināts mācību tehnisko līdzekļu piedāvājums dažādiem 

kabinetiem, kas ir svarīgs komponents izglītības kvalitātes paaugstināšanai un mācību 

procesa modernizēšanai atbilstoši mūsdienu prasībām. Papildināts mācību literatūras 

klāsts skolas bibliotēkā, iegādāti uzskates un mācību materiāli, kas palīdz pedagogam 

nodrošināt kvalitatīvu, interesantu un interaktīvu vielas izklāstu mācību procesā. 

 2013.gada veiksmīgi noslēdzies Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonds” finansētais projekts 

„Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 

KPFI-15.169). 

 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 

Skola strādā LR Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārraudzībā.  

Skolā metodiskā darba un mācību darba kvalitatīvākam nodrošinājumam strādā 5 

nodaļas, tajā skaitā apvienoto instrumentu nodaļas: 

• pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa (darbība Zvejniekciemā, 

Saulkrastos, Carnikavā); 

• pianistu nodaļa (darbība Zvejniekciemā, Saulkrastos, Carnikavā); 



 

28 

Saulkrastu novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

• stīgu instrumentu un akordeona nodaļa (darbība Zvejniekciemā, Carnikavā); 

• mūzikas teorijas un kora nodaļa (darbība Zvejniekciemā, Saulkrastos, 

Carnikavā); 

• vizuāli plastiskās mākslas nodaļa (darbība Zvejniekciemā, Saulkrastos, 

Carnikavā). 

2013. gadā uz 1. janvāri VJMMS mūzikas izglītību apguva 138 audzēkņi, mākslas 

izglītību apguva 135 audzēkņi. 

Pārskata periodā maijā skolu absolvēja un apliecības par profesionālās ievirzes 

izglītības (kods 20V) iegūšanu mūzikā saņēma 6 audzēkņi.Jūnijā skolu absolvēja un 

apliecības par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu mākslā (kods 20V) saņēma 15 

audzēkņi. 

2013. gadā 1. septembrī VJMMS mūzikas izglītību apguva 158 audzēkņi, mākslas 

izglītību apguva 142 audzēkņi. 

2013. gadā mūzikas/mākslas profesionālās izglītības turpināšanai profesionālajās, 

vidējās un augstākās izglītības iestādēs iestājušies: 

• mūzikā trīs audzēkņi; 

• mākslā četri audzēkņi. 

 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši skolas darbību 2013. gadā  

1. Notikusi trīs pedagogu iesaistīšanās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas projektā. Kvalitātes novērtēšanas rezultātu apkopojums paredzēts 2014. 

gada aprīlī. 

2. 10 pedagogi un skolas administrācija (direktore, direktores vietniece), kā arī skolas 

lietvede cēlusi profesionālo kvalifiāciju, iesaistoties profesionālās tālākizglītības, 

kvalifikācijas kursos un semināros. 

 

Audzēkņu sasniegumi, konkursi, izstādes 

Ārpus tiešā mācību darba atsevišķi audzēkņi pedagogu vadībā sagatavo 

programmas un piedalās dažādos Latvijas un starptautiskos mūzikas konkursos un 

festivālos.  
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Katru gadu, gūstot godalgotas vietas konkursos, tiek saņemti prestiži apbalvojumi. 

Jaunie mūziķi 2013. gadā piedalījušies vairākos starptautiskos un nacionālos 

konkursos, iegūstot diplomus un apbalvojumus: 

• Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Valmierā,  

• XVIII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 

konkursā, 

• 2. Starptautiskais jauno pianistu konkursā "Mūsdienu klasika" Rīgā, 

• 21. Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Sigulda – 2013” Siguldā; 

• 3. mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu specialitātes audzēkņu 

konkurss Ozolniekos; 

• 1. Starptautiskajā  jauno pianistu festivālā Šauļos; 

• 1. Starptautiskajā  pūšaminstrumentu festivālā Šauļos; 

• 2. Starptautiskajā pianistu – zēnu konkursā Rīgā; 

• Starptautiskajā jauno pianistu konkursā "Mūzika bez robežām" Lietuvā, 

Druskininkos; 

• Jauno pianistu konkurss Saldū. 

 Organizēti 11 audzēkņu koncerti, t.sk. divi VJMMS koncerti Saulkrastu 

novada domē (Māmiņu dienas un Ziemassvētku koncerts), divi koncerti 

Zvejniekciema vidusskolā, četri koncerti Carnikavas novadā (Carnikavas pamatskolā, 

Carnikavas bērnudārzā, Carnikavas Tautas namā), viens koncerts Ādažu novadā 

(Ādažu Mākslas un mūzikas skolā), viens koncerts Salacgrīvas novadā (Liepupes 

vidusskolā), Krimuldas novadā (Krimuldas ev.lut. baznīcā). 

              Organizēti VJMMS iekšējie konkursi - pianistu nodaļas audzēkņiem un pieci 

atklātie mācību koncerti visu mūzikas nodaļu audzēkņiem. 

Nacionālos un Starptautiskos konkursos piedalījās arī vizuāli plastiskās 

mākslas nodaļa. 

Audzēkņi ar kopskaitā 63 darbiem 2013. gadā piedalījušies astoņos 

Starptautiskos  grafikas un glezniec;ibas darbu konkursos/izstādēs Polijā, Taivānā, 

Slovēnijā, Latvijā.  

2013. gadā nosūtītie darbi vairākos konkursos vēl gaida izvērtējumu, to 

rezultātus paziņos 2014. gadā. 

Divi vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās Valsts konkursā 

mākslā, kas veltīts J.Vītola daiļradei, skola piedalījās Valsts konkursa izvērtējuma 
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Noslēguma semināra skolu ekspozīciju konkursā Gaujienā. Skola ieguvusi Atzinības 

rakstu par izcilu ekspozīciju. 

Organizētas četras audzēkņu darbu izstādes Mālpilī, Zvejniekciemā un 

Saulkrastos. 

Sadarbībā ar Saulkrastu novada domi skola sagatavojusi un Lauku atbalsta 

dienestam iesniegusi projektu "Mūzikas instrumentu un moderno tehnoloģiju 

nodrošinājums Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai". 

 

Skolas finansējums 

Saskaņā ar VJMMS, Saulkrastu novada domes un LR Kultūras ministrijas 

līgumu, finansējums pedagogu (21,35 likmes) tiek saņemts no valsts: 2013. gadā Ls 

90 277,00.  

Finansējums direktora (1 likme), direktora vietnieka (1 likme) algam tiek 

saņemts no Saulkrastu novada domes un Carnikavas novada domes. Finansējums 

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

novada domes. 

Sakarā ar valsts nepietiekamo finansējumu akreditētajām pilna apjoma mācību 

programmām 20V, skolas pedagogu darba apmaksu 2013. gadā daļēji sedza arī 

Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības. Par izglītības finansējumu tika noslēgti 

sadarbības līgumi. 

Skolu uztur tās dibinātājs - Saulkrastu novada pašvaldība, bet Skolas 

Carnikavas filiāli – Carnikavas novada pašvaldība. 

Audzēkņu vecāki skolas mācību darba, darba kvalitātes un mācību vides 

attīstībā piedalās ar līdzfinansējumu, kas 2013. gadā bija 12 Ls mēnesī par vienu 

audzēkni vienā izglītības programmā. Līdzfinansējuma apmēru apstiprina Saulkrastu 

novada dome. 50% vecāku līdzfinansējuma tika novirzīti pedagogu darba apmaksai. 

Skolas darbību nākotnē var ietekmēt finansējuma samazinājums no valsts, 

tādējādi nenodrošinot akreditēto mācību programmu izpildi par valsts līdzekļiem. 

Jāturpina atgūt mācību līdzfinansējuma parādi, kādi izveidojušies daļai 

audzēkņu par mācību laiku VJMMS.  

Mācību līdzfinansējumu parādu  atgūšana būtiski ietekmēs VJMMS iespējas 

uzlabot mācību kvalitāti (mācību līdzekļu, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums, 

klašu labiekārtojums u.c.). 
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VJMMS Carnikavas filiāle 

2013. gadā noslēgts trīspusējs līgums starp Carnikavas novada domi, 

Saulkrastu novada domi un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu par telpu 

nomu un apsaimniekošanas kārtību. 

Carnikavā mūzikas un mākslas izglītībā notiek Jūras ielā 4. Līdz ar tiek 

nodrošināta ērta mūzikas un mākslas izglītības sasniedzamība, ir vienots un 

pārskatāms izglītības process. Atsevišķas nodarbības notiek Carnikavas pamatskolas 

telpās. 

Carnikavas filiālē strādā 13 pedagogi, tajā skaitā 10 mūzikas pedagogi, 3 

mākslas pedagogi. 

VJMMS Carnikavas filiāli uztur Carnikavas pašvaldība. Carnikavas filiāles 

pedagogu darbu apmaksā valsts un Carnikavas novada pašvaldība, ar līdzfinansējumu 

piedalās Carnikavas novada audzēkņu vecāki. 

 

Skolas vadība, skolotāji un darbinieki 

VJMMS strādā 35 skolotāji (tajā skaitā Carnikavas filiālē 14 pedagogi), no 

tiem deviņi – mākslas izglītībā (tajā skaitā Carnikavas filiālē trīs pedagogi), 26 – 

mūzikas izglītībā (tajā skaitā Carnikavas filiālē 11 pedagogi). 

Visas izglītības programmas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošināti ar 

kvalificētiem, specialitātes un amata prasībām atbilstošiem pedagogiem.  

Skolas vadībai ir augstākā izglītība specialitātē (humanitāro zinātņu maģistra grāds) 

un pedagoģiskā izglītība.  

Mākslas pedagogiem ir augstākā izglītība specialitātē un pedagoģiskā 

izglītība. Četriem pedagogiem ir humanitāro zinātņu maģistra grāds: mākslā, dizainā. 

Mūzikas izglītībā pedagogiem ir augstākā izglītība specialitātē un pedagoģiskā 

izglītība. Četriem pedagogiem ir humanitāro zinātņu maģistra grāds. Divi pedagogi 

pašreiz iegūst augstāko profesionālo izglītību specialitātē un pedagoģisko izglītību. 

Skolās strādā četri tehniskie darbinieki. 

 

Mācību aprīkojums, telpu un vides labiekārtojums. 

 2013. gadā veikta jumta seguma nomaiņa mūzikas skolas ēkā Ostas ielā 15. 
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Notikusi mācību klašu mūzikā un mākslā labiekārtošana (aprīkojums, mēbeles).  

Izremontētas 2 mācību klases Atpūtas ielā 1B un 1 mācību klase Raiņa ielā 8. 

 Būtiski papildināta materiāli tehniskā bāze profesonālās ievirzes izglītības 

apguvei - iegādāti mūzikas instrumenti – sitaminstrumentu klasei, pūšaminstrumentu 

klasei (flauta, saksofons), portatīvais dators mūzikas teorijas un mūzikas literatūras 

specialitātēm, 2 datori ar atbilstošu programmnodrošinājumu un skeneris - printeris 

mākslas izglītībai. 

 Nepieciešama jaunu instrumentu – pianīnu iegāde mūzikas izglītībai, jaunu 

tehnoloģiju nodrošināšana (datori, mākslas, video, animācijas programmas) mākslas 

izglītībai. Jāturpina vides pilnveidošana (mēbeles) klašu aprīkojumā. Turpināmi 

remontdarbi visās skolas darbības vietās. 

 

 

2.3. Tūrisms 

Tūrisma informācijas centrā (TIC) pieejama informācija par Saulkrastu 

novada aun apkārtnes apskata objektiem, naktsmītnēm un ēdināšanas iespējām, 

svētku un viesību norises vietām, transporta pakalpojumiem, pasākumiem un 

informāciju par tūrisma iespējām Vidzemes piekrastēm. Pieejami informatīvie 

materiāli par atpūtu Latvijā. Papildu pieejami maksas pakalpojumi – kopēšana, 

izdruka un dokumentu skenēšana.  

Saulkrastu TIC darbu nodrošina 2 darbinieki – Saulkrastu TIC vadītāja un 

klientu apkalpošanas speciālists. Saulkrastu TIC strādā katru dienu, izņemot 

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

no 9:00 līdz 17:00, sestdienās un svētdienās 10:00 līdz 16:00. No 1.jūnija līdz 

31.augustam darba dienās no 10:00 līdz 18:00, sestdienās no 10:00 līdz 18:00 un 

svētdienās 10:00 līdz 16:00.  

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 

darba dienās no 9:00 līdz 17:00, sestdienās un svētdienās 10:00 līdz 16:00. No 

1.jūnija līdz 31.augustam darba dienās no 9:00 līdz 20:00, sestdienās no 10:00 

līdz 20:00 un svētdienās 10:00 līdz 20:00.  
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Apkopojot Tūrisma attīstības valsts aģentūras vienotās e-statistikas datus, 

2013.gadā Saulkrastu TIC sabiedriskās ēkas pakalpojumus izmantojuši 15 602 

cilvēki (7080 tieši TIC apmeklētāji). Ievērojams apmeklētāju skaita pieaugums 

salīdzinoši ar 2012.gadu - 12 167 cilvēki (4568 TIC apmeklētāji). Pēc 

apmeklējuma skaita, divkāršojies un pirmajā vietā ierindojas pašmāju tūrists – 

(4082 cilv.; 2012.g. - 2190), otrajā – Krievijas (942 cilv.; 2012.g. - 881), trešajā - 

Lietuvas (451 cilv.; 2012.g. - 416), ceturtajā – Vācijas (237 cilv.; 2012.g. – 251), 

piektajā Igaunijas (210 cilv.; 2012.g. - 168) un sestajā – tūristi no Somijas (99 

cilv.; 2012.g. – 57).  

 

3. attēls. Apmeklētāju skaits salīdzinoši 2012. un 2013. gadā. 

 

Pieprasītākā informācijas tematika – bezmaksas kartes un brošūras, 

informācija par apskates objektiem, informācija par pasākumiem, naktsmītnēm, 

ēdināšanu, aktīvo atpūtu, sabiedrisko transportu, interneta pieejas vietām un 

suvenīru iegāde.  

Ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc Saulkrastu novada (2013.g. – 6135; 

2012.g. – 4517) un Vidzemes reģiona (2013.g. – 2883; 2012.g. – 1935) 

informācijas. Pieaudzis pieprasījumu skaits pēc informācijas par Kurzemi 

(2013.g. – 329; 2012.g. – 228), Zemgali (2013.g. – 271; 2012.g. – 136) un Latgali 

(2013.g. – 204; 2012.g. – 92). Īpaša interese izrādīta pēc informācijas par atpūtu 

ģimenēm ar bērniem, riteņbraucēju maršrutiem Vidzemes piekrastē. Ievērojami 
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pieaudzis Wi-Fi lietotāju skaits (2013.g. – 287; 2012.g. – 99). 2013.gadā 

izstrādāts Saulkrastu TIC logo, mājas lapas tematiskie tēli, baneri un jūnijā darbu 

uzsākusi jauna tūrisma informācijas mājas lapa www.visitsaulkrasti.lv latviešu, 

krievu, angļu un vācu valodā. 2013.gada decembrī www.visitsaulkrasti.lv  

sagaidīja savu 10 000. apmeklētāju. 

Saulkrastu TIC sociālajos tīklos:  

- http://www.draugiem.lv/saulkrastic,  

- http://www.facebook.com/saulkrasti,  

- http://www.twitter.com/saulkrastic,  

- http://instagram.com/saulkrastic  (izveidots 2013.gada 19.aprīlī). 

2013.gadā izdota Saulkrastu pilsētas un novada karte (tirāža 12 000) un 

sarīkojumu plāns (tirāža 12 000) latviešu, krievu, angļu un vācu valodā; kāzu un 

vecpuišu & vecmeitu ballīšu piedāvājums latviešu valodā (tirāža 2000); uzstādīts 

informācijas stends līdzās dzelzceļa stacijai „Saulkrasti”; atjaunotas un uzstādītas 

tūrisma informācijas centra informatīvās norādes.  

Sadarbībā ar 4 Vidzemes piekrastes pašvaldībām – Carnikavas, Limbažu, 

Alojas un Salacgrīvas novadiem, izdota karte tūristiem „Vidzemes piekraste” 

latviešu, krievu un angļu valodā (tirāža 28 000). Sadarbībā ar Limbažu novadu, 

izdota tematiskā avīze atpūtai ģimenēm ar bērniem (tirāža 750) tūrisma maršruta 

kartes „Bīriņi – Limbaži – Tūja - Saulkrasti” krievu (tirāža 2000) un igauņu 

valodā (tirāža 1250). „CentralBalticCycling „ projekta ietvaros, sadarbībā ar 

Vidzemes tūrisma asociāciju, izdota velomaršrutu karte „Vidzemes piekraste”  

astoņās valodās un „CHARTS” projekta ietvaros – „Kultūras tūrisma karte” 

latviešu un angļu valodā. Informācija par projektiem pieejama Vidzemes tūrisma 

asociācijas mājas lapā  www.vidzeme.com. Tūrisma brošūras lejupielādei 

pieejamas www.visitsaulkrasti.lv  sadaļā „Piedāvājam”. 

2013.gadā Saulkrastu TIC pārstāvēja Saulkratsu novadu vairākās 

starptautiskajās izstādēs – „Matka” (Somija), „Balttour” (Latvija), „Tourest” 

(Igaunija) un „Suvi” (Igaunija). 2013.gada novembrī Saulkrastu TIC piedalījās 

pieredzes apmaiņa darba seminārā „Kultūras maršruti” projekta CHARTS” 

ietvaros Maljorkā. 2013. gadā Saulkrastu TIC praksē bija 2 Ogres Valsts 

tehnikuma studenti, 1 „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas” skolēns. 2013.gadā 

sniegtas 117 studentu konsultācijas. 2013.gada 5.februārī „Q-Latvia” komisija 
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pagarina Kvalitātes zīmes derīguma termiņu uz 1 gadu. 2013.gadā Vidzemes 

piekrastes pašvaldību TIC – Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un 

Saulkrastu, iniciēts un 28.maijā parakstīta „Vienošanās par sadarbību” par 

vienotu attīstību tūrisma jomā. Vienošanās paredz kopīgu mērķtiecīgu sadarbību, 

lai veicinātu tūrisma attīstību Vidzemes piekrastes teritorijā, virzot Vidzemes 

piekrasti atbilstošos mērķtirgos kā vienotu tūrisma galamērķi.  

 

2.4.  Veselības aprūpe  

PSIA “Saulkrastu slimnīca” 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Saulkrastu slimnīca” atbilstoši 

Sabiedrības Statūtiem sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas 

noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī medicīnas maksas pakalpojumus. 

2013. gada ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir Ls 296 616. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums palielinājies par 11 219 Ls, t.i. par 3.93%.  

Medicīnas pakalpojumu sniegšanas apjoms Saulkrastu slimnīcā ir izteikti 

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

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

iedzīvotāju plūsma palielinās vasaras periodā. 

Pārskata perioda saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi Ls 23 772  

 Vidējais nodarbināto skaits palielinājies pret 2012.gadu par 2 cilvēkiem un 

veido 53 nodarbinātos. 2013.gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja veselības 

aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Papildus esošajiem kvalificētajiem 

ārstiem konsultantiem, tika piesaistīti jauni augstas klases speciālisti - interniste, 

onkoloģe un ķirurgs. Sabiedrība iegādājās kvalitatīvu un mūsdienīgu aparatūru 

ārstiem - okulistiem. 

Tika uzlabots ēdināšanas nodrošināšanas bloks, iegādāts nepieciešamais 

inventārs, veikta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, pilnveidots sortiments 

piedāvātajiem ēdieniem. 

Sabiedrība uzsāka sadarbības veidošanu ar mājas īrniekiem, nodrošinot piedāvājumu 

paketi, kas sastāv no veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas, diagnostikas un 

rehabilitācijas pasākumiem un iespēju izmantot kosmētiskās procedūras, apmeklēt 

psihiatrijas kabinetu u.tml. 
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Lai reklamētu Saulkrastu slimnīcu, tika izveidota jauna slimnīcas mājas lapa internetā. 

Lai atvieglotu potenciālo pacientu nokļūšanas iespēju slimnīcā, sabiedrība 

turpināja attīstīt pakalpojumu - pacienta medicīniskā aprūpe mājās, kā arī piedāvāja 

pakalpojumu - operatīvu pacienta pārvešanu līdz slimnīcai. Sabiedrība pastiprināti 

piedāvāja maksas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem nepieciešama kvalificēta 

medicīniskā personāla uzraudzība un pieskatīšana.  

Sabiedrība turpināja darbu pie valdījumā esošās mājas infrastruktūras 

sakārtošanas un siltumenerģijas izmaksu samazināšanas. Sadarbībā ar Saulkrastu 

novada domi un SIA”Saulkrastu komunālserviss”, piesaistot pašvaldības dotāciju, tika 

veikta siltumsistēmas rekonstrukcija, uzstādīts šķeldas koka granulu katls. Turpmāk 

siltumenerģijas piegāde tiks nodrošināta centralizēti. 

Nākamajos periodos Sabiedrības vadība plāno palielināt neto apgrozījumu, 

veicot ieguldījumus saimnieciskajā darbībā, uzlabojot un daudzveidojot piedāvājamo 

pakalpojuma klāstu, kā arī rūpējoties par klientu apkalpošanas servisu. Ieviešot 

efektīvu saimniecisko resursu izmantošanas režīmu, nostiprinās sabiedrības finanšu 

stabilitāti, lai tādējādi sekmētu sabiedrības konkurētspēju un attīstību. Ar mērķi 

popularizēt Saulkrastu slimnīcu un tās sniegtos pakalpojumus 2014. - Ģimenes 

veselības gadā, tiks organizētas Veselības dienas, sadarbībā ar Latvijas vadošajām 

medicīnas speciālistiem, dodot iespēju iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem 

operatīvi un bezmaksas pārbaudīt savu veselību (nodot asinsanalīzes, izmērīt 

asinsspiedienu, pārbaudīt kāju vēnas,u.tml.). 

Turpinot attīstīt sadarbību ar Saulkrastu novada domi, kura veiks ieguldījumu 

Statūtkapitālā, tiks iegādāta jauna rentgena aparatūra. Sabiedrība turpinās psihiatrijas 

dienas stacionāra attīstību. Ar mērķi paaugstināt valdījumā nodotās ēkas 

energoefektivitāti, sabiedrība pieteikusies ēkas siltināšanas projektam ar Eiropas 

līdzfinansējumu. 

 

2.5.  Sociālā aprūpe  

Sociālais dienests 

2013. gada pašvaldības izdevumi sociāliem pabalstiem un citiem atbalsta 

pasākumiem un kompensācijām bija Ls 153797,43, sociāliem pakalpojumiem Ls 

26869,86, pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju 

uzturēšanas izdevumi bija Ls 67256,77. 
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 Kopumā sociālā atbalsta pasākumi 2013. gadā procentuāli pieauguši attiecībā 

pret pašvaldības budžetu, sasniedzot 7,55%, salīzinoši ar 2012. gadu 6,4%.   

 Pieaudzis pirkto pakalpojumu skaits bērniem. 2013. gadā bērnu un viņu 

vecāku konsultēšanai tika izlietoti Ls 1584, no kuriem Ls 600 bija valsts līdzekļi. 

2013. gadā paplašinājās pirkto pakalpojumu sniedzēju skaits: SIA ”Pansionāts 

Dzimtene”, ĢAC „Lejasstrazdi”. 2013. gadā tika noslēgts līgums ar biedrību 

„Samariešu atbalsts mājās” par sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās, nodrošināšana ar 

specializēto transportu, īpaša pēdu aprūpe un ģimenes asistents - nodrošināšanu 

Saulkrastu novadā. 

Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti Ls78256,77, no tiem Ls1240 

pakalpojuma veida – aprūpe mājā nodrošināšanai. 

 2013. gadā GMI pabalstos izmaksāti Ls 8214,41 39 ģimenēm jeb 83 

personām. Tas skaidrojams ar bezdarba līmeņa samazināšanos Saulkrastu novadā 

2013. gadā, kad vidējais bezdarba līmenis procentos svārstījās starp 4,3% - 4,6%.  

Izmaksāto mājokļa pabalstu summa 2013. gadā arī bija salīdzinoši ar 2012. 

gadu mazāka gan izlietoto līdzekļu, gan pabalstu saņēmušo personu skaita ziņā, t.i., 

Ls 36345,07 243 ģimenēm jeb 473 personām.  

Turpinājās sociālo pabalstu izmaksa ģimenēm ar bērniem mācību līdzekļu 

(Ls1813,89), skolas apģērba (Ls1044,13) iegādei. Brīvpusdienu nodrošināšanai skolās  

2012. gadā  pieņemtais domes lēmums par visu sākumskolas bērnu ēdināšanu, 

neizvērtējot vecāku ienākumus 2013. gadā tika papildināts ar domes lēmumu par 

starpības segšanu no pašvaldības līdzekļiem 1. un 2. klašu izglītojamo ēdināšanai   

starp valsts nodrošināto maksājumu brīvpusdienu nodrošināšanai  un pusdienu 

izmaksu novada abās vidusskolās. Lēmuma pieņemšana saistījās ar mērķi par bērnu 

veselību veicinoša pasākuma - garantētas siltas pusdienas visiem sākumskolas 

bērniem - organizēšanu un par atbalstu daudzbērnu ģimenēm. 

Salīdzinoši ar citiem pabalstu veidiem, kuriem ir tendence samazināties, 

sociālie pabalsti veselības aprūpei sākot ar 2011. gadu, kad medikamentu iegādei un 

stacionāru pakalpojumiem trūcīgām un maznodrošinātām personām bija pieejams 

valsts atbalsts, nemitīgi pieaug, sasniedzot augstāko izdevumu līmeni 2013. gadā – Ls 

8823,76. 

Likumā noteiktās sociālās garantijas bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas un 

sociālās garantijas audžuģimenei sastādīja Ls 4740.  
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 2013. gadā tika turpināta sadarbība ar NVA kursu komplektēšanai Saulkrastu 

pašvaldībā. Iedzīvotāju līdzdarbības veicināšanai savas situācijas uzlabošanā tika 

slēgti līgumi ar klientiem par sabiedriski derīgiem darbiem.  

Sociālais dienests turpināja bezdarbnieku iesaistīšanu Eiropas Sociālā fonda 

projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 2013. gadā tika nodarbināts 

41 cilvēks.   

Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

nodrošinājuma ir griezušās 1680 personas( reģistrēto iesniegumu skaits). Vidēji 2013. 

gadā pieņemto apmeklētāju skaits Sociālajā dienestā sasniedza 4394 personas. 

Sociālā dienesta lietvedībā ir 1012 aktīvas ģimeņu lietas. 

 

Mērķauditorija Skaits 

Trūcīgas personas  279 

Maznodrošinātas personas 301 

I grupas invalīdi  46 

Daudzbērnu ģimenes 47 

Politiski represētas personas 62 

7. tabula. Sociālā dienesta mērķauditorija 2013. gadā. 

 

Sociālajā dienestā strādāja 10 cilvēki ( SD vadītājs, četri sociālie darbinieki, 

divi sociālie pedagogi, izglītības psihologs, lietvedis). Uzņēmuma līgumi bija noslēgti 

ar psihologu, kurš strādāja pēc Sociālā dienesta pasūtījuma ar vardarbībā cietušiem 

bērniem, otrs līgums paredzēja aprūpi mājās nodrošināšanu.  

Sociālā dienesta darbinieki atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 „Prasības 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem” ir apmeklējuši seminārus, kursus, lai celtu savu 

profesionālo meistarību. Dienas centra vadītāja I.Feldmane un psiholoģe R.Ļihačeva 

ieguva sertifikātus ar tiesībām vadīt atbalsta grupu Bērnu emocionālā audzināšana. 

Izglītības psihologs izglītojās seminārā par bērnu kognitīvo spēju noteikšanu. 

Dienesta darbinieki saņēma grupas supervīzijas 18 stundu garumā. 

2013. gadā 5 bērniem tika turpinātas profilakses lietas, 13 bērniem tika rakstīti 

rehabilitācijas plāni.  

Bērnu tiesību aizsardzības komisija vienu reizi mēnesī organizēja sēdes, lai 

koordinētu speciālistu sadarbību.  
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Bērnu drošību un uzraudzību pēc stundām nodrošina Bērnu un jauniešu dienas 

centrs. Vidējā dienas centra apmeklētība ir 25 bērni dienā. Dienas centrs arī 2013. 

gadā organizēja tradicionālo vasaras projektu. 2013. gada projekta nosaukums „Esi 

aktīvs”un šajā projektā piedalījās 40 bērni no Saulkrastu pašvaldības. 

Dienas centrs organizēja vecākiem un pedagogiem 2 lekcijas par pusaudžu 

vecumu un atkarības problēmām. Sociālajā dienestā A.Bogdanova un S.Kliedere 

organizēja atbalsta grupu vecākiem par tēmu „Bez pēriena”. 

Tika atbalstītas ģimenes, kurās ir aizbildnībā bērni. 2 aizbildnībā esošiem 

bērniem tika atmaksāta vasaras nometne. 

2013. gadā Latvijas SOS bērnu ciematā Īslīcē uzturējās 2 Saulkrastu novada 

bērni, Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā - internātā uzturējās 

trīs Saulkrastu novada bērni. Ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanai 3 bērniem tika 

noslēgts līgums ar pašvaldības iestādi - Dobeles novada Sociālā dienesta 

struktūrvienību ĢAC Lejasstrazdi”. 

2013. gadā turpinās sadarbība ar NVA datu apmaiņas veidā un izmantojot 

NVA darbinieku konsultācijas Saulkrastu novadā divas reizes mēnesī, lai iedzīvotāji 

varētu saņemt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu.  

Lai pilnveidotu bezdarbnieku, sociālo pabalstu saņēmēju rehabilitācijas plānus 

un dažādotu līdzdarbību, Sociālais dienests organizēja klientus apmeklēt NVA 

piedāvātos seminārus Saulkrastu novadā. 2013. gadā 7 kursu dienās 127 klausītāji 

apguva zināšanas, kas saistījās ar darba meklējumu organizēšanu, prezentācijas 

prasmju veidošanu un pašapziņas celšanu.  

Reizi mēnesī Saulkrastu novada iedzīvotājus konsultēja VSAA Siguldas 

filiāles darbinieks. 

2013. gadā Sociālais dienests turpināja Latvenergo dāvinājumu karšu 

izdalīšanu daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar jaundzimušajiem bērniem ( 47 kartes Ls 

2523,90 vērtībā). 

 Sociālais dienests dalīja ES un Latvijas Sarkanā Krusta pārtikas pakas 

trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm (1560 gb par Ls 5173,93).  

2013. gadā Sociālais dienests kā katru gadu organizēja labdarības pasākumu 

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

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

kuri ir aizbildnībā, daudzbērnu ģimenēm. Kopumā Ziemassvētku pakas saņēma 170 
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bērni un 300 ģimenes. Budžetā bija paredzēti Ls 4000,00 pašvaldības līdzekļi  un 

ziedotie līdzekļi labdarības akcijai. Par ziedotajiem līdzekļiem tika iegādātas saldumu 

izlases daudzbērnu ģimenēm. 

Sociālajā dienestā tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos par sociālajiem 

pabalstiem un materiālo palīdzību. 

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par sociālo pakalpojumu nepieciešamību, par 

informētību saistībā ar pieejamajiem pakalpojumiem,tika veikta iedzīvotāju 

anketēšana.  

 Viena no sociālā darba sastāvdaļām ir iedzīvotāju informēšana par 

aktualitātēm sociālajā darbā. Sociālais dienests izmantoja mediju pakalpojumus, 

sniedzot informāciju „Saulkrastu Domes Ziņām”, ievietojot informāciju Saulkrastu 

novada domes mājas lapā par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstu saņemšanas 

kārtību. 

 

Sociālās aprūpes māja 

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

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura Latvijas Republikas 

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

sniegt pastāvīgu vai pagaidu sociālo un medicīnisko aprūpi, kā arī sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas un 

citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu dzīves 

kvalitātes nepazemināšanos I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska 

rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma, 

funkcionālo vai veselības stāvokļa dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.  

       Pārskata gadā „Sociālā aprūpes māja” kopējais gultu dienu skaits – 11789. 

Pakalpojums tika sniegts klientiem no Saulkrastu, Limbažu, Sējas, Ropažu, 

Garkalnes, Carnikavas un Siguldas pašvaldībām, kuru vidējais vecums: vīriešiem - 74 

gadi, sievietēm – 80,7 gadi. Kā plānots: 

1) ar 2013. gada 1. janvāri tika paaugstināta gultas dienas maksa, no Ls 10,10  

(desmit lati 10 sant.) uz Ls12,50 ( divpadsmit lati 50 sant.);  



 

41 

Saulkrastu novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

2) turpināts remontēt iestādes telpas;  

3) iegādātas jaunas mēbeles; 

4) pievērsta lielāka uzmanība darbinieku kvalifikācijas celšanai; 

5) veiktas izmaiņas organizatoriskajā struktūrā.  

      Pārskata gadā iestādes kolektīvs un materiālā bāze spēja nodrošināt klientiem 

labus sadzīves apstākļus un kvalitatīvu aprūpi, līdz ar to vadība uzskata, ka iestāde ir 

stabila, un tās darbība virzīta uz iestādes dzīves un darba mērķtiecīgu, kvalitatīvu un 

radošu attīstību un pilnveidošanu.  

     

2.6. Bāriņtiesa 

 Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko 

tiesību principiem.Pārskata periodā Saulkrastu novada bāriņtiesas lietvedībā bija 106 

lietas, tika veikti 192 notariālie apliecinājumi. 

Kopumā 2013. gadā bāriņtiesas apritē bija 571 dokuments, tajā skaitā sarakste 

ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar institūcijām, iestādēm, fiziskām un 

juridiskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos (atbildes uz iesniegumiem, 

pieprasījumi, informācija, paziņojumi). 

 Veiktas vairāk nekā 120 ģimeņu pārbaudes dzīvesvietās, bērnu aprūpes 

iestādēs un pansionātos, pieņemti un noformēti 49 lēmumi (no tiem 5 – 

vienpersoniskie lēmumi), sastādīti 52 sēžu protokoli. 

 Saulkrastu novada bāriņtiesa piedalījusies 24 tiesas sēdēs (Administratīvā 

rajona tiesa, Rīgas rajona tiesa, Centra rajona tiesa, Zemgales priekšpilsētas tiesa, 

Gulbenes rajona tiesa, Valmieras apgabaltiesa). Tiesas sēdēs sniegti rakstiski un 

mutiski paskaidrojumi, kā arī rakstiski atzinumi par saskarsmes tiesību noteikšanas 

kārtību, viena vecāka atsevišķu aizgādību, bērna dzīvesvietas noteikšanu. 

• Aizgādības tiesību pārtraukšanas/bērnu skaits lietās – 19/27 

• Aizbildnības lietas, tajā skaitā pārraudzības lietas – 22/26 

• Aizbildnībā esošo personu lietas/ aizgādnībā esošo personu skaits - 10/10 
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• Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoto 
bērnu lietas/bērnu skaits – 7/12 

• Viesģimeņu lietas - 3 

• Lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos - 3 

• Lietas par atzinuma sniegšanu tiesai pēc tiesas pieprasījuma - 10 

• Lietas par personas atbilstību aizbildņa u.c. pienākumu pildīšanai -11 

• Adopcijas lietas - 3 

• Ģimenes, par kurām bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai 
citu atbildīgo institūciju /bērnu skaits ģimenēs – 11/14 

• Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu - 13 

• Lietas par aizgādņa iecelšanu nekustamajam īpašumam - 1 

 

2.7. Sabiedriskā kārtība 

Sabiedrisko kārtību pašvaldībā nodrošina Saulkrastu pašvaldības policija, kas ir 

Saulkrastu novada domes izveidota pašvaldības iestāde. Saulkrastu pašvaldības 

policija darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policiju un citām 

institūcijām. 

 Pārskata periodā Saulkrastu pašvaldības policijā strādāja 16 darbinieki, kuri 

nodrošinaja sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 24 

stundas diennaktī. Saulkrastu pašvaldības policijas rīcībā ir divi transportlīdzekļi, kuri 

tiek izmantoti ikdienas patruļā. 

 No 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 15.septembrim Saulkrastu peldvietā 

atpūtnieku drošību nodrošināja pludmales glābšanas dienests, kura ir Saulkrastu 

pašvaldības policijas struktūrvienība. Pludmales glābšanas dienesta sastāvā ir dienesta 

vadītājs un četri glābēji. Pludmales glābšanas dienesta rīcībā ir motorlaiva, speciālā 

piekabe laivas pārvadāšanai, kvadracikls, skatu tornis un viss nepieciešamais 

aprīkojums. 
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1. Saulkrastu pašvaldības policija reaģēja uz notikumiem 721 

2. Aizturētās personas un nogādātas Valsts policijas Saulkrastu 

iecirknī 

98 

3.Nogādātas mājās personas alkohola reibuma stāvoklī, kas nespēj 

pastāvīgi pārvietoties 

57 

4. Sadarbība ar Valsts policiju 3 

5. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 7 

6. Aizturēti transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā 5 

7. Izskatīti personu priekšlikumi, iesniegumi, sūdzības 75 

8. Sniegts atbalsts tiesu izpildītājiem nodrošinot sabiedrisko kārtību 

tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā 

5 

9. Uzsāktās administratīvās lietvedības 222 

10. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokpoli 114 

            10.1. pēc pašvaldību saistošajiem noteikumiem 31 

           10.2. pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 83 

11. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - paziņojumi 138 

            11.1. par apstāšanos - stāvēšanu 111 

            11.2. kāpu aizsargjoslā 27 

12.Sniegta palīdzība personām, kam nepieciešama Ātrā medicīniskā 

palīdzība 

44 

 8.tabula. Saulkrastu novada pašvaldības policijas paveiktais 2013. gadā. 

 

 

2.8. Komunālā saimniecība 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS), kurš komercreģistrā reģistrēts 2004. 

gada 14. janvārī, pamatdarbības veids ir Saulkrastu novada komunālās saimniecības 

apkalpošana. SKS galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un 

piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

apkalpošana, siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, daudzdzīvokļu māju 
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apsaimniekošana un pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana. 2013.gada 18.februārī 

izsniegtā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licence (derīga līdz 

2018.gada 24.martam) Nr.U10084 nodrošina šādu pakalpojumu sniegšanu:  

- ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada 

tīklā; 

- ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam; 

- notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos. 

Ūdenssaimniecības nodaļa sniedz maksas pakalpojumus, kas veido papildus 

ieņēmumus, tostarp ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa un plombēšana, asenizācijas 

pakalpojumi, asenizācijas pakalpojumu sniedzēju savākto notekūdeņu pieņemšana, 

dzeramā ūdens līdz 1 m3 piegāde ar transportu, kanalizācijas tīklu skalošana un 

tīrīšana, tehnisko noteikumu izstrāde ūdensapgādei un kanalizācijai, siltumenerģijas 

ražošana, pārvade un sadale. Siltumapgādes nodaļa sniedz maksas pakalpojumus, kas 

veido papildus ieņēmumus, tostarp siltumtīklu remontu un siltummezglu apkalpošanu. 

2013. gada 28. augustā noslēgts Deleģēšanas līgums uz 1 gadu ar Saulkrastu novada 

domi par ielu un ceļu uzturēšanu, siltumapgādes tīklu uzturēšanu, ūdensapgādes un 

kanalizācijas nodrošināšanu, nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un maksas 

stāvvietu nodrošināšanu. 

2013.gadā SIA “Saulkrastu komunālserviss” turpināja savu darbību parastā 

saimnieciskās darbības cikla ietvaros šādās nozarēs: 

1) ūdensapgāde (dzeramā ūdens kvalitātes monitorings, avāriju novēršana 

centralizētajos ūdensapgādes tīklos, ūdens patēriņa uzskaite). Dzeramā ūdens ieguvei 

tiek izmantotas 3, pilsētas teritorijā esošas pazemes ūdens ieguves vietas: 

Zvejniekciemā - Atpūtas ielā, Saulkrastos - Bīriņu ielā un Pabažos - Skuju ielā. 2013. 

gadā iegūti 107 017m³ un piegādāti 68175 m³ dzeramā ūdens, kas ir par 8.3% vairāk 

kā iepriekšējā gadā. Par 1.4% samazināti dzeramā ūdens zudumi tīklā. Pašu spēkiem 

izbūvēts ūdensvads 571 m garumā. Izbūvēti 8 jauni ūdens pieslēgumi un ūdens 

patēriņa skaitītāja mezgli. Likvidētas 42 ūdensvada avārijas. Sagatavoti 70 tehniskie 

noteikumi un atdzinumi. Veiktas 60 projektu un topogrāfijas saskaņošanas. Veiktas 73 

ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas, verificēšanas un plombēšanas. 

2) kanalizācija un notekūdeņu attīrīšana. Kanalizācijas sistēmas tīklu pilsētā veido 

galvenie kolektori, ielu tīkli, spiedvadi, iekškvartālu tīkli un māju izvadi. 
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Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanai pilsētas kanalizācijas tīklā pavisam ir 

izbūvētas 15 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. Saulkrastu NAI atrašanās vieta – 

Ozola ielā NAI jauda – 1 000 m3/dnn. Vidēji diennaktī tiek attīrīti 500 m3 

notekūdeņu. Savākti un attīrīti 58 498 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas ir par 5.4% 

vairāk kā iepriekšējā gadā. Veikti asenizācijas pakalpojumi 3 971m³ apmērā. 

2013.gadā pabeigta Kohēzijas fonda, Latvijas valsts un Saulkrastu novada pašvaldības 

līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības 

attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” 

Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032 realizācija. Projekta ietvaros veikti pasākumi 

kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai, tajā 

skaitā: 

1. Ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtu būvniecība un 

atjaunošana, tostarp ierīkotas 3 jaunas artēziskās akas, slēgtas 4 neizmantojamās 

artēziskās akas, izbūvētas 3 jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas, izbūvēti 

3 jauni krājrezervuāri, izbūvētas 3 jaunas II pacēluma stacijas, veikta 

ūdensapgādes tīklu atjaunošana (823,7 m). 

2. Ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma 

samazināšanai veikta 2 kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija un 1 

dīzeļģeneratora piegāde, veikta 11 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve un 

veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana (21 362,5 m). 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai 

veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana (10 759,7m). Ūdensapgādes sistēmas 

paplašināšanas rezultātā ir nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 

56 % Saulkrastu iedzīvotāju. Projekta realizācijas rezultātā, paplašinot sadzīves 

kanalizācijas sistēmu un izveidojot jaunus pieslēgumus, ir uzlabosies apkārtējās vides 

stāvoklis, jo ir samazinājušās notekūdeņu noplūdes no individuālajām notekūdeņu 

uzkrāšanas tvertnēm un no nekvalitatīvi izbūvētām lokālām attīrīšanas iekārtām. 

Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti un izbūvētā infrastruktūra un iekārtas darbojas 

atbilstoši prasībām un nodrošina projektā paredzētās funkcijas. Projekta ietvaros 

īstenotās aktivitātes dod ieguldījumu ES direktīvas 91/271/EEK un 98/83/EK galveno 

prasību nodrošināšanai. 
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2013.gada SKS ir nodrošinājis dzeramo ūdeni pietiekamā daudzumā un 

atbilstošā kvalitātē, kā arī savākusi, novadījusi uz attīrīšanas iekārtām un attīrījusi 

kanalizācijas notekūdeņus. Siltumapgāde tiek nodrošina no četrām katlu mājām: 

Raiņa ielā 7, Bērzu aleja 3b, Ainažu ielā 34b un Vidrižu ielā 22a. Rekonstruēta 

siltumtrase Ainažu ielā 34 un pieslēgta centralizētai apkurei Saulkrastu slimnīcas ēka. 

Veikta apkures katlu un sistēmas skalošana. Līdzekļi, kuri bija paredzēti 

apsaimniekojamo māju remontiem un netika izlietoti ir uzkrāti uzkrājumu kontā un 

tiks izlietoti nākamajos gados. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā veikti plānotie 

darbi. Noslēgti līgumi ar LIAA par daudzdzīvokļu māju siltināšanu Raiņa ielai 3 un 

Ainažu ielai 70.  

2013.gadā veikti dažādi pētniecības darbi un attīstības pasākumi, tostarp 

apkures sistēmas efektivitātes paaugstināšana, siltuma zudumu samazināšana un 

ūdens apgādes un kanalizācijas efektivitātes paaugstināšana. Nākamā pārskata gadā 

Sabiedrība plāno samazināt dzeramā ūdens zudumus, veikt ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu avāriju un remontdarbus, uzstādīt jaunu ekonomisku apkures degli 

katlam (0,3 MW) katlu mājā Ainažu ielā 34b, siltumapgādes lietderības 

paaugstināšanai, aprēķināt un iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram jaunu 

siltumapgādes tarifu, lai ai samazinātu zaudējumus. 2014.gadā plānots turpināt 

sadarbībā ar LIAA Projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu 

pilsētas centrālajā daļā". 

 

SIA “ZAAO” 

SIA „ZAAO” 2013.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 pilsētas būvvalde izveidota, pamatojoties uz 1997. gada 2. jūlija 

Saulkrastu pilsētas domes lēmumu nr. 101. 

Saulkrastu pilsētas būvvalde Saulkrastu teritorijā savas kompetences ietvaros 

pārzina un koordinē būvniecību un teritoriālplānošanu: 
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• piedalās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādē; 

• izskata ar būvniecību saistītos dokumentus; 

• izskata un izvērtē detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, apbūves 

noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus; 

• organizē būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un 

normatīvo aktu prasībām; 

• pārrauga būvniecības procesu Saulkrastu teritorijā; 

• organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Vispārīgo 

būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām; 

• izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus; 

• reģistrē un izskata būvniecības iesniegumus – uzskaites kartes; 

• sagatavo un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumus; 

• izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus; 

• izsniedz būvatļaujas, specializētas būvniecības gadījumā – reģistrē 

būvatļaujas; 

• izdod izziņas zemesgrāmatu nodaļai par jaunbūvju un nepabeigtas 

būvniecības faktisko stāvokli teritorijā; 

• izdod izziņas par īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas 

plānojumu.  

Būvvaldes struktūra: būvvaldes vadītājs – arhitekts, būvinspektors, arhivārs. 

2013. gadā Saulkrastu būvvaldē akceptēti un saskaņoti 68 projekti, tostarp 

17 individuālo dzīvojamo māju projekti, 18 projekti dārza mājām un vasarnīcām. 

Nozīmīgākie būvobjekti – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Ostas ielā 

jumta rekonstrukcija, noliktava Skultes osta -1,gājēju celiņi un apgaismojums 

A.Kalniņa ielā, Atpūtas ielā, Bērzu alejā, elektrolīniju rekonstrukcija Ķīšupē. 

Izsniegtas 69 būvatļaujas. 

Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi 73 būvobjektiem. 

Ekspluatācijā pieņemti 79 būvobjekti, tai skaitā 19 dzīvojamās mājas, 30 dārza 

mājas un vasarnīcas. Lielākie būvobjekti – ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Saulkrastos’’ II posms - Dienvidu daļa, veikals Bērzu alejā 1, optiskā šķiedru kabeļa 

izbūve Bērzu alejā, elektropārvades līnijas Ķīšupe - I, Krasta, Stirnu, Strautu, Lazdu 

ielās, d/s,,Lilaste’’, mobilo sakaru bāzes stacija ,,Bites Muižuļi’’ .  
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Izsniegtas 55 izziņas par nepabeigtu būvniecību, nekustamo īpašumu piederību 

un zemes atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam. 

 

2.10. Skultes ostas pārvalde 

Pārskata gadā Skultes ostu apmeklēja 213 kuģi ar vidējo bruto tonnāžu 3 311.85 

BRT un kopumā 2013.gadā ostā tika pārkrauts 683,30 tūkst.t. kravu, kas ir par 15,8% 

vairāk nekā 2012.gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu apkalpoto kuģu vidējā bruto 

tonnāža ir samazinājusies par 4,84%, kas izskaidrojams ar atsevišķu kuģu īpašnieku 

finansiālajām problēmām, kā rezultātā vairāki kuģi, ar izmēru virs 5000 BRT, 

vairākus mēnešus netika izmantoti kravu pārvadājumos Baltijas jūrā. 

Pārskata gadā Skultes ostas pārvalde ziemas navigācijas nodrošināšanai Skultes ostā ir 

iegādājusies lietotu ledus klases velkoni. Velkoņa galvenie parametri – garums 

31,59m, platums 9,0m, iegrime 4,8m, dzinēja jauda 1821kW, ledus klase 1A Super. 

Velkoņa iegādes izmaksas sastādīja 803 600 EUR un tika finansētas, izmantojot ostas 

pārvaldes līdzekļus un aizdevuma līdzekļus no SEB Bankas.    

Pārskata gada beigās Skultes ostas pārvalde saskaņā ar grafiku pilnā apjomā 

veica valsts garantētā aizdevuma atmaksu A/S „DNB Banka”.  Skultes ostas pārvaldes 

ilgtermiņa parāds kredītiestādēm uz 31.12.2013. kopsummā sastādīja 822 437 EUR, 

tai skaitā AS “SEB Banka” aizdevums 723 000 EUR apmērā ar aizdevuma atmaksas 

gala termiņu 2020.gada 1.jūnijs un Valsts Kases aizdevums 99 437 EUR apmērā ar 

aizdevuma atmaksas gala termiņu 20.07.2017.  Procentu maksājumi kredītiestādēm 

pārskata gadā sastādīja 16271.96 EUR, kas ir par 5,98% vairāk nekā 2012.gadā, kas 

izskaidrojams ar jauna aizdevuma izmantošanu velkoņa iegādei. Pārskata gadā 

Skultes ostas pārvaldes neto apgrozījums sasniedza 908,67 tūkst. EUR un ostu maksu 

atskaitījumi pašvaldības budžetā sastādīja 56,25 tūkstošus EUR. 

Ņemot vērā saņemtos uzņēmēju ierosinājumus, Skultes ostā tuvākajos gados 

tiek plānots attīstīt RO-RO līnijas kuģu satiksmi, un sašķidrinātās gāzes pārkraušanas 

termināli. Šo projektu detalizēta izstrāde ir paredzēta 2014.gada laikā. Iepriekš minēto 

projektu realizācija ļaus piesaistīt ostai jaunas kravas, šādi mazinot riskus un atkarību 

no pašreiz dominējošām kokmateriālu kravām. 

Lai nodrošinātu Skultes ostas pārvaldes un Skultes ostas attīstību kopumā, 

nākotnē nepieciešams: 

1. Radīt labvēlīgu vidi RO- RO līnijas izveidošanai Skultes ostā; 
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2. Aktīvi piedalīties sašķidrinātās gāzes termināļa projekta izstrādē 

sadarbojoties ar uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm;  

3. Turpināt darbu pie projekta “Kuģošanas drošības nodrošināšana 

ziemas navigācijas periodā Salacgrīvas un Skultes ostās”;  

4. Izstrādāt ostas krastu stiprinājumu rekonstrukcijas projektus. 

5. Izstrādāt Skultes ostas pievadceļu rekonstrukcijas projektus; 

6. Veikt trokšņa barjeru uzstādīšanu Skultes ostas teritorijā; 

7. Veikt Kuģu vadības sistēmas izveidi Skultes ostā 

8. Izstrādāt ostas navigācijas zīmju rekonstrukcijas projektu. 

9. Turpināt darbu pie Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanas 

ostas infrastruktūras attīstībai. 

 

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 pagasta zemes eksplikācija: 

•          lauksaimniecībā izmantojamā zeme 242,5 ha; 

•          meži 2942,6 ha, no tiem 1863,1 ha valsts mežs, 136 ha pašvaldības mežs; 

•          krūmāji 55,8 ha; 

•          purvi 55,5 ha; 

•          zem ūdeņiem 151,4 ha; 

•          pagalmi 478,1 ha; 

•          ceļi 340,9 ha; 

•          pārējās zemes 503,4 ha. 

Saulkrastu novadā kopā ir 8137 nekustamie īpašumi un 1034 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 1.01.2014. 

Saulkrastos darbojas Nekustamo īpašumu nodaļa, un Saulkrastu pilsētas Zemes 

komisija, mērniecības pakalpojumus sniedz licencēti mērnieki. 
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3. Budžeta informācija 

 

Pavisam budžeta ieņēmumi 2013. gadā tika plānoti Ls 6 229 278 apjomā. 

Faktiskā 2013. gada budžeta ieņēmumu izpilde Ls 5 687 540 jeb 91,3 %. 2013. gada 

ieņēmumi ir par 26,7 % lielāki par iepriekšējā gada ieņēmumiem. Šādas izmaiņas ir 

skaidrojamas ar to, ka 2013. gadā palielinājās nodokļu ieņēmumi un vairāk ir ņemti 

aizņēmumi, lai realizētu Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus. 

Pašvaldības ieņēmumi 2013. gadā veidojās no nodokļu ieņēmumiem, nenodokļu 

ieņēmumiem, naudas sodiem, valsts budžeta transfertiem, pašvaldību budžetu 

transfertiem, budžetu iestāžu ieņēmumiem un aizņēmumiem. 

2013. gadā lielākos budžeta ieņēmums veidoja nodokļa ieņēmumi – iedzīvotāju 

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

īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, kas kopā sastāda Ls 3 226 048 jeb 56,7 % no 

kopējiem budžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodokļu ieņēmumi 

ir palielinājušies par 6,0 %. Galvenais nodokļa ieņēmumu avots ir iedzīvotāju 

ienākumu nodoklis, kas 2013. gadā veidoja Ls 2 404 385 jeb 42,3 % no visas 

pašvaldības ieņēmumiem. 

2013. gada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas 

pašvaldībai noteikto pastāvīgo funkciju nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu 

uzturēšanai. Budžeta izdevumu faktiskais apjoms 2013. gadā bija Ls 5 574 705. 

2013. gadā Saulkrastu novada pašvaldība veica maksājumus pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā, to apjoms samazinājās par 8 % salīdzinājumā ar 2012. gadu un 

fondā iemaksājamā summa sastādīja Ls 272 859. 

Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksai 2013. gadā izlietoja Ls 119 078, 

aizdevumu atmaksai Ls 312 675. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem tika izlietoti tikai Ls 60 308. 

Pašvaldības domes izdevumi 2013. gadā bija Ls 131 502, kas ir par 41,4 % 

mazāk nekā 2012. gadā, šāds samazinājums skaidrojams ar Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas un Juridiskās nodaļas izveidi 2013.gadā.  

Dzimtsarakstu nodaļas budžets 2013. gadā bija Ls 22 863. 

Pašvaldības policijas budžets 2013. gadā palielinājies par 7,1 % un izveidojies 

Ls 144 289 apjomā. 
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Saulkrastu novadā darbojas bāriņtiesa. Bāriņtiesas darba finansēšanai budžetā 

bija iedalīti Ls 18 111, kas ir par 10,9 % mazāk nekā 2012. gada budžetā.  

Tūrisma daļai 2013. gada budžets palielinājās par 23,3 % un bija Ls 40 033, 

šāds pieaugums skaidrojams ar darbinieku skaita palielināšanos. 

2013. gadā pārējai ekonomiskai darbībai tika izlietoti Ls 80 467, kas ir par 

20,5 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

PVN tika izlietoti Ls 77 766, kas ir vairākas reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā, 

šāds pieaugums skaidrojams ar to, ka sākot ar 2013.gadu tiek atsevišķi izdalīts 

būvniecības PVN. 

Vēlēšanas komisijas darbībai 2013.gadā tika izlietoti Ls 9 003. 

Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi, 2013. gada budžetā nozīmīgu 

izdevumu īpatsvaru veido tautsaimniecības izdevumi. 2013. gadā kopējie 

tautsaimniecības izdevumi ir palielinājušies par 54,4 % un kopā veido Ls 1 735 976. 

Domes deleģēto funkciju izpildei paredzētajā finansējumā ietilpst: pilsētas 

teritorijas ielu apgaismošanai izlietoti līdzekļi Ls 34 919; pilsētas ielu apgaismojums 

remontam Ls 63 901; A. Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma izveidei Ls 17 169; 

ceļu un ielu uzturēšanai, remontam Ls 63 901; novadgrāvju uzturēšana Ls 18 019; 

meliorācijas sistēmas būvniecība Ls 47 693; nekustamā īpašuma iegāde Ls 25 000; 

dotācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ls 794 226; papildus vēl dažādiem darbiem 

saistībā ar tautsaimniecību izlietoja Ls 11 547. 

Kapu saimniecībai 2013. gada budžetā izlietoti Ls 8 506 un Kapu saimniecība ir 

pievienota Labiekārtošanas nodaļai. 

Tautsaimniecībai (šoferim, ēkas uzturēšanai un telpu kopšanai) budžeta 

izdevumi 2013. gadā ir samazinājies par 15,6 %, un to izdevumi bija Ls 83 038. 

Darba drošības izdevumi 2013. gada budžetā bija Ls 3 027. 

Lai nodrošinātu tīrību Saulkrastu novadā, 2013. gada budžetā Labiekārtošanas 

nodaļas darbībai tika izlietoti izdevumi Ls 183 518 apmērā, kas ir par 10,1 % mazāk 

nekā iepriekšējā gada budžetā. 

Domes būvvaldes izdevumi 2013. gadā bija iepriekšējā gada līmenī un bija 

Ls 33365. 

Domes Nekustamā īpašuma nodaļas izdevumi 2013. gadā palielinājās par 

16,4 % un bija Ls 58 230. 
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Dažādu projektu izstrādei un līdzdalības nodrošināšanai 2013. gadā  Attīstības 

un plānošanas nodaļai tika izlietoti Ls 37 502. 

Saulkrastu slimnīcai ir veikta dotācija 2012. gadā Ls 4287 apmērā. 

Brīvajam laikam, sportam un kultūrai 2013. gada budžetā kopējais finansējuma 

apjoms bija Ls 510 151, kas ir par 12,1 % mazāk nekā 2012. gada budžetā. Šāds 

samazinājums skaidrojams, ka 2012.gadā tika realizēts projekts „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai kultūras namā 

„Zvejniekciems”, Saulkrastu novadā”. 

Sekmīgai “Saulkrastu kultūras un sporta centra” darbībai 2013. gada budžetā 

izlietoti Ls 447 674, kas ir par 13,7 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Saulkrastu bibliotēkas izdevumi 2013. gada budžetā bija Ls 51 596. 

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izdevumi 2013. gadā bija 

Ls 6541 un dalībai dziesmu svētkiem izlietoti Ls 4 340.  

Saulkrastu slimnīcai 2013.gadā pārskaitīti Ls 15 257. 

Izglītībai ieplānoto izdevumu apjoms 2013. gadā kopā veidoja Ls 1 4598 045 

jeb 26,2 % pašvaldības budžeta izdevumu, kas ir mazāk nekā pagājušo gadu. 

Pašvaldība Saulkrastu vidusskolas vajadzībām 2013. gada budžetā izlietoja 

finansējumu Ls 149 974, kas ir par 14,6 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

2013. gada budžetā Zvejniekciema vidusskolas izdevumus finansēja Ls 147 497 

apmērā, kas ir tikai par 9,3 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

Skolēnu transportam uz skolām 2013,gad;a izlietoti Ls 20 060. 

Pašvaldība finansē Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, un 

2013. gada budžetā ir izlietots finansējums Ls 299 977 apmērā, kas ir par 6,3 % vairāk 

nekā iepriekšējā gadā.  

Telpu remontam PII “Rūķītis” 2013.gadā izlietoti Ls 30 512. 

Pašvaldība finansē arī VJMMS, kurai 2013. gada budžetā izlietoja finansējumu 

Ls 68 346 apjomā, kas ir iepriekšējā gada apjomā. Vecāku finansējums VJMMS 

darbībai saņemts Ls 25 127 apmērā, no citām pašvaldībām VJMMS darbībai saņemti 

Ls 18 613. 

2013.gadā ir izlietoti Ls 20 702 VJMMS ēkas renovācijai. 

2013. gada budžeta izdevumos kopējās mērķdotācijas Saulkrastu vidusskolas, 

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

pedagogiem veidoja kopumā Ls 663 153, kas par 7,7 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
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Sociālās palīdzības darbu pašvaldībā koordinē Saulkrastu novada sociālais 

dienests. Tā darbība pastāvīgi paplašinās, un 2013. gadā ir izveidota papildu štata 

vienība. 2013. gadā sociālajā dienestā budžetam izlietoti Ls 78 257. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu iestādes budžets ir palielinājies par 23,9 %. 

Kā sociālā dienesta struktūrvienība darbojas Bērnu jauniešu dienas centrs 

“Saulespuķe”, un 2013. gada budžets bija Ls 7 925, kas ir par 42,7 % vairāk nekā 

iepriekšējā gadā. 

Maznodrošināto personu dzīves apstākļu nodrošināšanai darbojas sociālā māja, 

kurai 2013. gadā budžets kopsummā veidoja Ls 147 146 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, 2013. gada budžetā izlietoja kopā 

Ls 158 886, kas ir par 4,8 % vairāk nekā 2012. gadā. 

Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts 2013.gadā piešķirts Ls 5 000 apmērā. 

Kompensācijām bērnu vecākiem izmaksāts Ls 8 265, asistentu pakalpojumiem 

izlietoti Ls 2 007 un bērnu tiesības komisijas uzturēšanas izdevumi 2013.gadā veidoja 

Ls 1 800. 

Saulkrastu novadā 2013. gadā ir sākti un realizēti vairāki projekti. 2013. gadā 

realizēts kopā 11 projekts par kopējo summu Ls 278 974.  

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

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

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

fonda, PVN un Skultes ostas maksas. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā sastādīja Ls 107 965, kas ir par 10,3 % 

vairāk nekā 2012. gadā. Šāds pieaugums skaidrojams ar Skultes ostu maksu 

pieaugumu, 2013. gadā no Skultes ostu maksām ir saņemts Ls 35 977. 
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Speciālā budžeta izdevumi 2013. gadā ir palielinājušies par 11,3 % un sastāda 

Ls 126 029 lielu apjomu. Palielinājums ir skaidrojums ar 2013. gadā papildus saņemto 

Skultes ostas maksu. 

 

3.1.  Pašvaldības budžeta izpilde 

Pamatbudžets 

Tabulā apkopota informācija par Saulkrastu novada domes pamatbudžeta izpildi 

2011. un 2012. gadā, kā arī 2013. gada plāns. Tabulas 4. un 6. ailē parādītas budžeta 

pozīciju izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu.  

 

2011. un 
2012. gada 

pamatbudžeta 
izpilde un 

2013. gada plāns 

2011. 
gada 
fakts 

2012. 
gada 
fakts 

Izmaiņas 
2011./2012. gadā 

2013. 
gada 
plāns 

Izmaiņas 
2012./2013. 

gadā 

Kopā ieņēmumi 3 974 449 4 009 034 34 585 4 363 624 354 590 
Nodokļu ieņēmumi  2 783 647 3 021 765 238 118 2 979 080 -42 685 
Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 

2 119 440 2 248 478 129 038 2 199 490 -48 988 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi 

388 456 489 412 100 956 477 342 -12 070 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām 

166 939 196 077 29 138 162 474 -33 603 

Nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds par 
zemi 

38 507 56 075 17 568 100 704 44 629 

Nekustamā īpašuma 
parāds par ēkām 

35 280 31 723 -3 557 28 030 -3 693 

Azartspēļu nodoklis 9 035 10 920 1 885 11 040 120 
Ieņēmumi no 
īpašumu pārdošanas 

 30 600  16 700 -13 900 

Valsts, pašvaldību 
nodevas un 
maksājumi 

6 314 6 497 183 14 059 7 562 

Soda naudas 21 962 26 626 4 664 34 288 7 662 
Valsts budžeta 
transferti 

976 702 680 144 -296 558 1 005 937 325 793 

Norēķini ar 
pašvaldību 
budžetiem 

100 209 122 485 22 276 126 300 3 815 

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi 

74 723 109 997 35 274 187 260 77 263 

Kopā izdevumi 3 998 318 4 484 411 486 093 4 795 624 311 213 
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Izpildvara un 
likumdošanas varas 
institūcijas  

216 504 251 213 34 709 320 829 69 616 

Sabiedriskā kārtība 125 963 134 706 8 743 167 682 32 976 
Bāriņtiesa 19 614 20 316 702 22 097 1 781 
Tūrisma daļa 22 013 32 480 10 467 42 972 10 492 
Pārējā ekonomiskā 
darbība 

46 321 66 798 20 477 89 125 22 327 

Izglītība 1 205 225 1 375 200 169 975 1 282 611 -92 589 
Veselības aprūpe 32 136 4 287 -27 850 20 000 15 714 
Sociālā aizsardzība 284 317 286 715 2 398 473 428 186 713 
Tautsaimniecība 821 968 1 124 229 302 261 978 771 -145 458 
Brīvais laiks, sports 
un izklaide 

536 668 580 317 43 649 510 599 -69 718 

Pārējie izdevumi 7 033 8 207 1 174 17 982 9 775 
Pašvaldības parādu 
procentu nomaksa 

136 455 122 816 -13 639 145 000 22 184 

Aizņēmumu 
atmaksa 

219 361 123 711 -95 650 418 111 294 400 

Maksājumi 
izlīdzināšanas 
fondam 

269 042 296 553 27 511 246 687 -49 866 

Norēķini par 
izglītību 

55 698 56 864 1 166 59 730 2 866 

9. 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 150 latus), kas ir budžeta iestādes īpašumā, 

un tā izmaiņas parādītas 10. tabulā. 

 

Bilances postenis Atlikums uz 
1.01.2013. 
(Ls) 

Iegāde, 
izgatavošana, 
uzņemšana 
bilancē 

Izņemšana no 
darbības, 
klasifikācijas 
maiņa 

Atlikums 
uz 
31.12.2013. 
(Ls) 

Attīstības programmas  0 22168 0 22168 

Nemateriālie ieguldījumi  22523    
Datorprogrammas 20615 11533 -3870 28277 
Pārējās nemateriālo 
ieguldījumu tiesības 

1209  1209 1209 
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Pārējie nemateriālie 
ieguldījumi 

699 23268  23967 

Nemateriālo ieguldījumu 
izveidošana 

0 45436 45436 0 

Pamatlīdzekļi  14 289 773 6798467 4201119 16 887 122 
Dzīvojamās ēkas 166 698 40561 -30772 176487 
Nedzīvojamās ēkas 4 173 565 137705 -390059 3921210 
Zeme zem ēkām un 
būvēm 

1 974 556 303607 -513430 1764733 

Pārējā zeme 4 441 537 530369 -83995 -4887912 
Ceļi 210 231 94139  304369 
Pārējais nekustamais 
īpašums 

1 395 049 383102 -1400117 378034 

Tehnoloģiskās iekārtas 
un mašīnas 

2301   2301 

Transporta līdzekļi 130 069 14052 -14052 130 069 
Saimniecības 
pamatlīdzekļi 

16 035 11821  27857 

Bibliotēku fondi 81 654 11531 -2874 90312 
Datortehnika, sakaru un 
cita biroju tehnika 

172 008 34233 -17234 189007 

Iepriekš neklasificētie 
pārējie pamatlīdzekļi 

218 754 50048 -16343 252458 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 
nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas 

471 417 431 987 -308 763 471 417 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana 

0 98406 -42458 55948 

Nepabeigtā būvniecība 471 417 692907 -647755 516570 
Turējumā nodotie valsts 
un pašvaldības 
nekustamie īpašumi 

364 276   364 276 

Mežaudzes 126380 22814  149194 
Pārējie bioloģiskie 

aktīvi 
0   0 

Pavisam kopā: 13 195 517 2 985 741 1 868 962 14 312 296 
10. tabula. Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu novērtējums 

2013. gadā. 
 

Kopējā 2013.gada Saulkrastu novada pašvaldības konsolidētās bilances 

kopsumma salīdzinot ar 2012.gada bilanci ir palielinājusies par Ls 2251363.  

 Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā tiek iekļauti Saulkrastu novada 

pašvaldības nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.  



 

57 

Saulkrastu novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats 

Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā tiek iekļauti Saulkrastu novada PA „Saulkrastu 

kultūras un sporta centrs” nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi. Ar 01.01.2013. 

pārņemta kultūras nama „Zvejniekciems” ēka par summu Ls 316886. 

 2013.gada bilances posteņa „Ilgtermiņa ieguldījumi” palielinājums 

sastāda Ls 2310766. 

Salīdzinājumā ar 2012.gadu nemateriālo ieguldījumu atlikusī vērtība ir 

palielinājusies par 49702 Ls. 

Bilances postenī „Nemateriālie ieguldījumi” tiek uzskaitīti nemateriālie 

ieguldījumi, kuri paredzēti domes un kultūras aģentūras funkciju nodrošināšanai, 

pakalpojumu sniegšanai un kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par gadu, t.i.: 

2013.gadā „Nemateriālo ieguldījumu” iegāde sastāda Ls 57048. 

Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina atbilstoši to paredzamajam 

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

ieguldījumu paredzamo lietderīgās lietošanas laiku nosaka atbilstoši lietošanas 

tiesībām, līgumos vai citos tiesību saņemšanas apliecinošos dokumentos noteiktajiem 

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

apstiprina iestādes vadība. 2013.gada laikā nemateriālo ieguldījumu amortizācijā tika 

aprēķināts Ls 7300. 

Pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti materiāli lietiskie aktīvi, kuri paredzēti 

iestādes funkciju nodrošināšanai, administratīviem nolūkiem, pakalpojumu 

sniegšanai, kuru iegādes mērķis nav to pārdošana un tie funkcionē patstāvīgi domes 

darbības nodrošināšanai. Pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita visu veidu resursus, kurus 

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

vienību. 

 Bilancē pamatlīdzekļi ir uzrādīti to atlikušajā vērtībā. 

Salīdzinot ar 2012.pārskata gada rezultātiem pamatlīdzekļu atlikusī vērtības 

kopsumma ir palielinājusies par Ls 1639499. 

Pamatlīdzekļu uzskaitē nav nodrošināta vienota pieeja – vienādas nozīmes 

pamatlīdzekļi ir uzskaitīti dažādos kontos. 2014.gadā tiks turpināts darbs pie 

pamatlīdzekļu pārklasifikācijas atbilstoši MK 1486.noteikumu prasībām. 
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Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite tika veikta saskaņā ar „Saulkrastu novada 

pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites kārtību”. 

Kontu grupā „Pamatlīdzekļi” uzskaitīto pamatlīdzekļu un avansa maksājumu 

par pamatlīdzekļiem procentuālais sadalījums sastāda : 

• Zemes gabali, ēkas un būves (89.67%); 

• Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (0.01%); 

• Pārējie pamatlīdzekļi (3.40%); 

• Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība (4.20%); 

• Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi (1.54%); 

• Bioloģiskie un pazemes aktīvi (1.10%); 

• Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (0.08%). 

Salīdzinot ar 2012. pārskata gada rezultātiem šī bilances posteņa kopsumma 

palielinājusies par Ls 1506824.  

Bilances konta „Dzīvojamās ēkas” atlikusī vērtība salīdzinājumā ar 

2012.gadu ir palielinājusies par Ls 8162. 

Bilances konts „Nedzīvojamās ēkas” salīdzinājumā ar 2012.gadu ir 

samazinājies par kopējo summu Ls 110244. 

Bilances konts „Transportbūves” salīdzinājumā ar 2012.gadu ir palielinājies 

par summu Ls 1760380.  

Bilances postenis „Zeme zem ēkām un būvēm” salīdzinājumā ar 2012.gadu 

ir samazinājies par summu Ls 209823. 

Bilances postenis „Pārējā zeme” salīdzinājumā ar 2012.gadu ir palielinājies 

par Ls 446375. 

Bilancē zemes vērtības tiek uzskaitītas, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 

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

ar pirkuma līgumu.  

Bilances konts „Inženierbūves” salīdzinājumā ar 2012. gadu ir palielinājies 

par Ls 39134. 

2013. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam „Inženierbūves” sastāda 

Ls 8016.  
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Bilances konts „Pārējais nekustamais īpašums” salīdzinājumā ar 2012.gadu 

ir samazinājies par Ls 427160.  

Ilgtermiņa ieguldījumu kustība detalizēti pa bilances posteņiem tiek 

atspoguļota gada pārskata veidlapā Nr.5 „Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 

izmaiņu pārskats”. 

Salīdzināšanās ar Valsts reģistru datiem 

Informācija par bilances atlikušo vērtību īpašumiem, kuri jāieraksta 

zemesgrāmatā un īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā uzrādīta veidlapas Nr.5 

paskaidrojumos. Zemesgrāmatā īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, 

atbilstoši kārtējam gadam budžetā atvēlētajam finansējumam.  

Pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes platības ir salīdzinātas ar VZD 

datiem, izvērtējot katru īpašumu vai piekritīgo zemes gabalu. Piekrītošās zemes 

platības nav uzņemtas Saulkrastu novada domes bilancē un nav ierakstītas Zemes 

grāmatā lietderības apsvērumu dēļ. Salīdzināšana ar VZD datiem veikta arī par 

pašvaldības īpašumā un piekritībā esošajām ēkām un būvēm par katru objektu 

atsevišķi. Atšķirības veidojas par privatizētajām ēkām, par kurām VZD datos nav 

veiktas izmaiņas. Kā arī atšķirības ar VZD datiem ir, jo pamatojoties uz 2007.gada 

6.decembra nodošanas – pieņemšanas aktu, kas pamato Bioloģiskās attīrīšanas 

iekārtas par vērtību Ls 815200 iekļaut SIA „Saulkrastu komunālserviss” bilancē, līdz 

šim brīdim nav ierakstītas Valsts Zemes grāmatā uz SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

vārda, bet SIA „Saulkrastu komunālserviss” bilancē ir uzņemti.  

Salīdzināšanās ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” veikta par pašvaldības īpašumā 

vai valdījumā ceļiem un ielām, pamatojoties uz nodošanas pieņemšanas aktu ar VAS 

Latvijas Valsts ceļi 2013.gadā tika pārņemti četri ceļi, dokumenti ir nosūtīti 

saskaņošanai uz Valsts zemes dienestu, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1052 

„Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”. 

Saulkrastu novada domes centralizētā grāmatvedība turpina darbu RVS 

Horizon grāmatvedības uzskaites reģistros ievadītās informācijas aktualizāciju, lai 

nodrošinātu katra objektu identificējamās pazīmes, kas tiks pabeigts līdz 2014.gada 

31.decembrim.  
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Kontu grupā „Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas” atlikusī vērtība 

salīdzinājumā ar 2012.gadu ir samazinājusies par Ls 897. 

2013. gadā aprēķinātais nolietojums veido Ls 897.  

Konta grupā salīdzinot ar 2012.pārskata gada rezultātiem kopsumma ir 

palielinājusies par Ls 13046.  

Pārējo pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti Saulkrastu novada pašvaldības 

transportlīdzekļi, saimniecības pamatlīdzekļi, datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika, iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi. 

Bilances konts „Transportlīdzekļi” salīdzinājumā ar 2012. gadu ir 

samazinājies par summu 13038 Ls. 

Bilances konts „Saimniecības pamatlīdzekļi” salīdzinājumā ar 2012. gadu ir 

palielinājies par summu Ls 1150. 

2013. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam „Saimniecības 

pamatlīdzekļi” sastāda Ls 6951. 

Bilances konts „Bibliotēku fondi” salīdzinājumā ar 2012. gadu ir palielinājies 

par summu Ls 8658. 

Bilances konts „Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika” salīdzinājumā 

ar 2012. gadu ir palielinājies par summu Ls 1166. 

2013. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam „Datortehnika, sakaru 

un cita biroja tehnika” sastāda Ls 33261 un no uzskaites izslēgšanai aprēķinātais 

nolietojums sastāda Ls 16857. 

Bilances konts „Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” salīdzinājumā 

ar 2012. gadu ir palielinājies par summu Ls 15110. 

2013. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam „Iepriekš neklasificētie 

pārējie pamatlīdzekļi” sastāda Ls 36463 un no uzskaites izslēgšanai aprēķinātais 

nolietojums sastāda Ls 9955. 

Bilances posteņa kopējais palielinājums attiecībā pret 2012. gada pārskatu 

sastāda Ls 101102. Bilances postenis sevī ietver sekojošus kontus:  
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Bilances konts „Pamatlīdzekļu izveidošana” salīdzinājumā ar 2012. gadu ir 

palielinājums par summu Ls 55949. 

Bilances konta palielinājumu veido pamatlīdzekļu izveidošanas objektu 

vērtības un skaita ieaugums. 

Bilances konts „Nepabeigtā būvniecība” salīdzinājumā ar 2012. gadu ir 

palielinājies par summu Ls 45000. 

Bilances konta palielinājumu veido nepabeigtās būvniecības objektu vērtības 

un skaita pieaugums. 

Par katru nepabeigtās celtniecības un pamatlīdzekļu izveidošanas posteni, kas 

iekļauts 2013.gada pārskatā sniegts skaidrojums pie veidlapas Nr.5 „Nemateriālo 

ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”. 

Bilances konts „Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie 

īpašumi” salīdzinājumā ar 2012. gadu ir samazinājies par Ls 3390. 

Bilances postenī „Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie 

īpašumi” samazinājumu veido nolietojums par 2013.gadu Ls 3390 

Bilances konts „Bioloģiskie un pazemes aktīvi” salīdzinājumā ar 2012.gadu 

ir palielinājies par Ls 22814.  

Bilances konta palielinājumu veido domes sēdes protokola izraksts Nr.12 no 

25.09.2013. &24 par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē. 

Bilances postenī „Bioloģiskie un pazemes aktīvi" uzskaita pazemes aktīvus, 

ilggadīgos stādījumus (parkus, mežaudzes) un citus līdzīgus aktīvus, kuriem 

raksturīga atjaunošanās un vērtības izmaiņas augšanas rezultātā. 

 

5. Pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos un 

paredzētās tā izmaiņas 

Pašvaldības iestādes ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā apkopoti tabulā. 

Tajā norādīts ieguldījuma veids, kapitāla daļu skaits, daļas vērtība uz 31.12.2013., 

kādu daļu (%) pašvaldības kapitāls veido no uzņēmuma kopapjoma. 
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Bilances postenis Ieguldījums 
uz 

1.01.2013. 
(Ls) 

Palielināts 
2013. gadā 

Pārvērtēts 
2013. gadā 

Ieguldījums 
uz 

31.12.2013. 
(Ls) 

% no 
uzņēmuma 
kopapjoma 

SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”, 
Liepu iela 3, 
Saulkrasti, 
nr. 40103027944 

823895 700 000 -75590 1448305 100 

SIA “Saulkrastu 
slimnīca”, 
Ainažu iela 34, 
Saulkrasti, 
nr.40003124779 

140777  -36939 103838 100 

KOPĀ: 1 024 932 700 000 -112529 1552143  
11. tabula. Saulkrastu novada domes kapitāla vērtība radniecīgos uzņēmumos. 

Salīdzinājumā ar 2012.gadu bilances postenis „Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā” palielinājums par Ls 587471. 

Saulkrastu novada pašvaldība 2013.gadā ir piešķīrusi dotāciju PSIA 

„Saulkrastu slimnīca” Ls 15 257,19 apmērā, lai veiktu siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukciju. Saulkrastu novada pašvaldība 2013.gadā ir piešķīrusi dotāciju SIA 

„Saulkrastu komunālserviss” Ls 78 083,83 apmērā. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

2013.gadā par saņemto dotāciju ir veicis sekojošus darbus: 

- Samaksāts projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 

baseinu pašvaldībās, III kārta” ieviešanas vienībai Ls 12 000 apmērā; 

- Veikti asfaltēšanas darbi Murjāņu ielā, Saulkrastos Ls 7 990 apmērā; 

- Nodrošināta pilsētas dzeramā ūdens padeve Pļavas, Lauku un 

Vasarnīcu ielas iedzīvotājiem Ls 695,18 apmērā; 

- Izbūvēts ūdensvada ievads līdz Saulkrastu estrādes parka gājēju 

celiņam, tur uzstādot brīvkrānu Ls 3 530 apmērā;  

- Izveidota ūdensvada pārslēguma izbūve saistībā ar A/S „Binders” 

ūdensvadu Ls 10 000 apmērā; 

- Veikta kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Skultes kokostā Ls 22 858 

apmērā; 
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- Veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu slimnīcai Ls 

21 010,65 apmērā. 

Dotācijas apmērs kapitālsabiedrībām 2013.gadā ir nenozīmīgs, jo dotācijas 

kopsumma Ls 93 341,02 apmērā veido tikai 2,18% no pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.  

Saulkrastu novada pašvaldība 2013.gadā ir ņēmusi aizņēmumu no Valsts kases 

un ieskaitījusi Ls 700 000 SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā, lai 

nodrošinātu līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 

upju baseinu pašvaldībās, III kārta”. Ar Valsts kases noteikto procentu likmi 

aizņēmumam, kopējās aizņēmuma izmaksas 2013.gadā veido vien Ls 511,46 apmēru. 

2014.gadā būs jāsāk maksāt pamatasumma, kas kopā ar procentiem pa gadu plāno 

veidot Ls 44 259 apmēru.  

Pašu kapitāla rentabilitāte 2013.gadā SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir ar 

negatīvu zīmi, jo 2013.gadā SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir zaudējumi 75 590 

LVL. 2013.gadā tika pabeigts realizēt projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta”. SIA „Saulkrastu 

komunālserviss” zaudējumi ir pamatoti ar atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa 

aprēķiniem, kas pie investīciju apjoma ir neizbēgama parādība.  

 

Pašu kapitāla rentabilitāte 2013.gadā SIA „Saulkrastu slimnīca” ir ar negatīvu 

zīmi, jo 2013.gadā SIA „Saulkrastu slimnīca” ir strādājusi ar zaudējumiem. 

Saulkrastu novada pašvaldība 2013.gadā nav ieguldījusi līdzekļus SIA „Saulkrastu 

slimnīca” pamatkapitālā. 

Abu kapitālsabiedrību 2013. gada pārskati ir auditēti. 

Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu 

saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada pārskatu 

Saulkrastu novada domes 2013. gada finanšu pārskata revīziju veica zvērināts 

revidents Māris Biernis (SIA auditorfirma “Inspekcija AMJ”, Zvērinātu revidentu 

komercsabiedrības licence nr. 13). 

Zvērinātais revidents revīzijas rezultātā 2013. gada 30.aprīlī sniedza šādu 

atzinumu: 
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Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 

par SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī 

par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
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6. Projekti 

 

2013. gadā tika īstenoti jauni, kā arī turpināti jau iepriekšējos gados uzsāktie 

projekti.  

 

Saulkrastu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana. 

Projekta ietvaros tika izstrādāti un apstiprināti šādi dokumenti: „Saulkrastu novada 

attīstības programma 2014.-2020.gadam”, „Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 25 gadu perspektīvā”. Projekts tika īstenots ar 100% ESF finansējumu Ls 

22 227,45 apmērā. 

Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana. 

Galvenās projekta aktivitātes bija sporta zāles un ģērbtuvju siltināšana, energoefektīva 

apgaismojuma uzstādīšana un ventilācijas sistēmas renovācija. Projekta kopējās 

izmaksas ir Ls 160 907,88 no kuriem KPFI finansējums ir Ls 136 771,70. 

Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos. 

2013. gada rudenī novada dome uzsāka peldvietai „Centrs” nepieciešamās 

infrastruktūras ierīkošanai darbus. Pilnībā projekts tiks pabeigts 2014. gada pavasarī. 

Kopējās projekta izmaksas Ls 235 509,56 no kurām 126 000,00 sedz Eiropas 

Zivsaimniecības fonds. 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā Carnikavas un Saulkrastu novados.  

Projekts tika veikts sadarbībā ar Carnikavas novada domi. Tā ietvaros tika finansētas 

pagarinātās dienas grupas un speciālās korekcijas izglītības programmas izstrāde un 

ieviešana. Projektu pilnībā finansēja no ESF līdzekļiem Ls 110 770, 80 apmērā. 

Gājēju ietves 1. kārtas izbūve Atpūtas ielā Zvejniekciemā Saulkrastu 

pagastā Saulkrastu novadā. 

Projekts tika finansēts, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atbalstu, izmantojot LEADER pieeju. Kopējās izmaksas Ls 14 112,11 tai skaitā 

ELFLA finansējums 12 597,12. 
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Gājēju ietves 1. kārtas izbūve Bērzu alejā Zvejniekciemā Saulkrastu 

pagastā Saulkrastu novadā. 

Projekts tika finansēts ar, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atbalstu, izmantojot LEADER pieeju. Kopējās izmaksas Ls 27 038,80 tai skaitā 

ELFLA finansējums 12 600. 

Telpu remonts sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Saulkrastu novadā. 

Projekts tika finansēts, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atbalstu, izmantojot LEADER pieeju. Kopējās izmaksas Ls 8439,90 tai skaitā ELFLA 

finansējums 7 595,91. 

Saulkrastu bērnu un jauniešu centra „Saulespuķe” sniegto pakalpojumu 

pilnveidošana. 

Projekts tika finansēts, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atbalstu, izmantojot LEADER pieeju. Kopējās izmaksas Ls 12 183,13 tai skaitā 

ELFLA finansējums 10 964,82. 

Skeitlaukuma izveide Saulkrastu novada Zvejniekciemā. 

Projekts tika finansēts, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atbalstu, izmantojot LEADER pieeju. Kopējās izmaksas Ls 13 890,34 tai skaitā 

ELFLA finansējums 12 501,31. 

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā. 

Ar valsts Zivju fonda finansējumu un sadarbībā ar Vidzemes zvejnieku biedrību tika 

īstenoti projekti par Saulkrastu novada Pēterupes un Ķīšupes upes posmu attīrīšanu un 

zivju resursu pavairošanu 2013. gadā.  
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7. Komunikācija ar sabiedrību 

 

7.1. Sabiedrības informēšana 

Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, 2012. 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 2013. gadā izdeva informatīvo izdevumu “Saulkrastu 

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

daudzuma 8 vai 12 lapaspušu apjomā. Tirāžas lielums sezonas laikā – 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 centā u. c.  

 

 

Attēlā: Informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” 2013. gada jūlija 
izdevuma 1. lpp. fragments. 
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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.  

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.notikumi.lv, www.saulkrasti24.lv. 

Ziņas izskan arī radio ēterā – Latvijas radio 1, Latvijas Radio 2, “Radio SWH”, Radio 

3, Radio “Valmiera”, kā arī televīzijā – LTV “Panorāma”, “Novadu Ziņās”, „TV 

Spektrs”u. c. 

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un iespēju iepazīties ar saistošajiem 

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

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

iedzīvotāji var uzdot jautājumus, izteikt ierosinājumus un sūdzības.  

Novada teritorijā ir vairāki informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga 

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

par kultūras pasākumiem. 

Pēc iedzīvotāju intereses un domes iniciatīvas aktuālu jautājumu apspriešanai 

tiek rīkotas tikšanās ar novada iedzīvotājiem, kurās domes vadība iedzīvotājiem 

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

aktualitātēm tiek aicināti novada izglītības iestāžu skolēni. 

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. 
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Attēlā: 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. 

 

7.2. Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 

Saulkrastu pašvaldībā darbojas: 

• Saulkrastu pensionāru padome. Tās darbības virzieni: regulāri rīko 

pensionāru tikšanās, organizē ekskursijas, teātra apmeklējumus, talkas 

un dažādu svētku sarīkojumus; 

• Saulkrastu uzņēmēju padome. Galvenie darbības virzieni: sekmēt 

uzņēmējdarbību Saulkrastos; 

• Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija; 

• Saulkrastu novada politiski represēto grupa, kas atbalsta savus biedrus, 

piedalās politiski represēto piemiņas dienu salidojumos un sarīkojumu 

organizēšanā; 

• Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Saulkrastu nodaļa, kas regulāri 

rīko tikšanās, arī svētku un piemiņas dienu reizēs, kopīgi organizē 

braucienus uz Latvijas vēsturē nozīmīgām cīņu vietām un atceres 

sarīkojumiem, rūpējas par saviem biedriem, sniedzot morālu un 

materiālu atbalstu; 
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• biedrība “Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija”, kuras darbības 

mērķis ir labdarība, ziedojumu vākšana sociāli svarīgu objektu 

attīstībai; 

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

ir līdzīgi Nacionālo karavīru Saulkrastu nodaļai. 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.  

 

7.3. Konsultatīvās padomes 

Domē ir izveidotas un 2013. gadā darbojās šādas konsultatīvās padomes: 

• Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvā padome; 

• Saulkrastu Pensionāru biedrība; 

• Saulkrastu Vēstures konsultatīvā padome. 

 

  2013.gadā regulāri notika Uzņēmēju konsultatīvās padomes un Pensionāru 

biedrības tikšanās. Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās laikā tika aktualizēti 

pašvaldības un uzņēmējdarbības sadarbības jautājumi, tajā skaitā apspriesti iespējas 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.  

 2013.gadā Saulkrastu Pensionāru padome svinēja 20.gadu pastāvēšanas jubileju. 

Tāpat katru mēnesi notika Pensionāru biedrības organizētie pasākumi ar konkrētu, 

īpaši senioru interesēm atbilstošu tēmu un pieaicinātiem lektoriem un speciālistiem, 

tajā skaitā tikšanās ar domes deputātiem un pašvaldības vadību. 
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8. Prioritātes 2014. gadā 

 

2014. gadā ir izvirzītas vairākas prioritātes: 

• uzlabot un pilnveidot pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; 

• izstrādāt projektus Eiropas Savienības un citu institūciju finanšu līdzekļu 

piesaistei pašvaldības attīstībā; 

• veicināt sociālo labklājību Saulkrastu novada iedzīvotājiem;  

• turpināt darbu pie jau iesākto projektu realizācijas energoefektivitātes 

uzlabošanā, tādējādi mazinot pašvaldības izdevumus nākotnē; 

• pašvaldības kultūras dzīves popularizēšana Latvijā, tai skaitā tūrisma 

attīstības veicināšana un novada tēla pilnveidošana un popularizēšana. 

 

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs  


