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1. PAMATINFORMĀCIJA
Saulkrastu novada pašvaldības publiskais pārskats izstrādāts un apstiprināts,
pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešās daļas, likuma “Par
pašvaldībām” un 2010. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumu nr. 413 “Noteikumi
par publiskajiem gada pārskatiem” prasībām.
Saulkrastu novada pašvaldības vispārējs raksturojums
Saulkrastu novada administratīvā teritorija atrodas Rīgas jūras līča piekrastē,
Vidzemes rietumu daļā. Saulkrastu novada teritorija ietver piejūras mežu joslu no Lilastes
upes un ezera dienvidos līdz Zvejniekciemam ziemeļos. Administratīvā teritorija stiepjas
18 kilometru garumā.
Saulkrastu novada teritorijas kopējā platība ir 46,8 km², un novadā deklarēti dzīvo
vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar vasaras sezonu iedzīvotāju skaits ievērojami
palielinās, kas saistīts ar tūrisma sezonas sākšanos un novadā esošo dārzkopības
kooperatīvu iedzīvotāju plūsmas palielināšanos.
Attālums no Saulkrastu centra līdz Rīgai ir 37 km, Limbažiem – 47 km, Siguldai –
40 km, Salacgrīvai – 58 km.
Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica.
Saulkrastu novadā ietilpst apdzīvotas vietas Bātciems, Pabaži, Saulkrasti,
Zvejniekciems, kā arī dārzkopības kooperatīvi. Novadam cauri tek četras upes – Inčupe,
Pēterupe, Ķīšupe un Aģe, kas simboliski attēlotas Saulkrastu novada ģerbonī.
Saulkrastu novada domes struktūra un funkcijas
Saulkrastu novada dome (turpmāk – dome) darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas
likumu “Par pašvaldībām” un ar tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību organizē
pašvaldības pastāvīgās funkcijas, tostarp izglītības, sociālās palīdzības un kultūras iestāžu
darbību, ievērojot valsts un novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kā arī izstrādā un
izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Dome atbilstoši Pilsētas
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domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem.
Saulkrastu novada domē pārstāvēti:


8

deputāti

no

nacionālās

apvienības

„Visu

Latvijai!-Tēvzemei

un

Brīvībai/LNNK”;


5 deputāti no politiskās partijas “Vienotība”;



1 deputāts no politiskās partijas “Latvijas Zaļā partija”;



1 deputāts no politiskās partiju apvienības „Saskaņas centrs”.

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


Ervīns Grāvītis – domes priekšsēdētājs;



Normunds Līcis – domes priekšsēdētāja vietnieks.

Darbojas četras pastāvīgās komitejas:


Finanšu komiteja – Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Guntars Zonbergs, Andris

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


Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja – Normunds Līcis, Andris

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


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

Lāčauniece, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Igors Žukovs.


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

Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro, Antra
Deniškāne.
Pašvaldības administrācija ir izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Pašvaldības administrācija darbībā ievēro likumu “Par pašvaldībām” un citus
normatīvos aktus, kā arī Saulkrastu pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un tās
pilnvarotu amatpersonu rīkojumus.
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1.attēls
Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras shēma

Pašvaldības administrācijā ietilpst arī šādas institūcijas:


Saulkrastu būvvalde;



Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa.
Pašvaldības iestādes

Saulkrastu novada

domes funkciju

īstenošanai

darbojas

vairākas

domes

struktūrvienības, iestādes un uzņēmumi:


Saulkrastu pašvaldības policija;



Saulkrastu novada bibliotēka;



Saulkrastu vidusskola;



Zvejniekciema vidusskola;



Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”;



Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola;
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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 2014. gadā darbojās astoņas komisijas:
 vēlēšanu komisija;
 administratīvā komisija;
 iepirkumu komisija;
 zemes komisija;
 dzīvokļu komisija;
 apstādījumu aizsardzības komisija;
 ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija;
 atļauju komisija.
Iedzīvotāji
2014. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 6268 iedzīvotāji, no kuriem Saulkrastu
pilsētas teritorijā 3339 un 2929 Saulkrastu pagasta teritorijā, tostarp Zvejniekciemā.
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Skaits

Kopā

Bērni,
0–6 gadi

Bērni un
jaunieši,
7–18 gadi

6268

374

672

15–24
gadi
631

Iedzīvotāji
Iedzīvotāji
virs
darbaspējas
darbaspējas
vecumā
vecuma
(15–62)
(no 62)
3923
1511

1.tabula
Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām

Latvijas Republikas pilsoņi – 5645, Latvijas Republikas nepilsoņi – 314, Krievijas
pilsoņi – 250.
Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības: latvieši – 4982, krievi – 876, baltkrievi – 98,
poļi – 64, ukraiņi – 76, lietuvieši – 33, igauņi – 7.

2.attēls
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Saulkrastu novadā

Informācija par dzimšanas, laulības un miršanas reģistros
izdarītajiem ierakstiem 2014. gadā
Dzimšana
2014.gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 53 jaundzimušie, 35
zēni un 18 meitenes. Laulībā dzimuši 35 bērni. Atzīta paternitāte 15 bērniem. Pirmais
7
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bērns dzimis 30 māmiņām, otrais - 19 māmiņai, trešais - 3 māmiņām, ceturtais bērns
dzimis 1 māmiņai. Vienā ģimenē piedzimuši dvīņi.
Laulība
2014.gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti un arhīvā glabājas 119
laulību reģistru ieraksti. Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 114 laulības,
divas laulības – Pēterupes evaņģēliski luteriskajā draudzē, trīs laulības – Saulkrastu Dieva
žēlsirdības Romas katoļu draudzē.
Miršana
2014.gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 67 mirušas personas,
31 vīrietis un 36 sievietes. No mirušajām personām - 52 ir bijuši Saulkrastu novada
iedzīvotāji, 15 – citu reģionu iedzīvotāji, kuri miruši Saulkrastos.

Dzimšana

2011
40

2012
39

2013
57

2014
53

Laulības

53

79

85

119

Miršanas

81

103

72

76

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

2. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI
2014. gadā notikušas 17 domes sēdes un pieņemti 588 lēmumi, tostarp 2014. gadā
notikušas šādas komiteju sēdes:


12 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti

174 jautājumi;


13 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 265 jautājumi;



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

64 jautājumi;


9 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās ir izskatīti 18 jautājumi.

Veiktie iepirkumi:


saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – kopā 33, kā arī 28 elektronisko

iepirkumu sistēmā;
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saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem nr. 4 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada

pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” – 24.
Iepirkuma
ID Nr.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
ELFLA

7.

8.

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena
EUR
(bez PVN)

Jaunu automašīnu piegāde Saulkrastu novada
pašvaldības vajadzībām

1.daļa – SIA „Euro-Auto’
2.daļa – SIA „Inchcape
Motors Latvia”

1.daļa –
10 342,98
2.daļa –
33 383,71

SIA „ABC Construction”

6400,00

SIA „Ģeodēzists”

4420,00

BTA „Insurance Company”
SE
SIA „Polleo Global”

46 261,02

1.daļa – fiziska
pašnodarbināta persona
Boriss Larionovs

1.daļa –
5900,00

2.daļa - SIA „MV Music”

2.daļa –
3169,00
1.daļa
13978,80
2.daļa 2616,60

Par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu
Saulkrastu pašvaldības teritorijā
Par Saulkrastu novada vietējā ģeodēziskā
tīklu punktu apsekošanu
Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku
veselības apdrošināšana 2014/2015 gadā
Ikdienas telpu uzkopšanas pakalpojuma
sniegšana Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā
8, Saulkrastos
Moderno tehnoloģiju un mūzikas instrumentu
nodrošinājums Vidzemes jūrmalas Mūzikas
un mākslas skolā

Pārtikas produktu piegāde Saulkrastu
pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”

Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada

1.daļa.
IK „Ezeriņš
2.daļa.
IK „Ezeriņš”
3.daļa.
IK „Ezeriņš
4.daļa.
IK „Ezeriņš
5.daļa.
IK „Ezeriņš
6.daļa
SIA„FUTURUS FOOD”
7.daļa
SIA„FUTURUS FOOD”
8.daļa
AS „Latvijas Maiznieks
AS „Latvenergo ”

17 615,72

3.daļa
902,16
4.daļa
11011,03
5.daļa
18019,20
6.daļa
1564,89
7.daļa
3800,75
8.daļa
2029,40
55 915,40
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pašvaldības iestāžu vajadzībām
9.

Datortehnikas piegāde Saulkrastu novada

SIA „ATEA”

6572,34

SIA „Amanda -EA”

34522,68

SIA „Ritmeks”

9 808,08

domes un pašvaldības iestāžu vajadzībām
10.

Ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana
Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.

11.

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Saulkrastu
pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis”

12.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” telpu

Iepirkums pārtraukts, jo

remontdarbi

nepieciešamas būtiskas
izmaiņas iepirkuma
procedūras dokumentos

13.

Zvejniekciema stadiona rekonstrukcija

Piegādātāju apvienība; SIA

/ EZF

458 593,42

„Buildimpekss” un SIA
„Arena sports”
(pirms līguma noslēgšanas
izveidota Pilnsabiedrība
„Buildimpekss Sport”)

14.

Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana

SIA „UNIS Ko”

15 974,00

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē
„Rūķītis”
15.

Atkārtots iepirkums

SIA „BK Māja”

94 991,19

Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” telpu
remontdarbi
16.

Zivju resursu pavairošana un atražošana Biedrība „Vidzemes
publiskajās ūdenstilpnēs Saulkrastu novada Zvejnieku biedrība”

15 365,00

teritorijā”
17.

Zivju

resursu

nodrošināšanai

aizsardzības
nepieciešamā

pasākumu SIA „Hansa Electronics”

5258,98

nakts

redzamības aprīkojuma iegāde
18.

Būvuzraudzības pakalpojums „Zvejniekciema

SIA „La Upe”

2800,00

stadiona rekonstrukcijai
10

Saulkrastu novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

19.

Gājēju ietves rekonstrukcija Skolas ielā,

SIA „UNI RL”

55546,32

SIA „ZK Celtniecība”

107057,12

SIA „TelPro”

37 264,30

SIA „Tehhe”

14129,34

posmā no Raiņa ielas līdz Smilšu ielai
20.

Saulkrastu vidusskolas Smilšu ielā 3,
Saulkrastos fasādes remonts

21.

Koka laipu atjaunošana kāpās Melnsila un
Upes ielas galā Zvejniekciemā, Saulkrastu
novadā

22.

„Jūras parka” teritorijas kopšanas un
uzturēšanas darbi

23.

24.

Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu

Iepirkums pārtraukts, jo

remonta darbi

netika saņemti piedāvājumi

Atkārtots iepirkums

VAS „Latvijas autoceļu

Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu

uzturētājs”

57878,04

remonta darbi
25.

Ielu apgaismojuma līniju rekonstrukcijas

SIA „Amanda-EA”

37000,07

darbi Saulkrastu novada teritorijā
26.

Stāvlaukuma un lokālās lietus kanalizācijas

Iepirkums pārtraukts, jo

izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes

nepieciešamas būtiskas

„Rūķītis”

izmaiņas tehniskajā
specifikācijā

27.

Braukšanas
pārvadāšanai

karšu

iepirkums

ar

sabiedrisko

izglītojamo AS „CATA”

25 915,23

transportu

Saulkrastu novada teritorijā 2014./2015.gadā
Atkārtots iepirkums
28.

Personu apvienība:

36 817,17

Stāvlaukuma un lokālās lietus kanalizācijas SIA „Būvtehnikas
izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumi” un SIA „Mi„Rūķītis”

29.

2”

Saulkrastu

novada

domes

izdevuma

„Saulkrastu

informatīvā SIA „Izdevniecība

Domes

24 996,71

Ziņas” Auseklis”

tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums”
30.

Malkas

piegāde

Saulkrastu

novada SIA „Saulkrastu meži”

26800,00

pašvaldības sociālās palīdzības saņemšanai
11
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Ziemassvētku paciņu iegāde un piegāde

SIA „Ciparvedis”

4570,00

31.
Meliorācijas sistēmas tīrīšanas un remonta SIA „Meliorācija –A.G”
32.

darbi Saulkrastu novada teritorijā
Skolēnu

33.

19907,32

pārvadājumu

nodrošinājums AS „CATA”

23815,48

Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolai
2015.gadā
3.tabula
2014.gadā veiktās iepirkumu procedūras saskaņā ar „Publisko iepirkumu likums” prasībām

ID
Nr.

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

SND/

Līgumcena
euro bez PVN

ZS

Trīs gaismas ķermeņu (LED) uzstādīšana
1.

Saulkrastu novada domei piederošā ielu

SIA „Amanda-EA”

3668,35

apgaismes līnijā Raiņa ielā, Saulkrastos un
bojāto apgaismes ķermeņu „Saules laukumā”,
Ainažu ielā 13B, nomaiņa
2.

Saulkrastu novada logo izstrāde un logo

Līgums netika noslēgts

grafiskās identitātes rokasgrāmatas izstrāde
3.

Pirmās ielas, Saulkrastos tehniskā projekta

SIA „Vertex projekti”

1494,00

SIA „Media Control”

3542,34

ZS „Upenes”

3233,10

SIA „Leģenda Gold”

3927,00

izstrāde
4.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības
pakalpojumu sniegšana

5.

Viengadīgo puķu stādu piegāde un stādīšana
Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā
2014.gadā

6.

„Brāļu Kaudzīšu ielas, Ābeļu ielas, Asteru
ielas, Pureņu ielas, Pēterupes ielas, Pīlādžu
ielas, Viļa Lāča ielas (posmā no Brāļu
Kaudzīšu ielas līdz Pēterupes ielai), Vītiņu
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ielas un Celtnieku ielas (posmā no Celtnieku
ielas 42 līdz Kuņurdziņai) apgaismojuma
tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
7.

Labiekārtošanas elementu remonta darbi

SIA „MMT”

13 964,88

SIA „Apriņķa Avīze”

2561,10

Melnzemes iegāde Saulkrastu novada

Zemnieku saimniecība

3271,00

pašvaldības labiekārtošanas nodaļas

„Stārasti”

Saulkrastu kāpu un pludmales teritorijā
8.

Žurnālista pakalpojumu sniegšana papildus
pielikuma satura sagatavošanai Saulkrastu
novada domes informatīvajam izdevumam
„Saulkrastu Domes Ziņas”

9.

vajadzībām
10.

11.

Printeru un ārējo cieto disku iegāde

Atcelts lēmums par līguma

Saulkrastu novada pašvaldībai

slēgšanu

Rekultivētās Saulkrastu izgāztuves

SIA „Geo Consultants”

2650,00

SIA „Thomson Furniture”

3509,19

monitorings
12.

Biroja mēbeļu iegāde Saulkrastu novada
domes vajadzībām

13.

Iekšējās kontroles veikšana Saulkrastu novadā SIA „KARIDII”

3950,00

14.

Kopētāja un papīra smalcinātāju iegāde

SIA „TOMEGA”

2930,56

SIA „FMS”

3366,23

SIA „INO”

5223,66

SIA „DUE”

2645,25

SIA „BUILDIMPEKS”

5746,07

Saulkrastu novada domes vajadzībām
15.

Par resursu vadības sistēmas „Horizon”
uzturēšanu 2014.gadam

16.

Par Saulkrastu novada domes ēkas, Raiņa ielā
8, 102.un 201.kabineta kosmētiskā remonta
veikšanu

17.

Vienota Saulkrastu novada logo, un logo
grafiskās identitātes izstrāde

18.

Labiekārtošanas darbi A.Kalniņa ielā 2,
Saulkrastos
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19.

Peldvietas

Centrs,

Ainažu

ielā

13B, SIA „RITOLS”

5618,70

Saulkrastos, glābēju torņa remontdarbi
20.

Videonovērošanas kameru pārcelšana no

SIA „Fima”

751,65

tūrisma informācijas centra ēkas uz pludmales
parka glābšanas torni
21.

Ugunsgrēka

atklāšanas

signalizācijas

izbūve

un

trauksmes Piedāvājumi netika saņemti

Saulkrastu

novada

domes ēkā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos
22.

Atkārtota

cenu

aptauja:

Ugunsgrēka Piedāvājumi netika saņemti

atklāšanas un trauksmes signalizācijas izbūve
Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos
23.

Atkārtota

cenu

aptauja:

Ugunsgrēka AS „G4S Latvia”

6331,03

atklāšanas un trauksmes signalizācijas izbūve
Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos
24.

Pašvaldībai piederošā dzīvokļa L.Paegles ielā SIA „INO”

4058,09

2-5, Saulkrastos logu nomaiņa un sanitārā
mezgla remonts
4.tabula
2014. 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 īsteno Saulkrastu novada domes
funkcijas kultūras un sporta darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā,
novadpētniecībā, tautas jaunrades un veselīga dzīvesveida attīstībā.
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2014.
gadā budžeta ieņēmumu gada plāns (ar izmaiņām) – EUR 697 763, ieņēmumu gada
faktiskā izpilde – EUR 679 152, 97.3%, budžeta izdevumu gada plāns – EUR 712 739,
izdevumu gada faktiskā izpilde – EUR 688 922, 96.7%, budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā – EUR 14 976, budžeta līdzekļu atlikums gada beigās – EUR 5 206.
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2014. gadā Saulkrastu novada domes dotācija – EUR 647 286, ieņēmumi par telpu
nomu – EUR 16 479, ienākumi no biļešu realizācijas – EUR 10 777, saņemtie valsts
budžeta transferti noteiktam mērķim – EUR 4610.
Pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2014. gadā darbojās 21
mākslinieciskais kolektīvs un 7 sporta treniņgupas - jauktais koris “Anima”, jauktais koris
“Bangotne”, senioru deju kolektīvs “Saulgrieži”, jauniešu deju kolektīvs “Krustu šķērsu”,
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis”, audēju kopa “Kodaļa”, rokdarbnieku pulciņš,
koklētāju ansamblis “Saule”, pūtēju orķestris/ansamblis “Neibāde”, vokālais ansamblis
“Dzīle”, līnijdeju grupa “Sunbeach”, senioru deju kolektīvs “Draiskais solis”, pirmsskolas
bērnu deju kolektīvs Saulkrastos PII “Rūķītis”, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs
Zvejniekciemā, pirmsskolas bērnu tēlotājamākslas pulciņš Saulkrastos PII “Rūķītis”,
pieaugušo tēlotājmākslas pulciņš, pieaugušo teātra studija un jauniešu teātra studija,
folkloras kopa “Dvīga”, deju grupa “Fractus”, deju grupas “Šokolāde” un “Šokolādīte”,
skolēnu teniņgrupas volejbolā, basketbolā, florbolā, džudo, orientēšanās sportā, pieaugušo
LBL basketbola komanda un pirmsskolas bērnu vingrošanas grupa. Izveidota sadarbība ar
futbola klubu “SuperNOVA”.
2014. gadā Pierīgas skatēs piedalījās jauktie kori “Anima” un “Bangotne”, deju
kolektīvi “Krustu šķērsu”, “Saulgrieži” un “Jūrdancis“, deju grupas “Fractus”, “Šokolāde”
un “Šokolādīte”, folkloras kopa “Dvīga”, koklētāju ansamblis “Saule” un teātra studija.
Visi mākslinieciskie kolektīvi 2014. gadā koncertējuši un piedalījušies izstādēs gan
Saulkrastos, gan apvienoto novadu un valsts līmeņa sarīkojumos.
Kultūras un vēsturiskā mantojuma dokumentēšanas jomā sagatavoti foto un video CD
materiāli par Lieldienu, Muzeju nakts, Ģimenes dienas, Jāņu ielīgošanas, Saulkrastu
svētku, amatiermākslas kolektīvu koncertiem, tautas deju festivālu “Sasala jūrīna”,
folkloras festivālu “Pa saulei”, Dzejas dienu sarīkojuma, tikšanās ar māksliniekiem
izstāžu atklāšanas sarīkojumiem, Lāčplēša dienas, komunistiskā terora upuru piemiņas
dienas sarīkojumiem.
Novadpētniecības speciāliste sagatavojusi un sniegusi dažāda veida informāciju par
Saulkrastu novada vēsturi 14 personām un organizācijām, vadījusi 8 ekskursijas dažādām
iepriekš pieteiktām grupām, kā arī R.Kaudzītes dārza namiņa apmeklētājiem katru
piektdienu vasaras sezonā. 2014. gada laikā sagatavotas trīs publikācijas un divas
prezentācijas par novada vēsturi. Saulkrastu novadpētniecības krājumā saņemti
dāvinājumi no 12 cilvēkiem.
15
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2014. gadā Saulkrastos organizēti nozīmīgāko gadskārtu svētku sarīkojumi- Lieldienu
sarīkojumi pie Saulkrastu sporta centra un pie kultūras nama “Zvejniekciems”, Jāņu
ielīgošanas sarīkojums un zaļumballe Saules laukumā, Miķeļdienas sarīkojums “Manas
ģimenes stāsti”, Bluķa vakars Zvejniekciemā.
Notikušas vairākas lietišķās mākslas un mākslinieku darbu izstādes: J.A.Oša gleznu
izstāde “Ainava un tās transformācijas”, M.Purples tekstīliju izstāde, A.Vaivoda gleznu
izstāde “Gadalaiki”, Saulkrastu gleznotāju plenērs un noslēguma izstāde, Ē. Bērziņa
gleznu izstāde, lietišķās mākslas izstāde “Saules lolojums”, fotomākslinieku plenērs un
darbu demonstrējumi Saules laukumā, LMA maģistrantu izstāde “Klusā daba”, zīda
apgleznojumu izstāde “Zieds”, fotoizstāde “Mūzika un deja Saulkrastos”.
2014. gadā PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” organizēti sarīkojumi ar
profesionālu mākslinieku piedalīšanos kā pieaugušajiem, tā bērniem. Saulkrastos
koncertējuši solisti - vokālisti un instrumentālisti Olga Rajecka, Samanta Tīna, Aija
Vītoliņa, Ingus Pētersons, Sergejs Jēgers, Aigars Paikšēns, Ilze Reine, Lāsma Taimiņa,
Zane Kalniņa, Magdalēna Geka, Jevgēnija Frolova, Jūlija Makarina, Tatjana Rediko,
Reinis Apsītis, Inese Galante, Kristīne Adamaite, Uldis Kākulis, Inguna Puriņa, Laima
Jansone, Edgars Beļickis, Andris Grunte, Mārtiņš Miļevskis, Sonora Vaice, Jānis Misiņš,
Matīss Tučs, Elīna Šmukste, Julgī Stalte, Jekaterina Suvorova, Aigars Reinis, Indra
Lintiņa – Lučka, Dainis Skutelis, Ineta Rudzīte, Kaspars Upacieris, Deniss Paškevičs,
vokālā grupa “Latvian voices”, grupas “No pusvārda”, “Klaidonis”, “Otra puse”, “Sestā
jūdze”. A.Gudrā instrumentālā grupa, “Tango sin quinto”, “Credo”, “Pērkons”,
K.Krievkalna grupa, “Triānas parks”, muzikālā apvienība “Miers un Bērziņš”.
2014. gadā Saulkrastu estrādē vasaras sezonā notika 5 sarīkojumi, Saules laukumā15 sarīkojumi, Jūras parkā- 2 sarīkojumi, kultūras namā “Zvejniekciems”- 38 sarīkojumi,
Saulkrastu sporta centrā- 6 sarīkojumi, Saulkrastu domes zālē- 10 sarīkojumi, SaulkrastuPēterupes ev.lut. baznīcā- 8 sarīkojumi, citur Saulkrastu teritorijā- 4 sarīkojumi.
2014. gadā notikuši amatiermākslas sarīkojumi, koncerti, izrādes, tikšanās ar
māksliniekiem gan pieaugušajiem, gan bērniem- koklētāju ansambļa “Saule“ jubilejas
sarīkojums, Siguldas TT izrāde “Mantojums. Arī tā”, māksliniecisko un sporta kolektīvu
gada balle, līnijdeju festivāls “Mēs tikāmies martā- Trakais ceļojums”, mūsdienu deju
grupu meistarklase- koncerts ar viesiem no Norvēģijas, sarīkojums, koncerts “Eduarda
Rozenštrauha draugi”, Saulkrastu teātra studijas izrāde “Visi radi kopā”, deju grupas
“Draiskais solis” 10 gadu jubilejas sarīkojums, pūtēju orķestru koncerts “Lai svētki skan
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un atbalsojas!”, J.Veismaņa jubilejas sarīkojums ”Dzīve dziesmā”, amatierteātru festivāls
“Saulkrastu smaids”, meistarklases un koncertu cikls “Jaunie kamermūziķi Saulkrastiem”,
flamenko deju studijas “Duende” koncerts, izrāde “Sex guru”, vokālā ansambļa “Dzīle”
koncerts, folkloras kopas “Dvīga” jubilejas sarīkojums, koncerts “Saules krastos”, senioru
deju kolektīvu koncerts “Sadancošana ziemas saulgriežos”, koncerts “Baltās stīgas”.
2014. gadā izrādītas dokumentālās, animācijas un mākslas kino filmas- “Ghetto
Games” dokumentālā filma “Tas ir tikai sākums”, mākslas filma “Džimlai-rūdi-rallalā”,
animācijas filmas bērniem sadarbībā ar “Kinopunktu”, kinofestivāls “Baltijas banga” (6
filmas), “Edgars Liepiņš – āksts un traģiķis”, “Jānis Čakste”.
2014. gadā Saulkrastos organizēti:
1) vietējas nozīmes svētki un sarīkojumi – tautas deju festivāls “Sasala jūrīna”, Muzeju
nakts sarīkojums, sarīkojums “Pavasara balle”, E. Liepiņa piemiņas sarīkojums,
Ģimenes diena, sarīkojums “Ieripo Saulkrastu vasarā”, E.Liepiņa atceres sarīkojums
“Uz redzēšanos kādreiz maijā!”, Saulkrastu vidus meklēšana, Saulkrastu svētki
“Saulkrasti ir modušies!”, koklētāju ansambļu festivāls “Koklē vēju vanadziņš”,
līnijdeju festivāls “Jūras līnija”, Ērģeļmūzikas dienas, Seno uguņu nakts ,folkloras
festivāls “Pa saulei”, Dzejas dienu sarīkojums “Dzejas dienas Rīgas ielā”,
Ziemassvētku egles iedegšana, labdarības akcijas “Gaišus Ziemassvētkus”
sarīkojumi, Ziemassvētku tirdziņš un Jaungada balle;

Attēlā: dejotāji tautas deju ansambļu festivālā „Sasala jūrīna”
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2) valsts svētki, piemiņas un atceres dienas - Barikāžu atceres dienai veltīts sarīkojums,
komunistiskā terora upuru piemiņas sarīkojumi 25. martā un 14. jūnijā, Leģionāru
dienas piemiņas brīdis Saulkrastu kapsētā un sarīkojums Saulkrastu domes zālē,
Latvijas Republikas atjaunošanas gadadienas sarīkojums un orientēšanās sacensības
“Lai visi ceļi ved uz mājām”, akcijas “Baltijas ceļš” 25 gadu jubilejas sarīkojums,
Lāčplēša dienas sarīkojumi, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts
sarīkojums “Mūsu saknes” un kopīga Valsts himnas dziedāšana Saules laukumā;
3) aktivitātes bērniem un jauniešiem- gadskārtējais mazo dziedātāju konkurss
“Saulkrastu cīrulītis”, Pierīgas skolu deju kolektīvu koncerts, Pierīgas pirmsskolas
izglītības iestāžu deju kolektīvu koncerts, Pierīgas skolu koru koncerts, Mātes
dienas koncerts, deju grupas “Fractus” jubilejas sarīkojums, bērnu mūzikas skolu
simfoniskā orķestra koncerts, izrāde “Rio, Rio”, ziemassvētku sarīkojums “Esi
sveiks, Ziemassvētku vecīti!”. Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centrā organizētas
diskusijas un pārrunas - “Cieni sevi un citus internetā!” , “Jauniešu iespējas tagad
un nākotnē”, “ Es- mans- tavs”, “Gribu kļūt par…”, radošās darbnīcas- “Papīra
šķīvji”, “Grāmatas otrā dzīve”, “Pavasara tērps”, Lieldienu un Saulkrastu svētku
radošās darbnīcas, “Dāvanas Mātes diena”, sienu apgleznojumi un Saulkrastu
svētku karogs (skices un realizācija), “Vasaras skola” (ar dabas materiāliem),
“Apsveicam!” (skolotāju dienā), “Ķirbis” (zīmējumi un Helovīnu maskas,
papjēmašē), “ Mans auto”, “Kolāžas”, “Adventes vainags”, “Sniega vīrs”, izstādes,
spēļu dienas, tradīciju sarīkojumi;
4) sporta pasākumi- 16 LBL3 spēles, Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā- 8
sacensības, LV meistarsacīkstes florbolā U 14- 5 spēles, U12- 4 spēles, Saulkrastu
čempionāts novusā- 7 posmi, Saulkrastu čempionāts galda tenisā- 5 posmi,
Saulkrastu čempionāts basketbolā- 15 spēles, LV meistarsacīkstes telpu futbolā 3.
līga- 8 spēles, Saulkrastu čempionāts zolītē- 6 posmi, Starptautiskais džudo turnīrs,
Pierīgas sacensības šautriņu mešanā, Pierīgas sporta spēles volejbolā, Saulkrastu
sporta centra atvērto durvju diena, Starptautiskas volejbola veterānu sacensības,
Saulkrastu čempionāts volejbolā, pārbaudes spēles basketbolā, Saulkrastu
čempionāts šahā, Saulkrastu slēpojums, Orientēšanās seriāls- 12 posmi, Saulkrastu
atklātais čempionāts šautriņu mešanā, Pavasara fitnesa diena, Saulkrastu skrējiens,
Vidzemes čempionāts futbolā, Saulkrastu balva orientēšanās sportā, Saulkrastu
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svētku ietvaros noritējušie sporta pasākumi- ielu basketbols, pludmales volejbols,
futbols, makšķerēšana, novuss, galda teniss.

Attēlā: Saulkrastu florbola komanda

2014. gada oktobrī Saulkrastu kultūras namā „Zvejniekciems” mākslas skolas telpās
darbu uzsāka jauns pieaugušo izglītības projekts- „Gleznotāju amatieru studija”, kas dod
iespēju interesentiem studijas nodarbībās apgūt glezniecības pamatus un saturīgi pavadīt
brīvo laiku. Pieaugušajiem tika piedāvāta lektores Ināras Kaļiņinas lekcija par sirds
veselību „Sirdsstunda”. Lekcijas dalībnieki tika informēti par sirds un asinsvadu slimību
attīstības riska faktoriem un to novēršanu, kā arī tika veikts dalībnieku siekalu ph līmeņa
tests un lekcija par uzturu „Uzturs – uzturam”.
Saulkrastu estrādē veikta veco, nokaltušo koku izzāģēšana, skatītāju soliņu, estrādes
pakāpienu remonts, Saulkrastu estrādes parka kopšana, estrādes mutes apšuvuma maiņa,
laukuma un iebrauktuves lietus ūdeņu savākšanas sistēmas izbūve, upes krasta
nostiprināšana, estrādes apmeklētāju smēķēšanas vietu izveide.
R.Kaudzītes dārza namiņā veikta soliņu krāsošana, elektrības spēka kabeļa maiņa.
Saulkrastu sporta centrā veikts jumta seguma remonts (šuvju piķēšana/atjaunošana),
ģērbtuvju sienu kosmētiskais remonts (10.,11.,17.,18.,21.,22.ģērbtuves), nolietojušos
gaismas ķermeņu maiņa ģērbtuvēs un tualetā, iekaramo griestu plākšņu maiņa, koridora
sienu kosmētiskais remonts, lielās sporta zāles salauzto dekoratīvo sienu apšuvuma dēļu
maiņa, lielās sporta zāles izdegušo lampu maiņa, ventilācijas sistēmas (ventkamerā)
piespiedu cirkulācijas sūkņu (noņemšana, tīrīšana, uzlikšana) remonts, jumta gaismas
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šahtu šuvju pārsilikonēšana, apkures katla automātikas remonts (veco releju maiņa),
kurināmā padeves šneka remonts, sētas vārtu

metināšana, metāla sporta inventāra

krāsošana.
Kultūras namā ”Zvejniekciems” veikta katlu mājas kurināmā padeves mehānisma
remonts, apkures katla gaisa turbīnas remonts, katla automātikas remonts, apkures
piespiedu cirkulācijas sūkņu remonts (noņemšana, tīrīšana, uzlikšana), ugunsdrošības
signalizācijas uzstādīšana kultūras nama 4.stāvā un lielajā zālē, lielās zāles logu aizkaru
vērējmehānisma remonts, sieviešu tualetes kanalizācijas cauruļu nomaiņa pagraba šahtā.
Pašvaldības aģentūras pamatdarbības kvalitātes uzlabošanai 2014. gadā izveidota
ugunsdrošības sistēma ( EUR 3 479,19) un iegādāts CD atskaņotājs (EUR 398,05).
2014. gadā sagatavoti un iesniegti projekti:
 Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrībai projekts „Pār deviņi novadiņi”;
 VKKF projekts „Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas- amatiermākslas sublimācija
profesionālajā mākslā”;
 VKKF iesniegts projekts „Pasaulē apgūto sniedzam Latvijai”;
 Sadarbībā ar biedrību „Saulkrastu pensionāru biedrība”, Rīgas rajona Lauku
attīstības biedrībai projekts „Skultes zvejnieku ostas atklāšanas piemiņas
vietas labiekārtošana”;
 Narvesen projektu konkursā „Diena kā piedzīvojums” projekts „Katra diena
kā piedzīvojums”;
 Sadarbībā ar biedrību „Saulkrastu pensionāru biedrība” Latvijas kopienu
iniciatīvu fondam iesniegts projekts „Paaudžu laipa”;
 LTV un AS ALDARIS projektu konkursā „Iekārto savu hokeja laukumu!”
projekts pārvietojama hokeja laukuma iekārtošanai Saulkrastos;
 Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrībai projekts „Lai drošs dejas solis!”;
 Rīgas Rajona Lauku Attīstības Biedrībai projekts „Ne dienas bez sporta!”.
 2014. gadā Rīgas rajona lauku attīstības biedrībai, Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piesaistei
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros apstiprināts projekts
„Pār deviņi novadiņi” tautas tērpu iegādei senioru deju kolektīvam
„Saulgrieži” ar publisko finansējumu 7067,31 EUR.
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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 iedzīvotājam, kā arī apmierināt bibliotēkas lietotāju un potenciālo lietotāju
informācijas vajadzības, veicinot to izglītošanos. Bibliotēkas bezmaksas un maksas
pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam.
2014. gadā Saulkrastu novada bibliotēkas krājums ir papildinājies par 865
eksemplāriem par summu EUR 6054,83.
Galvenais finansējuma avots Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma papildināšanai
ir Saulkrastu novada domes finansējums 528 eksemplāri par summu EUR 5265,00, tajā
skaitā 171 eksemplāri par summu EUR 1164,89 bērnu literatūras fondā.

Lietotāju skaits
Tajā skaitā
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Apmeklētāju skaits
Tajā skaitā
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Izsniegums
No kopējā izsnieguma skaita:
bērniem un jauniešiem līdz 18
gadiem

2012
1653

2013
1486

2014
1429

+/-57

520

455

441

-14

23917

19457

14040

-5417

10360
29401

7164

3884

-688

24861

27520

+2659

5699

4222

3624

-598

5.tabula
Darba rādītāju kopējās tendences

2014.gadā tika veikts kosmētiskais remonts Bērnu literatūras nodaļā, t.i nokrāsotas
sienas un veikti elektromontāžas darbi, uzlabojot apgaismojumu. Bibliotēkas telpās tika
veikta siltumenerģijas pārbaude, uzlabojot siltuma caurlaidības rotāciju radiatoros. Tika
veikta arī visas ēkas telpu plānojuma inventarizācija, telpas uzmērot ar jaunām mērījuma
ierīcēm. Līdz ar to ir mainījusies platība no 331,26 m2 uz 333,6 m2.
 Kosmētiskais remonts un elektromontāža. Izmaksas EUR 2631,00.
 Iegādāti divi jauni datori – darbiniekiem. Izmaksas EUR 1173,00.
 Iegādāti jauni moderni plaukti žurnāliem par EUR 1328, 00.
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 Iegādāti trīs sēžammaisi un pufi lietotāju ērtībām. Literatūras kaste, kas paredzēta
pašiem mazākajiem lasītājiem.
Saulkrastu novada bibliotēka ir Saulkrastu pašvaldības iestāde ar novada domē
apstiprinātu ikgadējo budžetu.

Lietotāji
Finansējums krājuma
komplektēšanai
Līdzekļi krājuma komplektēšanai
uz vienu lietotāju
Līdzekļi krājuma komplektēšanai
uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā

2012

2013

2014

1653
6150 eur
(4322 Ls)
3,71 eur
(2,61 Ls)
0,98 eur
(0,69 Ls)

1486
6874 eur
(4831 Ls)
4,62 eur
(3,25 Ls)
1,11 eur
(0,78 Ls)

1429
7091 eur
4,96 eur
1,16 eur

6.tabula
Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem

Krājuma komplektēšanai 2014.gadā tika izlietoti EUR 7251,00 no kuriem
periodiskie izdevumi – EUR 1986,00, kapitālie izdevumi krājuma komplektēšanai – EUR
5265,00 (grāmatas).
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.
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”
2014.gada 1. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē darbojās 11 grupas. No tām:


divas mazbērnu grupas (1,5-3 gadi),



piecas 5 un 6 gadīgo bērnu grupas,



divas 4 gadīgo bērnu grupas,



divas 3 gadīgo bērnu grupas.
Kopējais bērnu skaits 212.
Iestādē strādā 22 pirmsskolas skolotājas, 2 mūzikas skolotājas, 1 sporta skolotāja,

2 logopēdes, psihologs, 2 skolotāja palīgi- asistenti un atbalsta personāls: skolotāju palīgi
u.c.
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Prioritātes mācību un audzināšanas jomā 2014./2015. m. g. (gada galvenie
uzdevumi):


Attīstīt bērnu saskarsmes un sadarbības prasmes;



Veicināt pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanos;



Veicināt bērnu runas un valodas (skaņu izrunas kultūras, fonemātiskās dzirdes,
stāstīt un lasītprasmes) attīstību.
Pavasarī un rudenī pedagogi izvērtēja bērnu attīstību pēc īpašiem kritērijiem.
Izglītības kvalitāte ir atkarīga no pedagogu profesionalitātes, tādēļ liela uzmanība

tika veltīta pirmsskolas izglītības skolotāju teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
pilnveidošanai.


Tālākizglītība: Dažādās Pedagoģiskajās augstskolās 2014./2015.m.g. mācās četras
pirmsskolas skolotājas;



Divas pirmsskolas skolotājas ieguva diplomu par I līmeņa augstākās izglītības
iegūšanu;



Kursi: skolotāji apmeklēja Pierīgas IKS pārvaldes kursus, Pašvaldības mācību
centra kursus, Droša skola, Pirmsskolas izglītības pedagogu asociācijas un citus.



Pieredzes skolas. Iepazina alternatīvas pirmsskolas bērnu izglītošanas iestādes un
dažādus pedagoģiskā procesa organizēšanas modeļus Latvijā- pašvaldības un
privātajās mācību iestādēs ( Valmierā, Saldū, Ķekavā, Ādažos, Kadagā, Mārupē,
Rīgā, Ulbrokā, Zaķumuižā, Baložos un citos Pierīgas PII);



PII “Rūķītis” ciemojās sadraudzības bērnudārza Kupišķi „Ābelīte” darbinieki;



Iestādē 2014.gada aprīlī notika „Sadziedāšanās svētki” kurā piedalījās 6 Pierīgas
PII muzikālie kolektīvi;



PII “Rūķītis” organizēja seminārus- praktikumus skolotājiem un skolotāju
palīgiem par tēmām, kas saistītas ar gada prioritātēm mācību un audzināšanas
jomā;



Mācību gada noslēgumā iestādē notika pedagogu metodisko materiālu skate, kur
pedagogi prezentēja savu labāko pieredzi;



Savu jaunradi gada izskaņā izstādē- tirdziņā demonstrēja daudzas iestādes
darbinieces;



2014. gadā sāka iepazīties ar Eko skolu un tās aktivitātēm, kuras ietvaros notika
zibakcija Ozolzīļu vākšana. Balva- brauciens uz Līgatnes Dabas parku.

Sadarbība ar Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām: Saulkrastu pirmsskolas
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izglītības iestādē “Rūķītis” liela uzmanība tika veltīta sešgadīgo bērnu sagatavošanai
skolai. Tika iepazīta un analizēta jaunā integrētā mācību programma sešgadīgajiem
bērniem. Tika organizētas kopīgas PII un skolu pedagogu tikšanās un semināripraktiskumi. Topošie pirmklasnieki devās iepazīšanās ekskursijās uz abām skolām. Uz
skolu 1. septembrī devās 45 “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: Tēva diena, Miķeļi, Mārtiņdiena, Ziemsvētki, Meteņi,
Lieldienas, Līgo. Latvijas dzimšanas diena, Mātes diena u.c.
Izstādes: Tēva josta- kompozīciju izstāde- paklāji no dabas veltēm, Mākslas un
rokdarbu pulciņa izstādes un citas.
Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” vasarā tika veikts vērienīgs remonts iestādes
virtuves blokā un grupās „Sprīdītis”, „Mārīte” un „Zīlīte” kā arī iegādātas jaunas mēbeles
un inventārs virtuves blokā, 3 grupās un koplietošanas telpās. Veikti nelieli remontdarbi
grupās un koplietošanas telpās, atjaunotas 5 smilšu kastes.

Saulkrastu vidusskola
2014./2015.m.g. Saulkrastu vidusskolā nodarbināti 39 pedagogi. Pedagoģisko
darbinieku amatu sadalījums ir šāds: 2 pirmsskolas izglītības skolotāji, 13 pamatizglītības
skolotāji, 15 vidējās izglītības skolotāji, 1 pagarinātās dienas grupas skolotājs, 1 logopēds,
1 bibliotekārs, 1 interešu izglītības pedagogs.
Saulkrastu vidusskolā tiek realizētas piecas izglītības programmas:
1) pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
2) pamatizglītības programma (kods 21011111);
3) vispārējās

vidējās

izglītības

vispārizglītojošā virziena

programma

(kods

31011011);
4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611);
5) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).
Skolā darbojas 20 interešu izglītības programmas (pulciņi), kuros iesaistīti 12
pedagogi.
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2014.gadā skolā turpina realizēt šādas nodarbības un pulciņus: dambretes pulciņš
1.-4.klasei; peldēšanas pulciņš Ādažu baseinā 1.-4.klasei; 2.-4.klašu koris; sākumskolas
ansamblis 2.-4.klasei; vides dizaina pulciņš 1.-4.klasei; glezniecības un dekoratīvās
mākslas pulciņš 1.-4.klasei; sporta spēļu pulciņš 2.-4.klasei; orientēšanās pulciņš 2.6.klasei; tautisko deju pulciņš 1.-4. un 5.-6.klasei; 5.-9.klašu koris: 9.-12.klašu ansamblis;
skatuves runa 5.-12.klasei; floristikas pulciņš 5.-12.klasei; basketbola pulciņš 5.-8. un 9.12.klasēm un ķīmijas pulciņš 9.-11.klasei.
2014./2015.m.g. Saulkrastu vidusskolā strādā pedagoga palīgs, speciālais
pedagogs, logopēds. Otru logopēdu, psihologu un sociālo pedagogu finansē Saulkrastu
novada dome. Izglītības iestādei patstāvīgam darbam nepieciešams speciālais pedagogs.
Saulkrastu vidusskolā 37 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2
pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 16 pedagogiem ir maģistra grāds.
Skolēnu skaita izmaiņas:
2010./2011.m.g. - 357
2011./2012.m.g. - 329
2012./2013.m.g.- 334
2013/2014.m.g. - 326
2014./2015.m.g. - 332
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 2 licencētas izglītības programmas:
1) Pamatizglītības (1. - 9.klase) programmu (licences Nr. V-2384), ko apgūst 221
skolēns;
2) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (licences
Nr.1491), ko apgūst 42 skolēni.
2014. gadā Zvejniekciema vidusskolā mācījās 263 skolēni, no tiem 113 skolēni no
citām pašvaldībām, jo skola atrodas Saulkrastu novada teritorijā, kas robežojas ar
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Limbažu novadu un tās atrašanās vieta nosaka skolēnu skaitlisko sastāvu. Skolā strādāja
32 skolotāji, visi ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 9 ir iegūts maģistra grāds.
Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Skolā ir izveidots un darbojas atbalsta personāls, kurā strādā sociālais pedagogs,
psihologs, skolas medmāsa un logopēds.
Skolā ir noteikta sistēma skolēnu mācību sasniegumu apkopošanai un analizēšanai,
tiek veicināta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, zinātniskās pētniecības
darbos, projektos, kā rezultātā 2014.gadā iegūtas godalgotas vietas Pierīgas novadu un arī
valsts līmenī.
Skolēniem ir iespēja izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu darbojoties
daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos. 2013./2014. mācību gadā skolā darbojās 15
interešu izglītības pulciņi, kas aptver kultūrizglītību, sportu un vides izglītību:
1. Teātra sports un drāma;
2. Rokdarbu pulciņš „Adatiņa”;
3. Vides izglītības pulciņš;
4. Tautisko deju kolektīvi ( 3 );
5. Sporta pulciņi –volejbols ;
6. Kokapstrādes pulciņš;
7. Folkloras pulciņš;
8. 2.- 4. klašu koris;
9. 5. - 9. klašu koris;
10.10. - 12.klases vokālais ansamblis;
11. Glezniecības un grafikas pulciņš;
12. Informātikas pulciņš 5.klasei.
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
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.
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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./2014. mācību gadā sadarbībā ar Saulkrastu novada domi, LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds“ atklātā
konkursa “Kompleksi risinājumi siltumefektivitātes gāzu emulsiju samazināšanai”
ietvaros tika īstenots projekts ”Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes
paaugstināšana “.

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:
1) pūšaminstrumentu

un

sitaminstrumentu

nodaļa

(darbība

Zvejniekciemā,

Saulkrastos, Carnikavā);
2) pianistu nodaļa (darbība Zvejniekciemā, Saulkrastos, Carnikavā);
3) stīgu instrumentu un akordeona nodaļa (darbība Zvejniekciemā, Carnikavā);
4) mūzikas teorijas un kora nodaļa (darbība Zvejniekciemā, Saulkrastos, Carnikavā);
5) vizuāli

plastiskās

mākslas

nodaļa

(darbība

Zvejniekciemā,

Saulkrastos,

Carnikavā).
2014.gadā uz 1.janvāri VJMMS mūzikas izglītību apguva 158 audzēkņi, mākslas
izglītību apguva 142 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 13
audzēkņi.
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Galvenie notikumi, kas ietekmējuši skolas darbību 2014.gadā
9 pedagogi un skolas administrācija (direktore, direktores vietniece), cēluši
profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālās tālākizglītības, kvalifikācijas kursos
un semināros.
2014.gada 1. martā atzīmēta skolas 45 darbības gadu pastāvēšanas jubileja –
kultūras namā "Zvejniekciems" notika jubilejas koncerts, kurā piedalījās skolas audzēkņi
un pedagogi, kā arī plaša, retrospektīva audzēkņu mākslas darbu izstāde.
Ārpus tiešā mācību darba atsevišķi audzēkņi pedagogu vadībā sagatavo
programmas un piedalās dažādos Latvijas un starptautiskos mūzikas konkursos un
festivālos.
VJMMS 2014.gadā Zvejniekciemā organizēja 1.Mazpilsētu un lauku mūzikas
skolu 1.-4.klašu jauno pianistu konkursu "Saules krasts" (piedalījās 19 skolas, 37
dalībnieki) un 5. Starptautisko vizuālās mākslas konkursu "Saules krasts – Vējā"
piedalījās 592 dalībnieki no 50 mākslas skolām, studijām).
Jaunie mūziķi 2014.gadā piedalījušies vairākos starptautiskos un nacionālos
konkursos, iegūstot diplomus un apbalvojumus:
 Latviešu klaviermūzikas konkurss Rīgā;
 Starptautiskajā kameransambļu konkursā Šauļos (Lietuva);
 Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā;
 mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkurss vijoļspēlē;
 mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu specialitātes audzēkņu
konkurss Ozolniekos;
 Starptautiskajā jauno pianistu konkursā "Mūzika bez robežām" Lietuvā,
Druskininkos.
VJMMS audzēkņi piedalījās Valsts konkursos:


vijoļspēlē un dziedāšanā 2.kārtā Rīgā;



vizuāli plastiskajā mākslā 2.kārtā Rīgā.
Organizēti 8 audzēkņu koncerti, t.sk. 2 VJMMS koncerti Saulkrastu novada

domē (Māmiņu dienas un Ziemassvētku koncerts), 2 koncerti Zvejniekciema vidusskolā,
3 koncerti Carnikavas novadā (Carnikavas pamatskolā, Carnikavas bērnudārzā,
Carnikavas Tautas namā), Krimuldas novadā (Krimuldas ev.lut. baznīcā). Organizēti 4
atklātie mācību koncerti visu mūzikas nodaļu audzēkņiem.
Audzēkņi 2014.gadā vizuāli plastiskās mākslas nodaļa kopskaitā 63 darbiem
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piedalījās Nacionālos un Starptautiskos konkursos – Polijā, Lietuvā, Uzbekijā, Slovēnijā,
kā arī Balvos, Jūrmalā, Zvejniekciemā. Notikušas audzēkņu darbu izstādes Saulkrastu
novada domē un kultūras namā "Zvejniekciems".
Skolas finansējums
Saskaņā ar VJMMS, Saulkrastu novada domes un LR Kultūras ministrijas līgumu,
finansējums pedagogu (23,81 likmes) tiek saņemts no valsts: 2014.gadā EUR 138 719,00
Finansējums direktora (1 likme), direktora vietnieka (1 likme) algām tiek saņemts
no Saulkrastu novada domes un Carnikavas novada domes (līdz 31.08.2014.).
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 2014. 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 2014. gadā bija 17,00 euro mēnesī par vienu audzēkni
vienā izglītības programmā. Līdzfinansējuma apmēru apstiprinājusi Saulkrastu novada
dome saistošajos noteikumos "Par līdzfinansējumu samaksas kārtību profesionālās
ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā".
Skolas darbību nākotnē var ietekmēt finansējuma samazinājums no valsts, tādējādi
nenodrošinot akreditēto mācību programmu izpildi par valsts līdzekļiem.
VJMMS Carnikavas filiāle
2014. 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 notika Jūras ielā 4. Līdz ar to tiek
nodrošināta ērta mūzikas un mākslas izglītības sasniedzamība, ir vienots un pārskatāms
izglītības process. Atsevišķas nodarbības notika Carnikavas pamatskolas telpās.
Carnikavas filiālē strādā 13 pedagogi, tajā skaitā 10 mūzikas pedagogi, 3 mākslas
pedagogi.
VJMMS Carnikavas filiāli uztur Carnikavas pašvaldība. Carnikavas filiāles
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pedagogu darbu apmaksā valsts un Carnikavas novada pašvaldība, ar līdzfinansējumu
piedalās Carnikavas novada audzēkņu vecāki.
VJMMS Carnikavas filiāle līdz ar Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas
nodibināšanu savu darbību VJMMS sastāvā 2014. gadā beidza.
Skolas vadība, skolotāji un darbinieki
VJMMS strādā 35 skolotāji (tajā skaitā Carnikavas filiālē 14 pedagogi), no tiem 9
– mākslas izglītībā (tajā skaitā Carnikavas filiālē 3 pedagogi), 26 – mūzikas izglītībā (tajā
skaitā Carnikavas filiālē 11 pedagogi).
Sakarā ar Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas nodibināšanos 8 pedagogi
pārgāja darbā uz jaundibināto skolu.
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. 4
pedagogiem ir humanitāro zinātņu maģistra grāds: mākslā, dizainā.
Mūzikas izglītībā pedagogiem ir augstākā izglītība specialitātē un pedagoģiskā izglītība. 8
pedagogiem ir humanitāro zinātņu maģistra grāds. Viens pedagogs pašreiz iegūst augstāko
profesionālo izglītību specialitātē un pedagoģisko izglītību.
Strādā 4 tehniskie darbinieki.
Mācību aprīkojums, telpu un vides labiekārtojums
2014. notikusi mācību klašu mūzikā un mākslā labiekārtošana (aprīkojums,
mēbeles), veikts bibliotēkas telpas/skolotāju istabas remonts Zvejniekciema mākslas
nodaļā.
Būtiski papildināta materiāli tehniskā bāze profesionālās ievirzes izglītības
apguvei - Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta projekta “Moderno
tehnoloģiju un mūzikas instrumentu nodrošinājums Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolā” realizācijas rezultātā iegādāti mūzikas instrumenti pūšaminstrumentu
klasei (flautas, saksofoni), 2 pianīni, 2 datori ar atbilstošu programmnodrošinājumu.
Jāturpina vides pilnveidošana klašu aprīkojumā. Turpināmi remontdarbi visās skolas
darbības vietās.
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2.3. Tūrisms
Saulkrastu Tūrisma informācijas centrā (TIC) pieejama informācija par Saulkrastu
novada un 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.
TIC sniedz maksas pakalpojumus – kopēšana, izdruka, dokumentu skenēšana un maksas
tualete.
Saulkrastu TIC darbu nodrošina divi darbinieki – Saulkrastu TIC vadītāja un
klientu apkalpošanas speciāliste. Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 31. augustam – divi
speciālisti.
Saulkrastu TIC atvērts katru dienu, izņemot svētku dienas, no 1. septembra līdz
31. maijam 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 no 1. septembra līdz 31. maijam 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.
Apkopojot Tūrisma attīstības valsts aģentūras vieno tās e-statistikas datus,
2014.gadā Saulkrastu TIC sabiedriskās ēkas pakalpojumus izmantojuši cilvēki 18 773
(6380 TIC).
Ievērojams apmeklētāju skaita pieaugums salīdzinoši ar 2013. gadu - 15 602
cilvēki. Pēc apmeklējuma skaita, pirmajā vietā ierindojas tūristi no Latvija – (3709 cilv.;
2013.g. - 4082), otrajā – Krievijas (cilv.1232; 2013.g. - 942), trešajā - Lietuvas (344 cilv.;
2013.g. - 451), ceturtajā – Vācijas (369 cilv.; 2013.g. – 237), piektajā Igaunijas (103 cilv.;
2013.g. - 210) un sestajā – tūristi no Somijas (84 cilv.; 2013.g. – 99).
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3. attēls
Apmeklētāju skaits salīdzinoši 2013. un 2014. gadā

Pieprasītākā informācijas tematika- bezmaksas kartes un brošūras, par apskates
objektiem, pasākumiem, naktsmītnēm, ēdināšanu, aktīvo atpūtu, sabiedrisko transportu,
interneta pieejas vietām, izklaidi un svinību vietām.
Īpaša interese izrādīta pēc informācijas par novada sarīkojumiem, par atpūtu
ģimenēm ar bērniem, riteņbraucēju maršrutiem un ugunskuru un telšu vietām jūras krastā.
Regulāri papildināta informācija un izvietotas ziņas Saulkrastu tūrisma
informācijas mājas lapa www.visitsaulkrasti.lv. Mājas lapā tūrisma informācija pieejama
latviešu, krievu, angļu un vācu valodā.
2014. gada decembrī www.visitsaulkrasti.lv lapu apmeklējuši 19 030 interesenti
un kopējais apmeklējumu skaits – 25 587.
Saulkrastu TIC sociālajos tīklos:
www.draugiem.lv/saulkrastic - 747
www.facebook.com/saulkrasti - 1573
www.twitter.com/saulkrastic - 2039
instagram.com/saulkrastic - 469
2014. gadā izdota Saulkrastu pilsētas un novada karte (tirāža 10 000) un
sarīkojumu plāns (tirāža 13 000) latviešu, krievu, angļu un vācu valodā; uzstādīti
informācijas stendi līdzās peldvietai “Rūķīši” un veikalam “Uni bode” (ceļā no stacijas
“Pabaži”).
Izdotas divas tematiskās kartes - par Saulkrastu novada kultūrvēsturisko
mantojumu “Vēsturiskie kūrorti un meditācija piejūras dabā” (tirāža 7000) un dabas
vērtībām “Pāri četrām upēm” (tirāža 8000).
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Tūrisma

brošūras

lejupielādei

pieejamas

www.visitsaulkrasti.lv

sadaļā

„Piedāvājam”, kā arī pieejamas izdrukātā veidā tūrisma informācijas centra daudzpakāpju
stendos – Saulkrastu bibliotēkā un kafejnīcā “Bemberi”, viesnīcā “Minhauzena Unda”,
Saulkrastu velosipēdu muzejā, k/n “Zvejniekciems”, Saulkrastu sporta centrā.
2014. gadā Saulkrastu TIC pārstāvēja Saulkrastu novadu starptautiskajās izstādēs –
„Balttour” (Latvija), „Tourest” (Igaunija) un piedalījās Latvijas tūrisma informācijas tirgū
Bauskā. Saulkrastu tūrisma informācijas centra ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem
2014. gadā – 2111 euro.
Saulkrastu tūrisma informācijas centram piešķirta Latvijas tūrisma pakalpojumu
kvalitātes sistēmas „Q- Latvia” Kvalitātes zīme uz 5 gadiem.

2.4. Veselības aprūpe
PSIA “Saulkrastu slimnīca”
2014. gada ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir EUR 589 049.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums palielinājies par EUR 58 018, t.i. par 10,9%.
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 EUR 16 936.
Vidējais nodarbināto skaits 2014.gadā sastāda 52 nodarbinātos.
2014.gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja klientu, nomnieku un personāla
darba un apkārtējās vides sakārtošanai. Ievērojot Veselības inspekcijas norādījumus, tika
izveidots atsevišķs kabinets ārstam ķirurgam, un ārstiem speciālistiem (dermtologam,
endokrinologam), kā arī iegādāts nepieciešamais inventārs. Ar mērķi palielināt sniegto
maksas pakalpojumu dažādību, kabinetu perspektīvā plānots noslogot, piesaistot
kvalificēta podologa pakalpojumus.
Tika izremontētas virtuves telpas, lai personālam un nomniekiem radītu neformālu
vidi psiholoģiskā mikroklimata un savstarpējās komunikācijas uzlabošanai, kā arī lai būtu
telpa, kurā noorganizēt pasākumus, ar iespēju sanākt kopā slimnīcas personālam.
Sabiedrība pastiprināti piedāvāja maksas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem
nepieciešama kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība un pieskatīšana. Sabiedrība

33

Saulkrastu novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

izveidoja piedāvājumu paketi, kas sastāv no veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas,
diagnostikas un rehabilitācijas pasākumiem.
Ar mērķi veikt ieguldījumus vides aizsardzībā, kas ļautu arī taupīt enerģiju
slimnīcas ēkā, un turpinot veiksmīgi uzsākto sadarbību ar Saulkrastu novada Domi, kopīgi
tika īstenots projekts, kura rezultātā tika nosiltināta slimnīcas ēka. Uzlabojot ēkas kopējo
siltumnoturību un samazinot energoresursu patēriņu nepieciešamā siltuma ražošanai, tika
samazināta oglekļa dioksīda emisija atmosfērā.
Saulkrastu slimnīcas ēka ir Saulkrastu novada pašvaldības īpašums, kas ir
iznomāts PSIA "Saulkrastu slimnīca". Saulkrastu novada pašvaldība ņēma aizņēmumu
Valsts kasē, lai to ieguldītu PSIA "Saulkrastu slimnīcas" pamatkapitālā KPFI projekta
"Saulkrastu

slimnīcas

ēkas

energoefektivitātes

paaugstināšana"

līdzfinansējuma

nodrošināšanai. Savukārt, projekta priekšfinansēšanai, PSIA "Saulkrastu slimnīca" ņēma
aizņēmumu no AS "Swedbank" EUR 65 000 apmērā un samaksāja pirmo maksājumu par
paveiktajiem būvniecības darbiem. Turpmākie darbi tiks atmaksāti no Valsts kases
aizņēmuma un atgūtajiem projekta finanšu līdzekļiem.
Sabiedrības vadība turpinās saimniecisko darbību. 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, 2015.
gadā sadarbībā ar Latvijas vadošajām medicīnas speciālistiem, tiks organizētas Veselības
dienas, 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, tiks iegādāta jauna
rentgena aparatūra.
Sabiedrība turpinās geriatrijas nodaļas attīstību, piesaistot kvalificētu sertificētu
ārstu geriatru. Mūsu mērķis ir parādīt, ka uzņēmums var palielināt savu produktivitāti un
efektivitāti, ja vien tiek izmantotas radošas idejas un inovatīva pieeja to realizācijai.
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2.5. Sociālā aprūpe

Sociālais dienests
2014. gadā pašvaldības izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem bija EUR
227537,49 no tiem sociālai palīdzībai tika izlietoti EUR 99697,85, sociālie pakalpojumi
iegādāti par EUR 63708,60, citiem atbalsta pasākumiem un kompensācijām izlietoti EUR
64131,04.
Pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju (Saulkrastu
sociālā aprūpes māja, SIA „Saulkrastu slimnīca” nodrošinātās sociālās gultas, dienas
centrs jauniešiem un bērniem) uzturēšanas izdevumi bija EUR 99647,84.
Kopumā sociālā atbalsta pasākumi 2014. gadā procentuāli attiecībā pret
pašvaldības budžetu bija 3,56% apmērā.
Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti EUR 129088,86.
Sociālai palīdzībai paredzētie līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti
šādi:
GMI

Dzīvokļu

Veselības

GMI

Dzīvokļu

Veselības

2013.

pabalsti

pabalsti

2014.

pabalsti

pabalsti

gadā

2013.

2013.

gadā

2014.

2014.

gadā

gadā

gadā

gadā

Ģimenes

39

243

105

23

191

106

Personas

83

473

135

31

349

128

Summa

8214,41

36345,07

8823,76

5790,82

44097,46

11216,56

7.tabula
Līdzekļu izlietojums garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai, dzīvokļu
pabalsta, veselības aprūpes nodrošināšanai 2013. un 2014. gadā

GMI pabalstu izmaksu samazināšanās 2014. gadā par 29,5% salīdzinot ar 2013.
gadu saistās ar bezdarbnieku skaita samazināšanos Saulkrastu novadā (pēc NVA
informācijas 01.12.2014. bezdarba līmenis - 3,7%, 2013. gadā - 4,3%).
Savukārt rādītāji par saņemtajiem pabalstiem dzīvokļu izdevumu maksājumos un
veselības pabalsti rāda, ka, lai gan samazinājies pabalstu saņēmēju ģimeņu (personu)
skaits, izdevumi par šiem maksājumiem ir pieauguši salīdzinot ar 2013. gadu, t.i.,
izdevumu maksa par veselības pakalpojumiem un pakalpojumiem par mājokli ir 2014.
gadā sadārdzinājusies.
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Pabalsti veselības aprūpei joprojām saglabā savu tendenci (no 2011. gada)
vienmērīgi pieaugt, 2014. gadā sasniedzot līmeni EUR 11216,56.
Bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
2014. gadā izmaksāti EUR 11083,84, no tiem lielākā daļa - EUR 5890,76 pārskaitīta tām
personām, kuras turpina mācības augstākajās un vidējās profesionālajās mācību iestādēs,
nākamajā pozīcijā atrodas maksājumi par dzīvojamās telpas ik mēneša īres izdevumiem
EUR 4307,82. Divi jaunieši 2014. gadā saņēma vienreizēju pabalstu pastāvīgas dzīves
uzsākšanai un sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 825,26.
Sociālā dienesta prioritāte 2014. gadā bija atbalsts ģimenēm ar bērniem, īpaši
daudzbērnu ģimenēm. Neskatoties uz to, līdzekļi mācību līdzekļu iegādei un skolas
apģērba iegādei bija izlietoti mazāk kā 2013. gadā - tikai EUR 1443,37. Pamatojums tam
ir zemais bezdarba līmenis Saulkrastu novadā un skolēnu skaita samazināšanās abās
Saulkrastu novada vidējās mācību iestādēs.
Ģimeņu atbalstam 2014. gadā ar domes lēmumu (Saulkrastu novada domes
24.09.2014.Nr.13 § 20) tika paplašināts brīvpusdienu saņēmēju skaits- brīvpusdienas
tagad saņem bērni no daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās Saulkrastu vispārizglītojošās
skolās un PII „Rūķītis”. Ēdināšanas pakalpojumu izdevumus skolās tas nav būtiski
palielinājis, jo skolās bez valsts finansētajām pusdienām 1.-3. klašu izglītojamiem,
pašvaldība jau sedza izdevumus par sagatavošanas klašu skolās un 4. klašu izglītojamo
ēdināšanu. Jūtami pieauguši pašvaldības izdevumi par bērnu ēdināšanu PII „Rūķītis”.
2014. gadā kopējās bērnu ēdināšanas izmaksas sasniedza EUR 35131,58 ( kopā ņemot
testētās un arī netestētās personas).
2014. gadā citi atbalsta pasākumiem un kompensācijām ( pabalsti jaundzimušo
vecākiem, pabalsti represētajām personām, bērnu braukšanas karšu iegāde, brīvpusdienas
daudzbērnu ģimeņu bērniem vispārizglītojošās skolās un PII „Rūķītis”, Ziemassvētku
akcija) paredzētie izdevumi bija EUR 64131,04 jeb 75,53% apmērā attiecībā pret
sociālajiem pabalstiem (testētām personām) izlietotajiem līdzekļiem (EUR 84911,04).
Sociālā dienesta mērķauditorija un personu skaits 2014. gadā atspoguļots 8.tabulā.
Mērķauditorija

Skaits
(personu skaits, kuri ir reģistrējušies
SD)

Trūcīgie iedzīvotāji
Maznodrošinātie iedzīvotāji

181
433
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I grupas invalīdi

49

Bērni aizbildnībā

18

Bērni invalīdi

12

Daudzbērnu ģimenes

100 ( arī nereģistrējušās SD)

Represētās personas

60

Vientuļie pensionāri

63
8.tabula
Sociālā dienesta mērķauditorija 2014. gadā

Saskaņā ar 2013. gadā noslēgto līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu
apvienība”, tika attīstīts pakalpojuma veids – aprūpe mājās. Šo jauno pakalpojumu 2014.
gadā izmantoja 13 personas - pensijas vecuma personas, daudzas ar invaliditāti.
Pakalpojuma apmaksai izlietoti EUR 12027,83. Kā nepieciešamus iedzīvotāji atzinuši
pavadoņa pakalpojumus saistībā ar speciālā transporta pakalpojumu un podologa
pakalpojumus.
Ārpus pašvaldības teritorijas 2014. gadā tika pirkti pakalpojumi no 9 institūcijām
18 Saulkrastu novada iedzīvotājiem, no kuriem 13 ir bērni, 2 pensionāri, 3 personas ar
garīgas attīstības traucējumiem. No minētajām deviņām

aprūpes pakalpojumus

sniedzošajām institūcijām 2 ir pašvaldības iestādes (Dobeles novada Sociālā dienesta
struktūrvienība ĢAC „Lejasstrazdi”,

Alojas novada

DTRC „Vīķi”) , septiņas ir

nevalstiskās organizācijas (SIA „Pansionāts Dzimtene”, Skangaļu muižas Bērnu atbalsta
un sociālās aprūpes centrs- internāts, Camphill nodibinājums „Rožkalni”, Latvijas SOS
bērnu ciematu asociācijas iestāde „Īslīce”, nodibinājums „Fonds KOPĀ”, SIA „Portidžas
agrīnā rehabilitācija”, nodibinājums „Centrs VALDARDZE”).
Saulkrastu novadā 2014.gadā sociālos pakalpojumus nodrošināja pašvaldības
teritorijā atrodošās institūcijas. 22 Saulkrastu sociālās aprūpes mājas klientiem
uzturēšanās maksu daļēji vai pilnībā apmaksāja pašvaldība. SIA „Saulkrastu slimnīca”
sociālajās gultās 2014. gadā uzturējās 6 personas pēc ārstēšanās slimnīcā vai kuras
slimības dēļ nespēja organizēt savu aprūpi mājās.
Saulkrastu Dienas centrs bērniem un jauniešiem izlietoja 2014. gadā EUR
7600,44.
Vidēji Dienas centru dienā apmeklē 25 - 30 bērni. Liela daļa no viņiem nav
iesaistījušies interešu pulciņos, neapmeklē sporta nodarbības vai mākslas un mūzikas
nodarbības. Tādejādi Dienas centrs veic agrīno preventīvo darbu, nodrošinot bērnu
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uzraudzību un saturīgu laika pavadīšanu. Bērnu izvērstāku darbību atbilstoši vecumam un
interesēm ierobežo telpu šaurība. 2014.gada tradicionālā vasaras projektā „Manas vasaras
piedzīvojums” dalību ņēma 40 Saulkrastu novada bērni. Nometnes izdevumus - pedagogu
atalgojums, transporta līdzekļa apmaksa, pamatā apmaksā pašvaldība, bērniem ir noteikta
dalības maksa EUR 20 apmērā darba materiālu iegādei.
2014.gadā Dienas centra telpās notika atbalsta grupas vecākiem. Grupas tika
veidotas no obligātajiem Sociālā dienesta klientiem un arī vecākiem, kuri uzskatīja, ka
nepieciešams paplašināt zināšanas savu bērnu labākai izpratnei. Tika novadītas 2 atbalsta
grupas vecākiem par tēmu „Ceļvedis audzinot pusaudzi” un viena grupa „Bērnu
emocionālā audzināšana”. Grupas vadīja Dienas centra vadītāja I.Feldmane, sociālais
darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem S.Kliedere, psihologs R.Ļihačeva. S.Kliedere
un I.Feldmane sertifikātu par atbalstu grupu vadīšanu par tēmu „Ceļvedis audzinot
pusaudzi” ieguva 2014. gadā.
Atbalsta grupas ir labs sociālā darba resurss, lai veiktu preventīvo darbu, izpētes
darbu ģimenēm, kurās ir problēmas ar bērnu audzināšanu, un gūtu atgriezenisko saiti.
2014.gadā noslēdzās Dienas centrā organizētais 2013.gadā uzsāktais lekciju cikls
vecākiem par pusaudžu audzināšanu ar lekciju „Autoritāšu nozīme pusaudžu vecumā”.
Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošinājuma
ir vērsušās 1639 personas (reģistrēto iesniegumu skaits). Vidēji 2014. gadā pieņemto
apmeklētāju skaits Sociālajā dienestā sasniedza 3432 personas. Sociālā atbalsta
pieejamību Saulkrastu novada iedzīvotājiem nodrošina attālinātā klientu pieņemšanas
vieta Zvejniekciemā. Tā apmeklētība 2014. gadā pieaugusi.
Lai veicinātu klientu sociālās funkcionēšanas spējas, tiek sastādīti rehabilitācijas
plāni, veikts sociālais darbs ar klientu, novērtētas izmaiņas klienta sociālajā situācijā.
2014. gadā tika noslēgtas 39 vienošanās par GMI pabalsta saņemšanu.
Sociālie darbinieki savā darbā izmanto Sociālās palīdzības informācijas sistēmu
(SOPA), kurā ir pieejami dati no šādiem valsts datu reģistriem:
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs,
- VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas dati,
- NVA Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas dati,
- Tiesu administrācijas Valsts vienotā datorizētās zemesgrāmatas( Zemesgrāmatas)
dati,
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- Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
dati ( par nekustamajiem īpašumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā),
- CSSD Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un Transportlīdzekļu un to
numurēto agregātu tirdzniecības reģistra dati,
-

Uzturlīdzekļu

garantiju

fonda

administrācijas

informācijas

sistēmas

„Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs” dati.
Papildus tiešajiem darba pienākumiem Sociālais dienests arī 2014. gadā turpināja
sadarbību ar NVA datu apmaiņas veidā (informācija par izmaiņām bezdarba līmenī
Saulkrastu novadā, sludinājumi par nepieciešamajiem kadriem utt.) un NVA speciālistu
konsultācijas divas reizes mēnesī bezdarbniekiem, lai iedzīvotāji varētu saņemt
bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu.
Lai pilnveidotu bezdarbnieku, sociālo pabalstu saņēmēju rehabilitācijas plānus, un
papildinātu sociālā darbinieka resursus, Sociālais dienests organizēja klientus apmeklēt
NVA piedāvātos seminārus Saulkrastu novadā projekta konkurētspējas paaugstināšanas
pasākumu īstenošana (KPP) ietvaros. 2014. gadā tika sakomplektētas 7 grupas, kuras
ņēma dalību septiņos semināros par šādām tēmām:
-kā efektīvi atrast darbu- psiholoģiskās barjeras pārvarēšana, darba meklēšana,
darba piedāvājumu izvērtēšana un darba attiecību uzsākšana;
- prasme strādāt pārmaiņu apstākļos;
- sociālās tiesības.;
- valsts un pašvaldību iestāžu funkcijas, to darbības mērķi, privātpersonu tiesību
un pienākumu loks;
- administratīvā procesa pamati;
- darba tiesības.
Kopumā semināros piedalījās 76 personas. Individuālas jurista konsultācijas KPP
ietvaros saņēma 11 personas.
Reizi mēnesī Saulkrastu novada iedzīvotājus konsultēja VSAA Pierīgas filiāles
darbinieks.
Sociālā dienesta darbinieki- sociālais darbinieks, kas atbild par pakalpojumu
administrēšanu un lietvedis ar 2014.gadā turpināja asistenta pakalpojuma pašvaldībā
nodrošināšanu. Asistenta pakalpojumus saņēma 30 personas, no tiem 5 bērni, t.sk. 4 bērni
vecumā līdz septiņiem gadiem un viens bērns vecumā līdz 18 gadiem. Asistenta
pienākumus veica 33 personas. Šim pasākumam tika izlietoti EUR 20690,29.
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2014. gadā Sociālais dienests kā katru gadu organizēja labdarības pasākumu
„Gaišus Ziemassvētkus”. Šim pasākumam bija paredzēti EUR 6403, lai iegādātos 100
Ziemassvētku paciņas bērniem (bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm,
bērniem aizbildnībā, hroniski slimiem bērniem), 330 paciņas pieaugušajiem (trūcīgajām,
maznodrošinātājām personām, I grupas invalīdiem, vientuļiem pensionāriem, SAM
klientiem). Daudzbērnu ģimeņu sveikšanai tika iegādātas saldumu izlases. Akciju
materiāli atbalstīja privātas personas un SIA „Saulkrastu Aptieka”.
2014. gadā tika izstrādāta jauna dokumentu pakete darbam ar klientu- sociālās
situācijas izvērtējums un personas individuālais sociālās rehabilitācijas plāns ar
pielikumiem (vienošanās līgums, rehabilitācijas procesa novērtēšana, genogramma,
ģimenes ārējās saites), izstrādāti jauni saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” (30.04.2014.), tika veikts iekšējais
audits, lai sagatavotu Labklājības ministrijai pašnovērtējumu pašvaldības Sociālā dienesta
pakalpojuma atbilstības un kvalitātes novērtēšanai. Labklājības ministrijas atzinums un
darba novērtējums bija pozitīvs, izņemot jautājumus, kuri saistās ar telpu nodrošinājumu
sociālajiem darbiniekiem un telpu pieejamību klientiem ar invaliditāti. Tika sniegti vairāki
viedokļi Labklājības ministrijai, Tiesībsargam, Latvijas Pašvaldību savienībai, LSDVA
par ārkārtas pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā ģimenēm ar bērniem, par darbu
Saulkrastu pašvaldībā ar izglītojamiem ar skolas kavējumiem, par asistentu pakalpojuma
nodrošinājumu pašvaldībā, par administrēšanas izdevumiem Sociālajā dienestā, par
dzīvokļa pabalstu bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanos, par grozījumiem
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā u.c. Sociālais dienests 2014.gadā
sniedzis 9 atzinumus bāriņtiesai lēmuma pieņemšanai bērnu lietās un 10 cita veida
atzinumus. Bērnu tiesību aizsardzības komisijā ik mēnesi tika organizētas sēdes, lai
skatītu gadījumus, kas saistīti ar asociālu uzvedību, skolas kavējumiem, izglītojamo
mācību problēmām, nepietiekamu vecāku prasmi audzināt bērnus un izstrādātas
korekcijas programmas. 2014.gadā kopā ar Limbažu novada Sociālo dienestu un
iesaistoties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, tika atrisināta ilgstoša ģimenes
problēma ar bērnu.
Saulkrastu sociālajā dienestā strādā četri sociālie darbinieki, divi sociālie
pedagogi, izglītības psihologs, vadītājs, lietvedis un Dienas centra vadītājs, un Dienas
centra apkopējs.
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2014.gadā sociālie darbinieki ir cēluši savu kvalifikāciju, izglītojoties atbilstoši
savai darba specifikācijai- par pakalpojumiem, par individualitātes izvērtējumu metodiku
un tās pielietojumu, par vardarbības tēmu ģimenē, sociālie pedagogi ieguvuši sertifikātu
par profesionālās pilnveides programmas „Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem”,
noklausījušies kursu bērnu tiesību aizsardzībā, apguvuši jaunas metodes darbā par
mobingu, viens no sociālajiem pedagogiem apguvis tēmu „Mediācija skolā” un mācību
programmu ”Piedzīvojumu pedagoģija darbā ar riska jauniešiem” ieguvis tēvu grupas
vadīšanas sertifikātu.
Sociālā dienesta darbinieki saņēmuši supervīziju 18 stundu garumā. 2014.gadā
supervīzija tika organizēta uz vietas Sociālajā dienestā.
Viena no sociālā darba sastāvdaļām ir iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm
sociālajā darbā. Sociālais dienests izmantoja mediju pakalpojumus, sniedzot informāciju
„Saulkrastu Domes Ziņām”, ievietojot informāciju novada domes mājas lapā par
sociālajiem pakalpojumiem un pabalstu saņemšanas kārtību.
2014.gadā Saulkrastu sociālā dienesta darbinieki iepazinās ar kolēģu Saldus
sociālajā dienestā labo darbu praksi, uzņēma kolēģus no Rīgas, Krimuldas, Skrīveru,
Kokneses, Vecumnieku sociālajiem dienestiem. Visvairāk interesējošie jautājumi bija par
personas lietām, par bērnu lietām, par korekcijas programmu izveidi, starpinstitucionālo
sadarbību, par asistentu lietu kārtošanu.

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.
No pārskata gada pēdējās dienas līdz šodienai nav notikuši nekādi atgadījumi, kas
varētu būtiski ietekmēt uzņēmuma finanšu stāvokli. 2014.gadā veikta iestādes
apsaimniekošana un labiekārtošana budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

Institūcija

veiksmīgi izpildīja sev nospraustos īstermiņa uzdevumus. Sekmīgi izpildīti budžeta
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ieņēmumi un izdevumi saskaņā ar apstiprināto budžetu. Liela uzmanība tika pievērsta
klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai, darbinieku kvalifikācijas celšanai, kā arī
iestādes labiekārtošanai.
Pamatojoties uz padarīto darbu, iestādes 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 104 lietas, tika
veikti 242 notariālie apliecinājumi.
Kopumā 2014.gadā bāriņtiesas apritē bija 490 dokumenti, 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 116 ģimeņu pārbaudes dzīvesvietās, bērnu aprūpes iestādēs un
pansionātos, pieņemti un noformēti 32 lēmumi, sastādīti 33 sēžu protokoli.
Saulkrastu novada bāriņtiesa piedalījusies 18 tiesas sēdēs (Administratīvā rajona
tiesa, Rīgas rajona tiesa, Centra rajona tiesa, Zemgales priekšpilsētas tiesa, Madonas
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 – 16/21



Aizbildnības lietas, tajā skaitā pārraudzības lietas – 20/18



Aizbildnībā esošo personu lietas/ aizgādnībā esošo personu skaits - 11/11



Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoto bērnu
lietas/bērnu skaits – 6/5



Viesģimeņu lietas - 2



Lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos - 5



Lietas par atzinuma sniegšanu tiesai pēc tiesas pieprasījuma - 7



Lietas par personas atbilstību aizbildņa u.c. pienākumu pildīšanai -12



Adopcijas lietas - 2
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Ģimenes, par kurām bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu
atbildīgo institūciju /bērnu skaits ģimenēs – 16/21



Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu - 15



Lietas par aizgādņa iecelšanu nekustamajam īpašumam - 3

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
nodrošināja sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 24 stundas
diennaktī. Saulkrastu pašvaldības policijas rīcībā ir divi transportlīdzekļi, kuri tiek
izmantoti ikdienas patruļā.
No 2014.gada 15.maija līdz 2014.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.

1. Saulkrastu pašvaldības policija reaģēja uz notikumiem

863

2. Aizturētās personas un nogādātas Valsts policijas Saulkrastu 111
iecirknī
3.Nogādātas mājās personas alkohola reibuma stāvoklī, kas nespēj 48
pastāvīgi pārvietoties
4. Sadarbība ar Valsts policiju

4

5. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā

8

6. Aizturēti transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā

6

7. Izskatīti personu priekšlikumi, iesniegumi, sūdzības

132

8. Sniegts atbalsts tiesu izpildītājiem nodrošinot sabiedrisko kārtību 18
tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā
9. Uzsāktās administratīvās lietvedības

1066

10. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

466

10.1. pēc pašvaldību saistošajiem noteikumiem

120
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10.2. pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa

346

11. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - paziņojumi

378

11.1. par apstāšanos - stāvēšanu

322

11.2. kāpu aizsargjoslā

56

12.Sniegta palīdzība personām, kam nepieciešama ātrā medicīniskā 32
palīdzība
9.tabula
Saulkrastu novada pašvaldības policijas paveiktais 2014. gadā

2.8. Komunālā saimniecība
2014. gadā SIA “Saulkrastu komunālserviss” turpināja savu darbību parastā
saimnieciskās darbības cikla ietvaros sekojošās nozarēs:
1. Ūdensapgāde (dzeramā ūdens kvalitātes monitorings, avāriju novēršana
centralizētajos ūdensapgādes tīklos, ūdens patēriņa uzskaite). Ūdens ieguvei tiek
izmantoti tikai pazemes ūdeņi. Dzeramā ūdens ieguvei pašlaik tiek izmantoti pilsētas
teritorijā esošās trīs ūdens ieguves vietas – Zvejniekciemā, Atpūtas ielā, Saulkrastos,
Bīriņu ielā un Pabažos, Skuju ielā. 2014. gadā iegūti 112 545 m³ un piegādāti 75 532 m³
dzeramā ūdens, kas ir par 1.73% vairāk kā iepriekšējā gadā, taču par 1.5% samazināti
dzeramā ūdens zudumi tīklā. Ar saviem spēkiem un līdzekļiem izbūvēts ūdensvads
571metru garumā. Izbūvēti 8 jauni ūdens pieslēgumi un ūdens patēriņa skaitītāja mezgli.
Likvidētas 42 ūdensvada avārijas. Sagatavoti 70 tehniskie noteikumi un atzinumi. Veiktas
60 projektu un topogrāfijas saskaņošanas. Veikti 73 ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa,
verificēšana un plombēšana.
2. Kanalizācija. Kanalizācijas sistēmas tīklu pilsētā veido galvenie kolektori, ielu
tīkli, spiedvadi, iekškvartālu tīkli un māju izvadi. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanai
pilsētas kanalizācijas tīklā pavisam ir izbūvētas 15 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas.
Veikti asenizācijas pakalpojumi 3 971m³ apmērā.
3. Notekūdeņu attīrīšana. Saulkrastu NAI atrašanās vieta – Ozolu ielā, NAI
jauda – 1 000 m3/dnn. Vidēji diennaktī tiek attīrīti 500 m3 notekūdeņu. Savākti un attīrīti
62 706 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas ir par 6.72% vairāk kā iepriekšējā gadā.
4. Saulkrastu novada pašvaldības finansējums un pašu līdzekļi: Kohēzijas
fonda projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/032 ir
sekmīgi realizēts un projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti. Projekta realizācijas rezultātā,
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paplašinot sadzīves kanalizācijas sistēmu, tiek veikti jauni pieslēgumi, tādejādi uzlabojot
apkārtējās vides situāciju un sniedzot iedzīvotājiem iespēju saņemt kvalitatīvu
pakalpojumu. Tīklu paplašināšanas rezultātā uzlabosies apkārtējās vides stāvoklis.
Realizēts ES projekts "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu
pilsētas centrālajā daļā".
Pārskata gada svarīgākie uzdevumi, kurus Sabiedrība realizēja, vadoties pēc
saimnieciskās darbības plāna, bija šādi:
–

dzeramā ūdens nodrošināšana pietiekamā daudzumā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīviem;

–

kanalizācijas notekūdeņu savākšana, novadīšana uz attīrīšanas iekārtām un attīrīšana
atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

Pakalpojuma veids

2012.gadā

Tīklā padotais ūdens, m3
t.sk. lietderīgi realizētais
ūdens
Novadītā kanalizācija, m3

2013.gadā 2014.gadā

+/- %

102 040

107 017

112 545

+ 4,91

69 400

74 291

75 532

+ 1.73

53 075

58 498

62 706

+ 6.72

10.tabula
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu salīdzinājums pēdējo gadu periodā

5. Siltumapgāde. Siltumapgāde tiek nodrošināta no četrām katlu mājām: Raiņa ielā
7, Bērzu aleja 3b Ainažu ielā 34b un Vidrižu 22a. Raiņa ielā 7 uzstādīti divi apkures katli
1 MW un 0,8 MW, katlumājai kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. Gadā
saražots 2745.8 MWh, zudumi trasēs un sadales tīklos 648 MWh Izlietotas 721,5 t
koksnes granulas. Ainažu ielā 34b uzstādīti divi apkures katli 0,6 MW un 0,3 MW,
katlumājai kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. Gadā saražots 911,1 MWh,
zudumi trasēs un sadales tīklos 32.0 MWh. Izlietotas 236.9 t koksnes granulas. Vidrižu
ielā 22a uzstādīts apkures katls 0,18 MW katlumājai kā kurināmais tiek izmantotas
koksnes granulas. Gadā saražots 397.8 MWh, zudumi trasēs un sadales tīklos 74.2MWh.
Izlietotas 78.7 t koksnes granulas. Bērzu alejā 3b uzstādīti divi apkures katli 1 MW x2,
katlumājai kā kurināmais tiek izmantota malka un akmeņogles. Gadā saražots 2145.9
MWh, zudumi trasēs un sadales tīklos 594.1 MWh. Izlietotas 387.1 t akmeņogles un
464.4 m3 malkas. Kopā 2014. gadā saražots 6200.6 MWh, kas par 11.2% mazāk nekā
2013. gadā. Minētais saistīts ar laika apstākļiem – silto ziemu.
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Siltumapgādē turpinājām ieguldīt finanšu līdzekļus siltuma apgādes sistēmas
atjaunošanā. Katlu mājai Ainažu iela 34b uzstādīts jauns apkures deglis katlam 0,3 MW.
Realizēts ES projekts "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas
centrālajā daļā". Veikti sistemātiski apkures katlu un sistēmas skalošanas darbi.
SIA “ZAAO”
SIA „ZAAO” 2014.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 novada būvvalde izveidota, pamatojoties uz 1997. gada 2. jūlija
Saulkrastu pilsētas domes lēmumu nr. 101.
Saulkrastu novada būvvalde Saulkrastu teritorijā savas kompetences ietvaros
pārzina un koordinē būvniecību un teritoriālplānošanu:


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;
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izdod izziņas par īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas
plānojumu.

Būvvaldes struktūra: būvvaldes vadītājs – arhitekts, būvinspektors, arhivārs.
2014.gadā Saulkrastu novada būvvaldē akceptēti un saskaņoti 95 projekti, t.sk. 24
individuālo dzīvojamo māju projekti, 20 projekti dārza mājām un vasarnīcām.
Nozīmīgākie būvobjekti – ietve Skolas ielā, Vidrižu ielā un gājēju celiņš posmā no
Pēterupes līdz V.Lāča ielai, ielu apgaismojuma rekonstrukcija, L.Paegles un A.Kalniņa
ielas rekonstrukcija, Zivju pārstrādes ceha rekonstrukcija Upes ielā 56, remonta ceha
rekonstrukcija Bērzu alejā 5A, Zvejniekciemā.
Izsniegtas 69 būvatļaujas. Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi 78
būvobjektiem (līdz 01.10.2014.). Ekspluatācijā pieņemti 78 būvobjekti, tai skaitā 14
individuālās dzīvojamās mājas, 25 dārza mājas un vasarnīcas. Nozīmīgākie objekti:
Jūras parks – peldvietas “Centrs” infrastruktūra un labiekārtojums, Ūdens saimniecības
pakalpojumu būvdarbi, ietve Skolas ielā, Bērzu alejā un Atpūtas ielā, kūdras pārstrādes
cehs – noliktava Skultes ielā 4. Izsniegtas 79 izziņas par nepabeigtu būvniecību,
nekustamo īpašumu piederību un zemes atļauto izmantošanu, atbilstoši teritorijas
plānojumam.

2.10. Skultes ostas pārvalde
Pārskata gadā Skultes ostu apmeklēja 222 kuģi un vidējā bruto tonnāža, salīdzinot
ar 2013.gadu, ir palielinājusies par 7.6% un sastāda 3565 BRT. Kopumā 2014.gadā ostā
tika pārkrauts 742,4 tūkst.t. kravu, kas ir par 8,65% vairāk nekā 2013.gadā.
Pārskata gadā Skultes ostas pārvaldes veica ilgtermiņa aizdevumu atmaksu
kredītiestādēm 111 231,04 EUR apmērā. Kopējais parāds kredītiestādēm uz 31.12.2014.
kopsummā samazinājies līdz 711 205,96 EUR, tai skaitā AS “SEB Banka” atlikusī
aizdevuma pamatsumma sastāda 611 769,24 EUR apmērā ar aizdevuma atmaksas gala
termiņu 01.06.2020. un Valsts Kases atlikusī aizdevuma pamatsumma sastāda 99 436,72
EUR apmērā ar aizdevuma atmaksas gala termiņu 20.07.2017.. Procentu maksājumi
kredītiestādēm pārskata gadā sastādīja 20193 EUR. Pārskata gadā Skultes ostas pārvaldes
neto apgrozījums, salīdzinot ar 2013.gadu, pieauga par 6,6% un sasniedza 968 797 EUR.
Ostu maksu atskaitījumi pašvaldības budžetā sastādīja 60 349 EUR.

47

Saulkrastu novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

Pārskata gadā Skultes ostas pārvalde veica ostas pieejas kanālā remonta
padziļināšanas darbus, kā arī velkoņa “Aitik” plānveida korpusa krāsojuma atjaunošanas
darbus dokā. Uzsākti Aģes upes labā krasta stiprinājuma projektēšanas darbi.
Ostas teritorijā strādājošie uzņēmumi 2014.gadā ir veikuši investīcijas ražošanas un
kravu apstrādes infrastruktūrā – SIA “ASK” uzsāka kuģu remonta ceha ražošanas telpu
paplašināšanu, kuru plāno pabeigt 2015.gadā, SIA “Baltijas zvejnieks” uzsāka saldētavas
ēkas rekonstrukciju, kuru plāno pabeigt 2015.gadā, SIA “Skultes kokosta” ir uzsākusi
kravu apstrādi izmantojot segto noliktavu 3000 m2 platībā. Vienlaicīgi 2014.gadā ir
uzsākta sašķidrinātās dabas gāzes pārkraušanas termināļa projekta virzība, kā arī Skultes
ostas maksas ir pielāgotas RO-RO līnijas kuģu satiksmes piesaistīšanai. 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.Turpināt aktīvi piedalīties sašķidrinātās dabas gāzes termināļa projekta izstrādē
sadarbojoties ar uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm;
2.Turpināt darbu pie ES struktūrfondu finansējuma piesaistes ostas infrastruktūras
projektu finansēšanai, tai skaitā krasta stiprinājumu izbūvei;
3.Izstrādāt Skultes ostas pievadceļu rekonstrukcijas projektus;
4.Izstrādāt ostas navigācijas zīmju rekonstrukcijas projektu;
5.Veikt trokšņa barjeru uzstādīšanu Skultes ostas teritorijā.

2.11. Zemes izmantojums
Saulkrastu novada teritorija aizņem 4774,2 ha lielu platību, no tiem pilsētas
teritorija aizņem 604,4 ha, Saulkrastu pagasta teritorija 4169,8 ha. Saulkrastu novadā kopā
ir 8175 nekustamie īpašumi un 1067 dzīvokļu īpašumi.
Dati sagatavoti pēc VZD Rīgas reģionālās nodaļas zemes sadalījuma pa
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem (ha)
pārskata datiem uz 01.01.2015.
Saulkrastu novada domē darbojas Nekustamo īpašumu nodaļa un Saulkrastu pilsētas
Zemes komisija, mērniecības pakalpojumus sniedz licencēti mērnieki.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
Pavisam budžeta ieņēmumi 2014. gadā tika plānoti 7 447 299 EUR apjomā.
Faktiskā 2014. gada budžeta ieņēmumu izpilde EUR 7 616 981 jeb 102,2 %. 2014. gada
ieņēmumi ir par 17,1 % lielāki par iepriekšējā gada ieņēmumiem. Šādas izmaiņas ir
skaidrojamas ar to, ka 2014. gadā palielinājās nodokļu ieņēmumi un vairāk ir ņemti
aizņēmumi, lai realizētu Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus.
Pašvaldības ieņēmumi 2014. gadā veidojās no nodokļu ieņēmumiem, nenodokļu
ieņēmumiem, naudas sodiem, valsts budžeta transfertiem, pašvaldību budžetu
transfertiem, budžetu iestāžu ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2014. gadā lielākos budžeta ieņēmums veidoja nodokļa ieņēmumi – iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēku un būvju nekustamā
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, kas kopā sastāda EUR 4 961 794 jeb 65,14 % no
kopējiem budžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodokļu ieņēmumi ir
palielinājušies par 8,1 %. Galvenais nodokļa ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākumu
nodoklis, kas 2014. gadā veidoja EUR 3 693 404 jeb 48,5 % no visas pašvaldības
ieņēmumiem.
2014. gada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas
pašvaldībai noteikto pastāvīgo funkciju nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu
uzturēšanai. Budžeta izdevumu faktiskais apjoms 2014. gadā bija EUR 7 627 008.
2014. gadā Saulkrastu novada pašvaldība veica maksājumus pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā, to apjoms samazinājās par 2,6 % salīdzinājumā ar 2013. gadu un
fondā iemaksājamā summa sastādīja EUR 378 587.
Pašvaldību iekšējā parāda 2014. gadā izlietoja EUR 105 129, aizdevumu atmaksai
EUR 779 006. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem tika izlietoti tikai EUR 98 025.
Pašvaldības domes izdevumi 2014. gadā bija EUR 197 055.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumi ir EUR 137 176.
Juridiskās nodaļas izdevumi 2014.gadā EUR 69 571.
Dzimtsarakstu nodaļas budžets 2014. gadā bija EUR 30 626.
Pašvaldības policijas budžets 2014. gadā palielinājies par 32.2 % un veidojis EUR
271 312 apjomu.
Saulkrastu novadā darbojas bāriņtiesa. Bāriņtiesas darba finansēšanai budžetā bija
iedalīti EUR 32 690, kas ir par 26,9 % vairāk nekā 2013. gada budžetā.
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Tūrisma daļai 2014. gada budžets nav palielinājās un bija EUR 57 752.
2014. gadā pārējai ekonomiskai darbībai tika izlietoti EUR 95 225, kas ir par
16,8 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.
PVN tika izlietoti EUR 156 710 izmaiņas skaidrojamas ar to, ka sākot ar 2013.gadu
tiek atsevišķi izdalīts būvniecības PVN un izpilde ir atkarīga no būvniecības darbiem
pašvaldībā.
Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi, 2014. gada budžetā nozīmīgu izdevumu
īpatsvaru veido tautsaimniecības izdevumi. 2014. gadā kopējie tautsaimniecības izdevumi
ir atkarīgi no projektu apjoma pašvaldībā. Sīkāk tiks norādītas aktivitātes, kas paredzētas
tautsaimniecības funkcijām.
Domes deleģēto funkciju izpildei paredzētajā finansējumā ietilpst: pilsētas teritorijas
ielu apgaismošanai izlietoti līdzekļi EUR 64 765; pilsētas ielu apgaismojums remontam
EUR 95 797; A. Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma izveidei EUR 65 804; ceļu un ielu
uzturēšanai, remontam EUR 59 613; novadgrāvju uzturēšana 39 548; meliorācijas
sistēmas būvniecība EUR 17 120; nekustamā īpašuma iegāde EUR 243 115; dotācija SIA
“Saulkrastu komunālserviss” EUR 62 270; Saulkrastu vidusskolas ēkas fasādes remontam
EUR 130 539;papildus vēl dažādiem darbiem saistībā ar tautsaimniecību izlietoja EUR 7
664.
Labiekārtošanas nodaļai 2014. gada budžetā izlietoti EUR 253 001.
Tautsaimniecībai (šoferim, ēkas uzturēšanai un telpu kopšanai) budžeta izdevumi
2014. gadā ir samazinājies par 11,3 %, un to izdevumi bija EUR 104 806.
Darba drošības izdevumi 2014. gada budžetā bija EUR 4 360.
Lai nodrošinātu tīrību Saulkrastu novadā, Labiekārtošanas nodaļai 2014. gada
budžetā izlietoti EUR 253 001.
Domes būvvaldes izdevumi 2014. gadā bija iepriekšējā gada līmenī un bija EUR 47
384.
Domes Nekustamā īpašuma nodaļas izdevumi 2014. gadā palielinājās par 4,4 % un
bija EUR 86 527.
Dažādu projektu izstrādei un līdzdalības nodrošināšanai 2014. gadā Attīstības un
plānošanas nodaļai tika izlietoti EUR 37 595.
Saulkrastu slimnīcai ir veikta dotācija 2014. gadā EUR 115 884 apmērā.
Brīvajam laikam, sportam un kultūrai 2014. gada budžetā kopējais finansējuma
apjoms bija EUR 727 396, kas ir 2013. gada līmenī.
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Sekmīgai “Saulkrastu kultūras un sporta centra” darbībai 2014. gada budžetā
izlietoti EUR 647 286, kas ir iepriekšējā gada līmenī.
Saulkrastu bibliotēkas izdevumi 2014. gada budžetā bija EUR 70 691.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izdevumi 2014. gadā bija EUR
9 419.
Izglītībai ieplānoto izdevumu apjoms 2014. gadā kopā veidoja ceturto daļu no visa
pašvaldības budžeta izdevumiem.
Saulkrastu vidusskolas vajadzībām 2014. gada budžetā izlietoja finansējumu EUR
220 551, kas ir par 3,4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
2014. gada budžetā Zvejniekciema vidusskolas izdevumus finansēja EUR 225563
apmērā, kas ir tikai par 7,5 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Skolēnu transportam uz skolām 2014.gadā izlietoti EUR 28 271.
Pašvaldība finansē Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, un
2014. gada budžetā ir izlietots finansējums EUR 450 346 apmērā, kas ir par 5,5 % vairāk
nekā iepriekšējā gadā.
Telpu remontam PII “Rūķītis” 2014.gadā izlietoti EUR 146 136.
Pašvaldība finansē arī VJMMS, kurai 2014. gada budžetā izlietoja finansējumu
EUR 154 692 apjomā, kas ir mazākā nekā iepriekšējā gadā, jo no 2014.gada septembra
vairs nav Carnikavas filiāle.
2014. gada budžeta izdevumos kopējās mērķdotācijas Saulkrastu vidusskolas,
Zvejniekciema vidusskolas un PII “Rūķītis”, VJMMS un ārpusskolas nodarbību
pedagogiem veidoja kopumā EUR 984 002, kas par 4,3 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Sociālās palīdzības darbu pašvaldībā koordinē Saulkrastu novada sociālais dienests.
Tā darbība pastāvīgi paplašinās, un 2014. gadā ir izveidota papildu štata vienība.
2014. gadā sociālajā dienestā budžetam izlietoti EUR 129 089. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu iestādes budžets ir palielinājies par 15,9 %.
Kā sociālā dienesta struktūrvienība darbojas Bērnu jauniešu dienas centrs
“Saulespuķe”, un 2014. gada budžets bija EUR 7 600, kas ir par 32,6 % mazāks nekā
iepriekšējā gadā.
Maznodrošināto personu dzīves apstākļu nodrošināšanai darbojas sociālā māja,
kurai 2014. gadā budžets kopsummā veidoja EUR 211 255 izlietojumu.
Sociālā dienests, lai varētu nodrošināt vienreizējos pabalstus trūcīgajiem
iedzīvotājiem, brīvpusdienas Zvejniekciema, Saulkrastu vidusskolās un bērnudārzā,
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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, 2014. gada budžetā izlietoja kopā EUR 239 487, kas ir par 5,9 % vairāk nekā
2013. gadā.
Kompensācijām bērnu vecākiem izmaksāts EUR9 354, asistentu pakalpojumiem
izlietoti EUR 19 260 un bērnu tiesības komisijas uzturēšanas izdevumi 2014.gadā veidoja
EUR 2 649.
Saulkrastu novadā 2014. gadā ir sākti un realizēti vairāki projekti. 2014. gadā
realizēts kopā 13 projekts par kopējo summu EUR 1 081 048.
Speciālo budžetu veido: privatizācijas fonda, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas
resursu nodoklis un pārējie ieņēmumi, kas sastāv no maksājumiem par tiesībām lietot
atsevišķas preces, ieņēmumiem izglītības un kultūras fondos, sociālās palīdzības fonda un
Skultes ostas maksas.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2014. gadā sastādīja EUR 193 347, kas ir par 25,9 %
vairāk nekā 2013. gadā. Šāds pieaugums skaidrojams ar Skultes ostu maksu pieaugumu,
2014. gadā no Skultes ostu maksām ir saņemts EUR 65 187 apmērā, jo osta pārkrāva
vislielāko kravu apjomu pastāvēšanas vēsturē.
Speciālā budžeta izdevumi 2014. gadā ir palielinājušies par 1,6 % un sastāda EUR
182 259 lielu apjomu, kas ir iepriekšējā gada apjomā.

3.1. Pašvaldības budžeta izpilde
Pamatbudžets
Tabulā apkopota informācija par Saulkrastu novada domes pamatbudžeta izpildi
2013. un 2014. gadā, kā arī 2015. gada plāns. Tabulas 4. un 6. ailē parādītas budžeta
pozīciju izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
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2013. un
2014. gada
pamatbudžeta
izpilde un
2015. gada
plāns

2013. gada
izpilde
EUR

2014. gada
izpilde
EUR

Izmaiņas
2013./2014.
gadā

2015. gada
plāns EUR

Izmaiņas
2014./2015.
gadā

Kopā ieņēmumi

6 509 313

7 616 981

1 107 668

6 673 767

-943 214

3 455 543

3 693 404

237 861

3 833 438

140 034

728 914

773 867

44 953

798 166

24 299

283 698

343 643

59 945

273 454

-70 189

Nekustamā
īpašuma nodokļa
parāds par zemi

83 546

99 710

16 164

153 193

53 483

Nekustamā
īpašuma parāds
par ēkām

22 582

36 312

13 730

56 540

20 228

15 970

14 857

-1 113

14 858

1

11 668

12 860

1 192

27 500

14 640

6 444

9 086

2 642

9 275

189

43 706

65 521

21 815

69 550

4 029

1 300 896

1 427 232

126 336

976 462

-450 770

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
Nekustamā
īpašuma
nodoklis par
zemi
Nekustamā
īpašuma
nodoklis par
ēkām

Azartspēļu
nodoklis
Ieņēmumi no
īpašumu
pārdošanas
Valsts,
pašvaldību
nodevas un
maksājumi
Soda naudas
Valsts budžeta
transferti
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Norēķini ar
pašvaldību
budžetiem

172 646

195 019

22 373

176 802

-18 217

Budžeta iestāžu
ieņēmumi

383 700

945 470

561 770

284 529

-660 941

Kopā izdevumi

7 932 089

7 627 008

-305 081

7 391 209

-235 799

Izpildvara un
likumdošanas
varas institūcijas

425 331

447 940

22 609

541 694

93 754

205 305

271 312

66 007

305 952

34 640

25 769
56 962

32 690
57 752

6 921
790

40 412
68 626

7 722
10 874

114 494

95 225

-19 269

133 091

37 866

2 076 033

2 211 872

135 839

1 963 843

-248 029

21 709

115 884

94 175

0

-115 884

598 691

628 031

29 340

782 814

154 783

2 470 071

2 442 217

-27 854

1 379 327

-1 062 890

Brīvais laiks,
sports un
izklaide

725 880

727 396

1 516

767 954

40 558

Pārējie izdevumi

123 461

156 710

33 249

33 598

-123 112

Pašvaldības
parādu procentu
nomaksa

169 433

105 129

-64 304

126 155

21 026

444 896

779 006

334 110

684 719

-94 287

388 243

378 587

-9 656

464 512

85 925

85 811

98 025

12 214

98 512

487

Sabiedriskā
kārtība
Bāriņtiesa
Tūrisma daļa
Pārējā
ekonomiskā
darbība
Izglītība
Veselības
aprūpe
Sociālā
aizsardzība
Tautsaimniecība

Aizņēmumu
atmaksa
Maksājumi
izlīdzināšanas
fondam
Norēķini par
izglītību

11.tabula
Pamatbudžeta izpilde
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4. PAŠVALDĪBAS PAMATLĪDZEKĻU NOVĒRTĒJUMS
4.1.Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu novērtējums
Pamatlīdzekļu bilance (kustama un nekustama manta, kuras kalpošanas laiks ir
ilgāks par vienu gadu un vērtība pārsniedz 213 euro), kas ir budžeta iestādes īpašumā, un
tā izmaiņas parādītas 12. tabulā.
Bilances postenis

Attīstības pasākumi un
programmas
Datorprogrammas

Atlikums uz Iegāde,
1.01.2014.
izgatavošana,
(Euro)
uzņemšana
bilancē

Izņemšana no
darbības,
klasifikācijas
maiņa

31542,12

Atlikums
uz
31.12.2014
(Euro)
31542,12

40235,51

2727,88

34102,03

356,39

34458,42

Dzīvojamās ēkas

251117,96

515,67

251633,63

Nedzīvojamās ēkas

5579381,62

257214,74

9034,79

5827561,57

Transporta būves

5231021,50

13688,55

0,58

5244709,47

2510988,72

136481,79

18542,22

2628928,29

Pārējā zeme

6954872,20

160566,00

Inženierbūves

433078,62

701143,61

537894,17

364270,63

902164,80

3274,31

0,40

3274,71

185072,01

52909,29

39636,49

2423,45

128502,11

14120,39

5021,69

137600,81

268933,19

36421,55

7615,56

297739,18

359215,44

102220,49

10549,95

450885,98

Pārējie nemateriālie
ieguldījumi

Zeme zem ēkām un
būvēm

Pārējais nekustamais
īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas
Transportlīdzekļi
Saimniecības
pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Datortehnika, sakaru un
cita biroja tehnika
Iepriekš neklasificētie
pārējie pamatlīdzekļi

4746,33

38217,06

7115438,20
359382,32

4859,64

774839,91

233121,66
42059,94
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Pamatlīdzekļu
izveidošana
Nepabeigtā būvniecība
Pamatlīdzekļu nodošana
ekspluatācijā
Turējumā nodotā valsts
un pašvaldību zeme

79607,90

74115,20

62434,20

91288,90

735013,34

773677,16

377958,71

1130731,79

0,00

1082029,16

1082029,16

0,00

101396,69

101396,69

416920,73

416920,73

Turējumā nodotās valsts
un pašvaldību ēkas un
būves
Mežaudzes
Avansa maksājumi par
zemi, ēkām un būvēm
Avansa maksājumi par
pārējiem pamatlīdzekļiem
Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Pavisam kopā:

212283,80

1236,01

567,02

212952,79

0,00

8000,00

8000,00

0,00

16040,01

23795,53

38717,54

1118,00

2208500,49

199503,03

156543,00

2251460,52

26360053,83

4007416,92

2146002,71

28221468,0
4

12. tabula
Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu novērtējums 2014. gadā

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu,
samazinājušies par summu 10 168 EUR.
Pārskata gadā iegādāti nemateriālie ieguldījumi 3084 EUR, pārvietošana no 1121
konta uz 1238 kontu 1144 EUR (01.04.2011. neatbilstoši klasifikācijai, uzņemts
Portatīvais dators ar Tildes birojs 2008 OEM), aprēķināts nolietojums datorprogrammām
un pārējiem nemateriāliem ieguldījumiem par summu 13250 EUR un norakstītas
datorprogrammas un licences sākotnējā vērtība 3602 EUR un nolietojums 3602 EUR.
Pārskata gadā attīstības pasākumu un programmu samazinājumu veido nolietojuma
palielinājums 3155 EUR.
Pārskata gadā iegādātas datorprogrammas un licences par summu 2728 EUR, tai
skaitā – 3 datorprogrammas Illustrator CS6 16 Multiple Platform Intermational English
AOO Licence 1 user EDU, 3datorprogrammas InDesing CS6 8 Multiple Platform
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Intermational English AOO Licence 1 user EDU, 3 datorprogrammas FlipBook Studio 6
Download EDU, 3 datorprogrammas Photoshop Extended CS6 MP ENG NEW EDU un 3
datorprogrammas CoreIDRAW Graphics Ste X7 Edu Lic (Single User) Vidzemes
Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām par kopējo summu 2728 EUR.
Aprēķināts pārskata gada nolietojums 6662 EUR.
Pārskata gadā iegādāts ēkas evakuācijas plāns (izstrāde) Saulkrastu vidusskolā par
summu 356 EUR, aprēķināts pārskata gada nolietojums par summu 3434 EUR.
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma
palielinājusies par summu 1 811 969 EUR.2014. gadā pamatlīdzekļu iegāde 2638398
EUR, sākotnējā atzīšana 920 681 EUR, pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites sākotnējā
2014. gadā pamatlīdzekļu iegāde 2638398 EUR, sākotnējā atzīšana 920 681 EUR,
pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites sākotnējā vērtība 815534 EUR un nolietojums
63888 EUR, korekcija atsavināšanai nodotie 21 163 EUR, nodoti ekspluatācijā objekti
vērtībā 440 392 EUR. Pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts pēc lineārās metodes.
Aprēķināts nolietojums 910 074 EUR.
Atbilstoši 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 27. un 39.punkta prasībām vienlaicīgi ar
gada inventarizāciju tika novērtēts, vai pastāv kāda no pazīmēm, kas norāda uz
ilgtermiņa

ieguldījuma

vērtības

samazinājumu

un

izdarīta

attiecīga

atzīme

inventarizācijas aktos. Inventarizācijas komisija nekonstatēja ilgtermiņa ieguldījumu
vērtības samazinājumu.
Pārskata gadā uzņemta ekspluatācijā dzīvojamā ēka Ainažu iela 10 vērtībā par 516
EUR pamatojoties uz Domes sēdes lēmumu Nr. 9&15 no 25.06.2014.
Pārskata gadā tika uzņemts no pamatlīdzekļu izveidošanas piebraucamais ceļš
„Veselība” par summu 13 689 EUR (pašvaldība nodrošina piekļūšanu pie jaunizveidota
īpašuma).
Pārskata gadā tika nodota ekspluatācijā „Peldvieta centrs” par summu 364 270
(Eiropas fondu projekta Nr.12-04-ZL06-Z401101-000004 „Publiskās infrastruktūras
nodrošināšana peldvietai „Centrs” Saulkrastos” ietvaros.
Gada pārskata inventarizācijā salīdzināti dati ar VZD par pašvaldībai piederošām
un piekrītošām zemes platībām, izvērtējot katru īpašumu vai piekritīgo zemes gabalu, un
pašvaldībai īpašumā un piekritībā esošām ēkām un būvēm, par katru objektu atsevišķi.
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Gada pārskata inventarizācijā dati salīdzināti ar Meža valsts reģistru par
pašvaldības mežaudzēm.
Pārskata gadā tika iegādātas divas automašīnas par kopējo vērtību 52 902 EUR tai
skaitā Dacia Lodgy Laureate vērtībā par 12 515 EUR labiekārtošanas nodaļas vajadzībām
un Ford Ranger 2.2. TDCI vērtībā par 40 394 EUR pašvaldības policijas vajadzībām.
Salīdzināšanās veikta ar Valsts akciju sabiedrību „Ceļu satiksmes un drošības direkcija”
par pašvaldības autotransportu. Atšķirības nav konstatētas.
Pārskata periodā iegādāti stacionārie un portatīvie datori ar programmatūru,
kopētāji, lāzerprinteri, interaktīvās tāfeles, projektori, u.c., biroja tehnika 34 590 EUR,
aprēķināts nolietojums 7 210 EUR (tajā skaitā 282 EUR nolietojums izslēgtajiem no
uzskaites), izslēgta no uzskaites nolietojusies, sabojājusies, morāli novecojusi
datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 7 308 EUR. Pārskata periodā veikta
pārvietošana no 1121 kontu grupas 1144 EUR apmērā uz 1238 kontu grupu Portatīvais
dators, Tildes birojs 2008 OEM uzņemts bilancē 02.06.2008.
Pārskata periodā iegādāti iepriekš neklasificēti pārējie pamatlīdzekļi 106 097
EUR, izslēgts no uzskaites 35 148 EUR aprēķinātais nolietojums 72 170 EUR (tajā skaitā
nolietojums izslēgtajiem no uzskaites 14 795 EUR).

5. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN
PAREDZĒTĀS TĀ IZMAIŅAS
Nosaukums

Adrese

Reģistrācijas

Pilnvarnieks

Nr.

Kapitāl

Līdzdalības

a daļas

kapitāla

(%)

apjoms
perioda
beigās
(EUR)

SIA „Saulkrastu

Ainažu ielā 34,

Slimnīca”

Saulkrastos,

40003124779

S.Ancāne

100

130 811

40103027944

G.Ozoliņš

100

2 120 648

Saulkrastu
novads,
LV-2160
PSIA

Liepu ielā 3,

„Saulkrastu

Saulkrastos,
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komunālserviss”

Saulkrastu
novads,
LV-2160

13.tabula
Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrības, kas sagatavo finanšu pārskatus un informāciju
pašvaldībai

PSIA „Saulkrastu slimnīca” kapitāla daļu turētājs pilnā apmērā ir Saulkrastu
novada pašvaldība. Sabiedrība sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz
līgumiem, kas noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī medicīnas maksas
pakalpojumiem.
Pārskata periodā ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir 589 049
EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums palielinājies par 58 018 EUR.
2014.gada pārskata bilances valūtas kopsumma EUR 546 518. 2014. gada finanšu
rezultāts ir zaudējumi 16 936 EUR.
Pamatojoties uz PSIA “Saulkrastu slimnīca” 2015. gada 20. aprīļa protokolu
Nr.2015./1., otro punktu, dalībnieku sapulce nolēma zaudējumu summu 16 936 EUR segt
no turpmāko gadu peļņas. Neatkarīga revidenta ziņojumā par 2014.gada pārskatu ir
iebilde. Pēc zvērināta revidenta aplēsēm, „uzņēmums piemēro vienoto lietderīgās
lietošanas periodu -12 gadi viesiem pamatlīdzekļiem un ilgtermiņa ieguldījumiem
nomātajos pamatlīdzekļos, kuri ir iegādāti ar ES fondu līdzfinansējumu. Piemērojot citu
līdzvērtīgo pamatlīdzekļu noteiktas nolietojuma normas, kopējais efekts pārskata gada
beigās uz aktīvu atlikušo vērtību samazinājumu būtu 65 889 EUR un nākamo periodu
ieņēmumu samazinājumu – 22 727 EUR un pārskata gada zaudējumu apjomu
palielinājumu – 6 738 EUR.” Saulkrastu novada pašvaldība ņēma aizņēmumu Valsts kasē
un ieguldīja PSIA "Saulkrastu slimnīcas" pamatkapitālā KPFI projekta "Saulkrastu
slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Savukārt, projekta priekšfinansēšanai, PSIA "Saulkrastu slimnīca" ņēma aizņēmumu no
a/s "Swedbank" 65 000 EUR apmērā un samaksāja pirmo maksājumu par paveiktajiem
būvniecības darbiem. Turpmākie darbi tiks atmaksāti no Valsts kases aizņēmuma un
atgūtajiem projekta finanšu līdzekļiem. Kopumā Saulkrastu novada pašvaldība ir
pārskaitījusi trīs dotācijas PSIA “Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai.
26.03.2014 Domes sēdes lēmums Nr.4 § 48, par PSIA „Saulkrastu slimnīcas”
pamatkapitāla palielināšanu 18 497 EUR apmērā, 24.09.2014. Domes sēdes lēmums
Nr.13 § 37 par PSIA „Saulkrastu slimnīcas„ pamatkapitāla palielināšanu 125 942 EUR
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apmērā un 24.09.2014 Domes sēdes lēmums Nr.16 § 59 par PSIA „Saulkrastu slimnīcas„
pamatkapitāla palielināšanu 4 559 EUR apmērā.
Nākotnes izredzēs un turpmākā attīstībā sabiedrība turpinās uzlabot iedzīvotājiem
sniedzamos pakalpojumus.
Sabiedrībai ir noslēgti līgumi ar sadarbības partneriem un vadībai nav pamata
domāt vai uzskatīt, ka darbības turpināšana tiktu apdraudēta.
SIA ”Saulkrastu komunālserviss” neto apgrozījums 2014.gadā bija 803 448 EUR,
kas ir par 5.5% lielāks kā iepriekšējā gadā. Bilances kopsumma pārskata gadā ir
7 952 634 EUR. 2014.gada finansiālās darbības rezultāts ir 139 607 EUR zaudējumi, kas
ir pamatoti ar atliktā uzņēmuma nodokļa, šaubīgo debitoru norakstīšanu izdevumos
97493,48 EUR, no kuriem lielāko daļu sastāda PS Constructus Enginieering, ir ierosinātas
tiesvedības par zaudējumu, parāda piedziņu, pirmajā instancē Sabiedrības prasījumi ir
apmierināti, bet turpinās apelācijas instances tiesas process), vēl viens no faktoriem liels
pamatlīdzekļu nolietojums saistībā ar ūdenssaimniecības projektu.
Pamatojoties uz SIA “Saulkrastu komunālserviss” 2015. gada 20. aprīļa dalībnieku
sapulces protokolu Nr.33/15, dalībnieku sapulce nolēma zaudējumu summu 139 607 EUR
segt no turpmāko gadu peļņas. Kopumā Saulkrastu novada pašvaldība ir pārskaitījusi trīs
dotācijas SIA “Saulkrastu komunālserviss”. 2014.gada 07.novembrī pārskatīta dotācija
ūdensvada izbūvei 12 758,68 EUR apmērā. 2014.gadā Saulkrastus novada pašvaldība ir
ieguldījusi finanšu līdzekļus kapitālsabiedrības pamatkapitālā pēc Saulkrastu novada
domes 2014.gada 30.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 55.§) ieguldīti finanšu līdzekļi
SIA ”Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā par summu 94 500 EUR apmērā un pēc
Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 37.§)
ieguldīti finanšu līdzekļus SIA ”Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitālā par summu 49
511 EUR apmērā.
Nākotnes izredzēs un turpmākā attīstībā sabiedrība turpinās uzlabot iedzīvotājiem
sniedzamos pakalpojumus.
Sabiedrībai ir noslēgti līgumi ar sadarbības partneriem un vadībai nav pamata
domāt vai uzskatīt, ka darbības turpināšana tiktu apdraudēta.
Nosaukums

Adrese

Reģistrācijas
Nr.

Pilnvarnieks

Kapitāla

Līdzdalības

daļas(%)

kapitāla
apjoms
perioda beigās
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(EUR)

SIA ZAAO

Valmiera,

44103015509

A.Sirmais

0,07

1 782 123

Rīgas iela 32,
LV 4201
14.tabula
Pārējie pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, palielinājums 83 448 EUR par
100 % kapitālsabiedrībai PSIA „ Saulkrastu slimnīca” avansā ieskaitītā pamatkapitāla
daļu, kurš tiek uzskaitīts avansā līdz tiek saņemts lēmums (05.01.2015) no LR Uzņēmuma
reģistra par pamatkapitāla palielināšanu.
Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu
saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada pārskatu
Saulkrastu novada domes 2014. gada finanšu pārskata revīziju veica zvērināts
revidents

Māris

Biernis

(SIA

Auditorfirma

Inspekcija

Zvērinātu

revidentu

komercsabiedrības licence nr. 13).
Zvērinātais revidents revīzijas rezultātā 2015. gada 30.aprīlī sniedza šādu atzinumu:
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo
konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas
standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic
revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav
būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par
konsolidētajā finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras
tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai
kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska
novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu
konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu
atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai
izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības
uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā
arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.
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Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu
revidentu atzinuma izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2014. gada
31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots
konsolidētā gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas
neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2014. gada konsolidētajā finanšu pārskatā
atspoguļoto finanšu informāciju.

6. PROJEKTI
2014. gadā tika īstenoti jauni, kā arī turpināti jau iepriekšējos gados uzsāktie
projekti.
Turpināta 2013. gada nogalē iesāktā projekta „Zvejniekciema stadiona
rekonstrukcija” īstenošana, kas veikta ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu caur
LEADER pieeju. Projekta ietvaros rekonstruēts stadiona futbola laukums, kam uzstādīts
mākslīgā zāliena segums, izbūvēti skrejceļi, kā arī uzstādīts apgaismojums un
novērošanas sistēma.
Projekta kopējās izmaksas 561598,05 EUR, no kuriem Eiropas Zivsaimniecības
fonda finansējums, 178805,47 EUR, savukārt pašvaldības finansējums 382793,00 EUR.
2014.gada oktobrī uzsākta projekta „Saulkrastu novada publisko interneta
pieejas punktu attīstība” īstenošana, kura ietvaros plānots izveidot divus jaunus
interneta pieejas punktus – kultūras namā „Zvejniekciems” un Saulkrastu sporta centrā, kā
arī uzlabots viens interneta pieejas punkts – Tūrisma informācijas centrā. Interneta pieejas
punktos uzstādīti datori, multifunkcionālas iekārtas dokumentu drukāšanai un skanēšanai,
kā arī izveidots jaudīgs bezvadu interneta (WiFi) tīkls.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 18351,41 EUR apmērā, no kuriem Eiropas
Reģionālā attīstība fonda finansējums 14828,00 EUR (80,80%), valsts budžeta dotācija
412,91 EUR (2,25%), pašvaldības finansējums 3110,50 EUR (16,95%).
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2014. gada decembrī uzsākta projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu
novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”
īstenošana, kura ietvaros plānots veikt Baltās kāpas un tās apkārtējās teritorijas
ekosistēmu novērtējumu, vides monitoringu un izstrādāt teritorijas dabas dizaina
prototipu.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 192812,00 EUR apmērā, no kuriem Life +
programmas piešķirtais finansējums 96403,00 EUR (50%), Latvijas vides aizsardzības
fonda administrācijas līdzfinansējums 38564,00 EUR (20%), pašvaldības finansējums
57845,00 EUR (30%). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un
biedrību „Baltijas krasti”.
Kā ik gadu Saulkrastu novada dome sadarbībā ar biedrību „Vidzemes Zvejnieku
biedrība” īsteno LR Zivju fonda 100% apmērā finansētus projektus:
 „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada
teritorijā” 5941,00 EUR;
 „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada
teritorijā” 4335,00 EUR
 „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs
2014. gadā” 8316,00 EUR.
 „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai nepieciešamā nakts
redzamības aprīkojuma iegāde” 6351,10 EUR.

7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
7.1. Sabiedrības informēšana
Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas
līdzekļiem, 2014. 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.
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Saulkrastu novada dome 2014. 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” 2014. gada maija izdevuma 1. lpp.
fragments

Izdevumā tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informācija par
domes, tās iestāžu un uzņēmumu darbu, pieņemtajiem lēmumiem, saistošie noteikumi, kā
arī informācija par kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sociālām, ekonomiskām un citām
norisēm novadā.
Vasaras sezonā sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem 5000 eksemplāru tirāžā tiek
izdots bezmaksas izdevums „Saulkrastu Vasara”, kurā tiek atspoguļoti novadā notiekošie
svarīgākie kultūras un sporta vasaras sezonas pasākumi. Tāpat izdevumā ir pieejama
tūrismam un atpūtai nepieciešamā informācija.
Periodiski informāciju par jaunumiem Saulkrastu novadā publicē reģionālie
laikraksti, piemēram, “Rīgas Apriņķa Avīze”, „Vidzemes piekraste”, nacionālie laikraksti
“Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas Avīze”, “Diena”, interneta portāli www.delfi.lv,
www.tvnet.lv, www.apollo.lv, www.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.
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Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un iespēju iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un citu aktuālo domes informāciju, domes ēkas 1. stāva vestibilā ir
informācijas stends. Tāpat domes 1. stāva vestibilā izvietota pasta kastīte, kurā iedzīvotāji
var uzdot jautājumus, izteikt ierosinājumus un sūdzības.
Novada teritorijā 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.

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.
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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;



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 2014. gadā darbojās šādas konsultatīvās padomes:


Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvā padome;



Saulkrastu Pensionāru biedrība.

2014.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.
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2014.gadā 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.

8. PRIORITĀTES 2015. GADĀ
2015. 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
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