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


8 deputāti no nacionālās apvienības „Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
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5 deputāti no politiskās partijas “Vienotība”;



1 deputāts no politiskās partijas “Latvijas Zaļā partija”;



1 deputāts no politiskās partiju apvienības „Saskaņas centrs”.

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


Ervīns Grāvītis – domes priekšsēdētājs;



Normunds Līcis – domes priekšsēdētāja vietnieks.

Darbojas četras pastāvīgās komitejas:


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

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


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

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


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

Lāčauniece, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Igors Žukovs.


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

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

Pašvaldības administrācijā ietilpst arī šādas institūcijas:


Saulkrastu būvvalde;



Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Pašvaldības iestādes
Saulkrastu novada domes funkciju īstenošanai darbojas vairākas domes struktūrvienības,
iestādes un uzņēmumi:


Saulkrastu pašvaldības policija;



Saulkrastu novada bibliotēka;



Saulkrastu vidusskola;



Zvejniekciema vidusskola;



Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”;



Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola;



Saulkrastu sociālais dienests;



Sociālās aprūpes māja;
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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;



Pierīgas pašvaldību apvienība;



Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 2015. gadā darbojās 13 komisijas:
 Vēlēšanu komisija;
 Administratīvā komisija;
 Iepirkumu komisija;
 Zemes komisija;
 Dzīvokļu komisija;
 Apstādījumu aizsardzības komisija;
 Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija;
 Atļauju komisija;
 Bērnu tiesību aizsardzības komisija;
 Civilās aizsardzības komisija;
 Krājumu uzskaites komisija;
 Nekustamo īpašumu apsekošanas komisija;
 Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisija.
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Iedzīvotāji

2015. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 6200 iedzīvotāji, no kuriem Saulkrastu pilsētas
teritorijā 3218 un 2982 lauku teritorijā, tostarp Zvejniekciemā.

Skaits

Kopā

Bērni,
0–6 gadi

Bērni un
jaunieši, 7–
18 gadi

15–24
gadi

Iedzīvotāji
darbaspējas
vecumā (15–
62)

6200

415

754

564

3847

Iedzīvotāji
virs
darbaspējas
vecuma
(no 62)
1522

1.tabula
Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām

Latvijas Republikas pilsoņi – 5553, Latvijas Republikas nepilsoņi – 300, Krievijas pilsoņi –
262.
Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības: latvieši – 4900, krievi – 876, baltkrievi – 98, poļi – 62,
ukraiņi – 91, lietuvieši – 30, vācieši – 18 u.c.

2.attēls
Iedzīvotāju skaita izmaiņas Saulkrastu novadā
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Informācija par dzimšanas, laulības un miršanas reģistros
izdarītajiem ierakstiem 2015. gadā
Dzimšana
2015. gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 47 jaundzimušie, 27 zēni un
20 meitenes. Laulībā dzimuši 28 bērni. Atzīta paternitāte 19 bērniem. Dzimšanas reģistri bez
ziņām par tēvu - nav.
Pirmais bērns dzimis 14 ģimenēs, otrais - 22 ģimenēs, trešais - 8 ģimenēs, ceturtais bērns
dzimis 1 ģimenē, piektais bērns dzimis 2 ģimenēs.
Divās ģimenēs piedzimuši dvīņi.
Vairākkārt dots vārds: meitenēm – Marta, Amēlija; zēniem – Mārtiņš, Ričards, Jēkabs.
Laulība
2015.gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 135 laulības. Saulkrastu novada
dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 130 laulības, 3 laulības – Pēterupes evaņģēliski luteriskajā
draudzē, 2 laulības - Saulkrastu Dieva žēlsirdības Romas katoļu draudzē.
Laulības noslēgtas ar 14 ārvalstu pilsoņiem, tajā skaitā līgava vai līgavainis bijuši no
Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Kazahstānas, Maķedonijas, Austrijas, Vācijas,
Dānijas, Nīderlandes un ASV.
Miršana
2015.gadā Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 54 mirušas personas: 26
vīrieši un 28 sievietes. No mirušajām personām - 46 ir bijuši Saulkrastu novada iedzīvotāji, 8 –
citu novadu iedzīvotāji.

Dzimšana

2012
39

2013
57

2014
53

2015
47

Laulības

79

85

119

135

Miršanas

103

72

76

54

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

Civilstāvokļa aktu reģistros veikti 26 papildinājumi un labojumi. Papildināti 3 reģistri
sakarā ar vārda un uzvārda maiņu.
Izdotas izziņas par laulību reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Atkārtoti
izsniegtas 36 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības.
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2. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI
2015. gadā notikušas 18 domes sēdes un pieņemti 601 lēmumi, tostarp 2015. gadā notikušas
šādas komiteju sēdes:


12 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti 153 jautājumi;



12 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti 289 jautājumi;



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

76 jautājumi;


10 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās ir izskatīti 24 jautājumi.

Veiktie iepirkumi:


saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – kopā 39, kā arī 62 Elektronisko iepirkumu

sistēmā;


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

tiek veikti iepirkumi” – 23.
Iepi
rku
ma
ID
Nr.

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma
izpildītājs

Līgumcena
EUR
(bez PVN)

Piegādātājs/
Uzņēmēja
nosaukums

1.

Pārvietojamo sanitāro mezglu noma un
apkalpošana Saulkrastu pašvaldības
administratīvajā teritorijā

SIA
„BLAIZER
A&G”

12 624,00

2.

Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana Saulkrastu
novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga
uzturēšana, aprūpe dzīvnieku patversmē un citas
darbības

3.

„FN - Serviss”

7747,20

4.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības
pakalpojumu nodrošināšana Saulkrastu novada
pašvaldības iestādēm
Atkārtots iepirkums - Klaiņojošo suņu un kaķu
izķeršana Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā, īslaicīga uzturēšana, aprūpe dzīvnieku
patversmē un citas darbības

Biedrība
„Dzīvnieku
pansija
Ulubele”

15 500,00

5.

Sociālo pakalpojumu iegāde

Biedrība
„Latvijas

26870,00 (nav PVN
maksātājs)

Iepirkums tiek pārtraukts
pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta
vienpadsmito
daļu,
jo
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņā nav iesniegts neviens
piedāvājums.
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6.

7.

Samariešu
apvienība”
Z/S „Upenes”

Puķu stādu piegāde un stādīšana Saulkrastu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās 1.daļa –
uzmērīšanas darbu veikšana Saulkrastu novada
SIA
pašvaldības vajadzībām
ĢEODĒZISTS

4210,25
1.daļa – (vienības
cena198,00)
līgumsumma
8223,00

2.daļa- SIA
"Meridiāns 24

2.daļa - (vienības cena
1315,00)
līgumsumma 10834,00

Labiekārtojuma elementu atjaunošana
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvās
teritorijas kāpu un pludmales zonā
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
pasākumi Saulkrastu novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

SIA „MMT”

11 502,55

10.

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
Saulkrastu novada pašvaldības meliorācijas
sistēmas rekonstrukcijai

Personu
apvienība:
SIA
„Inženiergrupa
” un
Māris Ostelis

11.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
pasākumi Saulkrastu novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

8.

9.

12.

13.

Iepirkums pārtraukts, jo
nepieciešamas būtiskas
izmaiņas iepirkuma
dokumentācijā.
12 156,00

Iepirkums tiek izbeigts, jo
netika apstiprināts projekta
„Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi
Saulkrastu novada publiskā
apgaismojuma infrastruktūrā”
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas organizētā KPFI
atklātā projektu konkursā
"Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”
pieteikums.

Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku
veselības apdrošināšana 2015./2016.gadā

BTA
Insurance
Company” SE

Pārtikas piegāde pirmsskolas izglītības iestādei
„Rūķītis”

1.daļa
Gaļa un gaļas
produkti
Individuālais
komersants
„Ezeriņš

47 880,00

13 943,20
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2.daļa Putnu
gaļa, putnu
gaļas
izstrādājumi,
olas
Individuālais
komersants
„Ezeriņš
3.daļa Zivis un
zivju
izstrādājumi
Individuālais
komersants
„Ezeriņš
4.daļa Svaigi
dārzeņi
SIA „SVIT
un K.”
5.daļa Svaigi
augļi un
īslaicīgai
uzglabāšanai
apstrādāti un
konservēti
produkti
Individuālais
komersants
„Ezeriņš
6.daļa Piens un
piena produkti
Individuālais
komersants
„Ezeriņš

2639,10

7.daļa Graudu
maluma
produkti
SIA
„FUTURUS
FOOD”
8.daļa
Bakaleja
SIA „Lietas
MD”
9.daļa Maize
un konditorijas
izstrādājumi

1486,78

980,46

4249,00

6342,03

16909,70

3706,88

4006,90
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

Ielu un laukumu apgaismes tīklu uzturēšana un
apsaimniekošana Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija
Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā teritorijā
starp Tallinas ielu,
Rožu ielu, Silavas ielu, Brūklenāju ielu un
Amoliņu ielu

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Saulkrastu
novada izglītības iestādēm

Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām
Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” telpu
remontdarbi
Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpnēs Saulkrastu novada
teritorijā

Individuālais
komersants
„Ezeriņš
SIA „AmandaEA”

SIA „Baltic
Restaurants
Latvia”

AS
„Latvenergo”
SIA „BK
Māja”
Biedrība
„Vidzemes
zvejnieku
biedrība”

Atkārtots iepirkums - Meliorācijas sistēmas
rekonstrukcija Zvejniekciemā, Saulkrastu
novadā teritorijā starp Tallinas ielu,
Rožu ielu, Silavas ielu, Brūklenāju ielu un
Amoliņu ielu

Gājēju celiņa no Pēterupes līdz Viļa Lāča ielai,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, izbūve
Ielu apgaismojuma līniju rekonstrukcijas darbi
Celtnieku ielā, Zvejniekciemā, Saulkrastu
novadā
Vertikālā pacēlāja cilvēkiem ar kustību
traucējumiem uzstādīšana un kāpņu laukuma
pārbūve Raiņa ielā – 6, Saulkrastos”
Ikdienas telpu uzkopšanas pakalpojumu
sniegšana Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā
8, Saulkrastos
Grāvju, ceļa malu un zemes īpašumu zāles
pļaušana un krūmu izciršana Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu
remonta darbi
Brīvdabas trenažieru piegāde un uzstādīšana
Zvejniekciema stadionā, Bērzu alejā 7,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu

SIA „MI-2”

37 092,70

Iepirkums pārtraukts, jo
piedāvājums, kurš atbilst
Nolikumā noteiktajām
pretendentu noformējuma,
atlases/kvalifikācijas un
tehniskā piedāvājuma
prasībām būtiski pārsniedz
Pasūtītāja budžeta iespējas.
1.daļa (Zvejniekciema
vidusskola)188574,75
2.daļa (Saulkrastu
vidusskola)
227 272,50
125 173,20 bez PVN
77 074,44
20 351,30

Iepirkums pārtraukts, jo
nepieciešams veikt
ekspertīzi un izvērtēt
ekonomisko daļu, un
nepieciešamības gadījumā
veikt izmaiņas tehniskajā
projektā.
33 724,35

SIA „AmandaEA”

20 023,18

SIA
„ELEVET”

5284,15

SIA „Info
Serviss”

30391,20

SIA
„Tehniskais
dienests”
VAS „Latvijas
autoceļu
uzturētājs”

2368,53

59469,90

Iepirkums pārtraukts, jo
piedāvātā līgumcena, kas
atbilst nolikuma prasībām
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novadā
28.

29.

pārsniedz pasūtītāja plānotās
finanšu iespējas.

Braukšanas karšu iepirkums izglītojamo
pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu
Saulkrastu novada teritorijā 2015./2016. mācību
gadā

Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma, Smilšu
ielā 3,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā izbūve”

34.

Saulkrastu sporta centra, Smilšu ielā 3,
Saulkrastos, lietus ūdens novadīšanas sistēmas,
ventilācijas sistēmas un ieejas mezgla jumta
seguma nomaiņas tehniskā risinājuma izstrāde
un autoruzraudzība”
Pirmās ielas, Saulkrastos, būvprojekta pirmās
kārtas realizācija
Vingrošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un
laukuma ierīkošana
Zvejniekciema stadionā, Bērzu alejā 7,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu
novadā ”
Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums
Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolai
2016.gadā
Bīstamo koku un zaru zāģēšana, koku vainagu
veidošana Saulkrastu novadā

35.

Meliorācijas sistēmas un caurteku tīrīšana,
caurteku nomaiņa Saulkrastu novada teritorijā

30.

31.

32.

33.

36.
37.

38.

39.

Ziemassvētku rotājumu piegāde Saulkrastu
novada pašvaldībai
Vides dizaina objekta „Jūras puika”
izgatavošana un uzstādīšana Jūras parkā,
Saulkrastos
Saulkrastu novada domes ēkas, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, pirmā stāva vestibila remonts un
klientu apkalpošanas centra telpas ierīkošana
Malkas piegāde Saulkrastu novada pašvaldības
vajadzībām

AS „CATA”

26367,75

SIA
„Buildimpeks”

76 607,88

SIA „TelPro”

4650,00

SIA
„Buildimpeks”
SIA „Arena
Sports”

19 022,54

AS „CATA”

25085,20

SIA
„ARBORISTS
”
SIA
„Lielvārdes
meliorācija”
SIA
„ELTORS”
Ritvars
Kalniņš

6708,07

SIA
”CLEANCUT”
SIA
„Saulkrastu
meži”

18 187,17

4141,51

14630,91

7721,49
9974,00

29036,00

3.tabula
2015.gadā veiktās iepirkumu procedūras saskaņā ar „Publisko iepirkumu likums” prasībām
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ID
Nr.
SND/
ZS
1.

2.

3.

4.

Iepirkuma līguma priekšmets

„Saulkrastu novada domei piederošās
sabiedriskās ēkas (tualetes) Rīgas ielā 9a,
Saulkrastos, virszemes apjoma demontāžas,
bedres aizbēršanas, komunikāciju pieslēguma
un plātņveida pamatu ieklāšanas projekta
izstrāde un autoruzraudzība”
Saulkrastu novada domei piederošās
sabiedriskās ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos,
atbilstības izvērtēšana ar mērķi noskaidrot
telpu piemērotību mācību iestādes izveidei,
ēkas pārplānojuma skices izstrāde un
projektēšanas uzdevuma sagatavošana
„201.,203.,205.kabineta durvju nomaiņa
Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā
8,Saulkrastos”
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Saulkrastu
novada domes telpās, Raiņa ielā 8, Saulkrastos

Līguma izpildītājs

Līgumcena
eiro bez PVN

SIA „INO”

2200,00

SIA „Statio”

3950,00

SIA „Clean-Cut”

2395,17

SIA „Thomson
Furniture”

3997,52

SIA „Saulkrastu meži”

Cenu aptauja
izbeigta, jo netika
saņemti
piedāvājumi.
3851,56

AS „Capital”

2714,40

SIA „Mikrokods”

SIA „BK Māja”

11232,15

11.

Atkārtots- Programmatūras Bentley
PowerDraft iegāde Saulkrastu novada
pašvaldības vajadzībām
Saulkrastu novada domes 1.stāva sanitārā
mezgla remonta darbi

Līgums netika
noslēgts, jo
piedāvātā
līgumcena
pārsniedz budžetā
plānoto.
2685,00

SIA „MITARONS”

10489,83

12.

Kondicionēšanas iekārtas būvniecība
Saulkrastu novada domes ēkā pirmā un otrā
stāva telpām
Sanitārā mezgla pielāgošana skolēniem ar
kustību traucējumiem Raiņa ielā 6,
Saulkrastos
Saulkrastu kapsētas kapličas iekštelpu koka
virsmu apstrāde ar ugunsizturīgu laku

SIA „BK Māja”

6966,60

SIA „CLEAN-CUT”

2994,49

5.

7.
8.

9.

10.

13.

14.

Programmatūras Bentley PowerDraft iegāde
Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām

Celmu izraušana Pirmā ielā, Saulkrastos un
transportēšana uz pasūtītāja krautuvi
Planšetdatoru un portatīvā datora iegāde
Saulkrastu domes darbinieku vajadzībām
Smilšu ielas, posmā no Skolas ielas līdz
Noliktavas ielai, Saulkrastos gājēju celiņa ar
labiekārtojumu būvniecības iecerei
nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana,
projekta izstādei un autoruzraudzībai

Dzīvojamās ēkas „Pluģi” un pagraba

Līgums netiks
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15.

demontāža Atpūtas ielā 1, Zvejniekciemā
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā
SIA „Metrum”

noslēgts, jo netika
saņemti
piedāvājumi
3499,00

Dzīvojamās ēkas „Pluģi” un pagraba
demontāža Atpūtas ielā 1, Zvejniekciemā
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā

SIA „Nekādi džungļi”

Līgums netika
noslēgts, jo
piedāvātā
līgumcena
pārsniedz budžetā
plānoto.
5109,59

Saulkrastu novada ielu un ceļu apgaismes
līniju konstruktīvo elementu nomaiņa Lapu
ielā, Zvejniekciemā, Saules ielā, Pļavas ielā,
Vidus ielā un Viršu ielā, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā
Saulkrastu sporta centra un Saulkrastu
vidusskolas, Smilšu ielā 3, Saulkrastos, lietus
kanalizācijas projekta izstrāde un
autoruzraudzība
Ziemassvētku paciņu piegāde Saulkrastu
sociālā dienesta vajadzībām

SIA „Amanda-EA”

5964,69

SIA „Ceļu komforts”

3198,91

SIA „Ažiņa komercfirma
„MARKETS””

3597,66

„Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Klientu
apkalpošanas centra telpās, Raiņa ielā 8,
Saulkrastos”
Saulkrastu novada Izglītības attīstības
koncepcijas 2016.-2021.gadam izstrāde”

SIA „Trast I.G.”

3846,00

SIA „Aspired”

3999,00

16.

Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma
2012.-2024.gadam grozījumu izstrādi

17.

Saulkrastu novada domes īpašuma Alfrēda
Klaniņa ielā 2, Saulkrastos, stāvlaukuma
seguma uzlabošana

18.
19.

20.

21.

22.

23.

4.tabula
2015. gadā veiktie iepirkumi saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem nr. 2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā
tiek veikti iepirkumi”

2.1. Kultūra un sports
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” ir Saulkrastu
novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno Saulkrastu novada domes funkcijas kultūras
un sporta darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, novadpētniecībā, tautas
jaunrades un veselīga dzīvesveida attīstībā un apsaimnieko aģentūras valdījumā nodotās ēkas un
būves – Saulkrastu kultūras namu “Zvejniekciems”, Saulkrastu sporta centru, Saulkrastu estrādi
un parku, rakstnieka R.Kaudzītes dārza namiņu (muzeju), Saulkrastu un Zvejniekciema stadionus,
Saulkrastu skeitparku.
15
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Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2015. gadā
budžeta ieņēmumu gada plāns (ar izmaiņām) – 736 699.00 EUR, ieņēmumu gada faktiskā izpilde
– 729 141.00 EUR, 99%, budžeta izdevumu gada plāns – 741 905.00 EUR, izdevumu gada
faktiskā izpilde – 709 907.00 EUR, 96%, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – 5 206.00
EUR, budžeta līdzekļu atlikums gada beigās –24 440.00 EUR.
2015. gadā Saulkrastu novada domes dotācija – 681 941.00 EUR, ieņēmumi par telpu nomu –
18 314.00 EUR, ienākumi no biļešu realizācijas – 8 607.00 EUR, citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem – 3856.00 EUR, saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim –7 357.00
EUR
2015. gadā kā nozīmīgākie un inovatīvākie Saulkrastu atpazīstamību un nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu veicinošie aģentūras organizētie sarīkojumi uzskatāmi – tautas deju
festivāls “Sasala jūrīna” un folkloras festivāls “Pa Saulei”, kas veiksmīgi tika papildināti ar
tradīciju, kas kļuvusi par Saulkrastu iedzīvotāju un viesu kupli apmeklētu sarīkojumu – “Seno
ugunskuru nakti”. Tāpat, pateicoties vairāku māksliniecisko kolektīvu veiksmīgai sadarbībai, tiek
koptas seno gadskārtu svinības – Lieldienas, Ziemassvētki, Mārtiņdiena. Arī te iezīmējusies
tendence tradīciju apvienot ar jauno, piemēram, Miķeļdienas svinības notika, atzīmējot
Starptautisko Putras dienu, kas īpaši aktuāli bija jaunākajai saulkrastiešu paaudzei.
Par nozīmīgu devumu Saulkrastu kultūras dzīves attīstībā var nosaukt klasiskās mūzikas
koncertciklu “Jaunie kamermūziķi – Saulkrastiem”, kura laikā iespēja iepazīties ar klasisko
mūziku kvalitatīvā izpildījumā bija gan Saulkrastu un Skultes ev. lut. baznīcās, gan Saules
laukumā, gan Saulkrastu sociālās aprūpes namā, gan kultūras namā “Zvejniekciems”. Zināmu
publicitāti un atpazīstamību ir ieguvušas arī gadskārtējās Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas, kas
tradicionāli norit augusta nogalē un pulcē kuplu ērģeļmūzikas cienītāju skaitu. 2015. gadā
Saulkrastu ērģeļmūzikas dienu ietvaros muzicēja I.Birģele (ērģeles), I.Šļubovska (vokāls),
J.Strikaite (vokāls), A.Sīmanis (saksofons), K.Adamaite (ērģeles). Īpaši 2015. gada Saulkrastu
svētku galā koncertam, sadarbībā ar režisoru R. Rubīnu, Saulkrastu jauktajiem koriem
“Bangotne” un “Anima” un profesionālo mūziķu kolektīviem – Vidzemes kamerorķestri (dir. A.
Veismanis), K. Krievkalna grupu un D. Kalniņu (vokāls) tika iestudēts un uzvests kinomūzikas
koncerts “Latviešu kino pērles”.
Jau vairākus gadus par noturīgu tradīciju var uzskatīt vasaras sezonas atklāšanas svētkus
ģimenei “Ieripo Saulkrastu vasarā”. 2015. gadā par augsti profesionālu priekšnesumu šajā
sarīkojumā var nosaukt A.Daņiļeviča deju skolas – studijas “Dzirnas” deju uzvedumu “Saule
aust”.
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Visa gada garumā sadarbībā ar “Kinopunkts” un Latvijas kinematogrāfu savienību Saulkrastu
iedzīvotājiem bija iespēja redzēt jaunākās spēlfilmas un dokumentālās filmas, tādējādi paaugstinot
kinomākslas pieejamību novados. Pavisam tika demonstrētas 5 jaunas filmas.
Par nozīmīgiem var nosaukt arī 2015. gadā Saulkrastu māksliniecisko kolektīvu sarīkojumus,
piemēram, gadskārtējā “Sadancošana ziemas saulgriežos”, kad Saulkrastos pulcējas vecākās
paaudzes tautas deju kolektīvi no visas Latvijas. 2015. gadā ar koncertiem tika atzīmēta arī
vidējās paaudzes tautas deju kolektīva “Jūrdancis” 5 gadu jubileja un ilggadējā diriģenta, mūzikas
pedagoga J. Lucāna nozīmīga dzīves jubileja.
Sarīkojumi 2015. gadā organizēti dažādās norises vietās: Saules laukumā – 11, Saulkrastu
estrādē – 9; Jūras parkā – 3; kultūras namā “Zvejniekciems” – 37; Saulkrastu domes zālē – 10;
Saulkrastu sporta centrā – 5; Zvejniekciema stadionā – 2; Saulkrastu Pēterupes ev.lut. baznīcā – 6;
Skultes ev.lut. baznīcā -2, citur Saulkrastu novada teritorijā - Baltā kāpa, Raiņa iela – katrā pa
vienam.
Visi mākslinieciskie kolektīvi 2015. gadā koncertējuši un piedalījušies izstādēs gan
Saulkrastos, gan apvienoto novadu un valsts līmeņa sarīkojumos.
Pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2015. gadā darbojās 21
mākslinieciskais kolektīvs un 7 sporta treniņgrupas.
Saulkrastu sporta centrā un citās novada sporta bāzēs 2015.gadā notika 86 pasākumi. No mūsu
treniņgrupu dalībniekiem vislielākie panākumi ir jauniešu volejbola komandām, kas izcīnījušas
godalgotas vietas Latvijas mēroga sacensībās, augstākajā līgā godam cīnījušies arī florbolisti.
Individuāli valsts līmeņa panākumus guvuši arī jaunie džudisti un orientieristi. Pieaugušo
konkurencē basketbola komanda iekļuva LBL3 labāko komandu astotniekā, Latvijas čempionātā
medaļas izcīnīja šautriņu metējas un orientieristi. Vērienīgākais pasākums sporta centrā bija
starptautiskais džudo turnīrs zēniem un meitenēm, kas pulcēja vairāk nekā 500 dalībniekus.
Saulkrastu šautriņu čempionātu apmeklēja labākie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti.
2015. gada svarīgākais veikums saimnieciskajā jomā bija ugunsdrošības sistēmas pilnīga
uzstādīšana kultūras namā „Zvejniekciems”. Nozīmīgākais veikums - Zvejniekciema stadiona
rekonstrukcija.
Programmas „Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam sadaļas 1. Valsts atbalsta
nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai: apakšsadaļas 1.3. Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem
17
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popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” ietvaros JSPA iesniegts projekts “Pasaule mums
piedāvā tik daudz!” ar mērķi - piedāvāt Saulkrastu novada jauniešiem izzināt karjeras iespējas un
profesijas, uzzināt sev piemērotu profesiju, un piedaloties spēlēs un konkursos, gūt pieredzi, kas
rosina jauniešus aktualizēt savas un apkārtējās sabiedrības vajadzības. Projekts veiksmīgi īstenots
(14.07.2015 – 15.08.2015.) un projekta aktivitāšu īstenošanai kopā piesaistīti 2 511.5 EUR.
VKKF iesniegts projekts „Jaunie Latvijas Kamermūziķi Saulkrastiem 2015” ar ilgtermiņa
mērķi, ka veiksmīgas iepriekšējās sadarbības rezultātā nodibinātie kontakti ar jaunajiem
profesionāliem latviešu kamermūziķiem arī nākotnē sniegs pievienoto vērtību Saulkrastu kultūras
norisēm, kā arī ļaus ārzemēs studējošajiem jaunajiem latviešu profesionālajiem mūziķiem
koncertēt kvalitatīvos, labi apmeklētos koncertos, tādējādi pilnveidojot klasiskās mūzikas
koncertnorišu tradīciju Saulkrastu novadā. Projekts tika apstiprināts un veiksmīgi īstenots
(01.08.2015-08.08.2015), projekta aktivitāšu īstenošanai piesaistot finansējumu 2 000.00 EUR
apmērā.

Bibliotēka
Bibliotēkas misija ir padarīt savus informācijas resursus pieejamus un noderīgus gan
Saulkrastu novada iedzīvotājiem, gan tūristiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu,
saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.
Bibliotēkas pamatfunkcijas ir izglītot, informēt un izklaidēt. Rūpēties par pilnvērtīgu un
kvalitatīvu krājuma attīstību, regulāri padziļināt un paplašināt augstvērtīgu literatūras klāstu, līdz
ar to sekmēt mūžizglītības iespējas saviem apmeklētājiem, kā arī veicināt kultūras mantojuma
apzināšanu un popularizēšanu.
Bibliotēkas pamatmērķis ir daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai pilnībā
apmierinātu atsevišķu cilvēku un grupu izglītības, informācijas un personības pilnveides
vajadzības, ieskaitot atpūtu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
Saulkrastu novada bibliotēkas krājums: 16608, t.sk. 13867 eksemplāri grāmatu un 2723
seriālizdevumi, kas ir atspoguļots Saulkrastu bibliotēkas elektroniskā kataloga tīmekļa vietnē:
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx
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Izsniegums
3.attēls
Saulkrastu bibliotēkas kopējie darba rādītāji

Galveno rādītāju analīze balstīta uz reģistrēto lietotāju vai fizisko apmeklētāju kopskaitu
bibliotēkā, redzams, ka skaits ir palielinājies, tomēr raksturojams kā stabils un pieejams dažāda
sociālo grupu pārstāvjiem, bet izsniegums samazinājies. Par iemeslu var minēt, ka krājuma
inventarizācijas laikā (21.09. – 01.10.) bibliotēka daļēji tika slēgta apmeklētājiem.
Krājuma popularizēšanai regulāri organizētas jauno grāmatu dienas, izliktas literatūras
izstādes, kas veltītas ievērojamu cilvēku jubilejām un citiem svarīgiem notikumiem
valsts mērogā, dažādas tematiskas izstādes un pasākumi. Lasītavā regulāri notiek mākslas
darbu izstādes gan vietējo mākslinieku gleznu izstādes, gan Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu izstādes, kas gūst lielu ieinteresētību bibliotēkas apmeklētāju vidū.
Piemēram,”No 11. maija līdz 15. jūnijam Saulkrastu bibliotēkas lasītavā gleznu izstāde
“Māksla muzeju naktī’’, izstādē biedrības “Vidzemes Jūrmalas mākslinieki’’ gleznas.”
Saulkrastu novada bibliotēka ir Saulkrastu pašvaldības iestāde ar savu domē apstiprinātu
ikgadējo budžetu.

19

Saulkrastu novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats

4.attēls Finansiālā nodrošinājuma salīdzinājums pa budžeta gadiem

Krājuma komplektēšanai 2015. gadā tika izlietoti EUR 7720.00 :
 Periodiskiem izdevumiem – EUR 1920.00
 Kapitālie izdevumi krājuma komplektēšanai – EUR 5800.00 (grāmatas)
2013

2014

2015

1486

1429

1428

Finansējums krājuma komplektēšanai

6874 EUR

7091 EUR

7720 EUR

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu

4,62EUR

4,96 EUR

5,41 EUR

Lietotāji

lietotāju
5.tabula
Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem

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.
Lai piesaistītu pirmsskolas vecuma bērnus bibliotēkai, cik grāmata ir laba, kas ir dabiska
bērnam, tika turpināts pasākumu cikls: “Bērnu rīts kopā ar vecākiem’’. Veiksmīgi turpinās
ikgadējais darbs ar bērniem un jauniešiem, kuri lasa lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un
jauniešu žūrija 2015”, kas noris sadarbībā ar vecākiem un skolu pedagogiem.
Saulkrastu novada bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura
apkalpo novada iedzīvotājus, kā arī atpūtniekus un tūristus, kuri uzturas Saulkrastu novadā.
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2.2. Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
2015. 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 210.
Iestādē strādā 22 pirmsskolas skolotājas, 2 mūzikas skolotājas, 1 sporta skolotāja, 2

logopēdes, psihologs, 2 asistenti personai ar invaliditāti un atbalstošais personāls: pedagoga palīgi
u.c.
Prioritātes mācību un audzināšanas jomā 2015./2016. m. g. (gada galvenie uzdevumi):


Veicināt bērnu interesi un izpratni par vidi.



Veidot pozitīvu attieksmi un vēlmi rīkoties.
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

2015./16.m.g.

mācās

četras

pirmsskolas skolotājas.


Viena pirmsskolas skolotāja 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. Iepazīšanās ar alternatīvas pirmsskolas bērnu izglītošanas iestādēm un
dažādiem pedagoģiskā procesa organizēšanas modeļiem Latvijā – pašvaldības un
privātajās mācību iestādēs (Valmierā, Saldū, Ķekavā, Ādažos, Kadagā, Mārupē, Rīgā,
Ulbrokā, Zaķumuižā, Baložos un citos Pierīgas PII).

–

Iestādē 2015.gada oktobrī notika projekts „Koki bērnudārza teritorijā”, kurā piedalījās
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visas 11 bērnudārza grupas.
–

2015. gada novembrī, decembrī norisinājās „Sniegavīru salidojums”, kura ietvaros notika
sniegavīru veidošana no visdažādākajiem materiāliem.

–

Seminārus - praktikumus pirmsskolas izglītības iestāde organizēja skolotājiem un
pedagogu palīgiem par tēmām, kas saistītas ar gada prioritātēm mācību un audzināšanas
jomā.

–

Mācību gada noslēgumā notika pedagogu metodisko materiālu prezentēšana iestādē, kur
pedagogi dalījās ar savu labāko pieredzi.

–

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

–

2015. gadā iesaistījāmies Eko skolas aktivitātēs, kuras ietvaros notika dabas materiālu
vākšana, izmantošana radošajos projektos, rudens izstāde, iesaistot ģimenes. Izgājām
Saulkrastu ielās Rīcības dienas ietvaros – „Pretī zaļākai rītdienai”.
Sadarbība ar Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām: Organizētas kopīgas PII un skolu

pedagogu tikšanās un semināri – praktikumi. 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, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo,
Latvijas dzimšanas diena, Mātes diena u.c.
Izstādes: Darbinieku pašdarināto darbu, mākslas un rokdarbu pulciņa izstādes un citas.
Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Rūķītis” vasarā tika veikts vērienīgs remonts iestādes Zaļajā
zālē, 1.korpusa gaitenī, kā arī četru kāpņu telpās. Veikti nelieli remontdarbi grupās un
koplietošanas telpās, atjaunotas 5 smilšu kastes.

Saulkrastu vidusskola
2015./2016.m.g. Saulkrastu vidusskolā nodarbināti 41 pedagogs. Pedagoģisko darbinieku
amatu sadalījums: 8 sākumizglītības skolotāji, 15 pamatizglītības skolotāji, 8 vidējās izglītības
skolotāji, 3 pagarinātās dienas grupas skolotāji, 1 logopēds, 1 speciālais pedagogs 1 pedagoga
palīgs, 1 bibliotekārs, 3 interešu izglītības pedagogi.
Saulkrastu vidusskolā tiek realizētas četras izglītības programmas:
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1) pamatizglītības programma (kods 21011111);
2) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611);
4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911).
Skolā darbojas 21 interešu izglītības programma (pulciņi), kuros iesaistīti 15 pedagogi.
2015.gadā skolā tiek

realizētas

šādas nodarbības un pulciņi: dambretes pulciņš 1.-

4.klasei; peldēšanas pulciņš Ādažu baseinā 1.-4.klasei; 2.-4.klašu koris; sākumskolas ansamblis
2.-4.klasei; vides dizaina pulciņš 1.-4.klasei; glezniecības un dekoratīvās mākslas pulciņš 1.4.klasei; sporta spēļu pulciņš 2.-4.klasei; orientēšanās pulciņš 2.-6.klasei; tautisko deju pulciņš 1.2., 3.-4.

un 5.-7.klasei; 5.-9.klašu koris: 9.-12.klašu ansamblis; skatuves runas pulciņš

5.-

12.klasei; skatuves runas pulciņš 1.-4.klasei, floristikas pulciņš 5.-12.klasei; basketbola pulciņš
5.-9. un 10.-12.klasēm, volejbola pulciņš 5.-9. un 10.-12.klasēm, un ķīmijas pulciņš 9.-12.klasei.
2015./2016.m.g. Saulkrastu vidusskolā strādā pedagoga palīgs, speciālais pedagogs,
logopēds. Psihologu un sociālo pedagogu finansē Saulkrastu novada dome.
Saulkrastu vidusskolā 39 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 pedagogi iegūst
augstāko pedagoģisko izglītību, 18 pedagogiem ir maģistra grāds. 8 pedagogiem ir 4. pedagoga
profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 13 pedagogiem - 3. pedagoga profesionālās darbības
kvalitātes pakāpe, 4 pedagogiem - 2. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
Skolēnu skaita izmaiņas:
2011./2012.m.g. - 329
2012./2013.m.g.- 334
2013/2014.m.g. - 326
2014./2015.m.g. - 332
2015./2016.m.g. - 344

Zvejniekciema vidusskola
2014./2015. mācību gadā Zvejniekciema vidusskolā mācījās 281 skolēns.
Skolā varēja apgūt 3 licencētas izglītības programmas:
1) Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (licences Nr. V-6236), ko apguva 14
skolēni;
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2) Pamatizglītības (1. - 9. klase) programmu (licences Nr. V-2384), ko apguva 228
skolēni;
3) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (licences Nr.1491),
ko apguva 39 skolēni.
Skola piedāvāja apmeklēt bezmaksas pagarinātās dienas grupas 1.- 4. klašu skolēniem, kā
arī fakultatīvās nodarbības: 1. klasē - datoriku un 2. klasē – angļu valodu.
Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs varēja lepoties ar savu izglītojamo panākumiem, jo
noslēdzot 2014./2015.mācību gadu iegūta 31 godalgota vieta dažāda līmeņa mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos, kā arī 6. vieta starp 14 Pierīgas novadu vidusskolām, izvērtējot
centralizēto eksāmenu rezultātus.
Sadarbībā ar pašvaldību mērķtiecīgi tika turpināts uzlabot skolēnu un skolotāju darba
apstākļus, labiekārtojot un aprīkojot mācību kabinetus ar jauniem, mūsdienīgiem mācību
līdzekļiem, tai skaitā jaunākajām informācijas tehnoloģiju iekārtām.
Izglītojamie varēja spodrināt savus talantus 15 interešu izglītības pulciņos, papildus
apgūstot dziedāšanu, dejošanu, rokdarbus, kokapstrādi, vizuālo mākslu, vides zinības, volejbolu
un teātra spēli. Pēc nopietnas gatavošanās un piedalīšanās dažādu konkursu un skašu vairākās
atlases kārtās Zvejniekciema vidusskolas septiņi interešu izglītības kolektīvi tika izvirzīti
pārstāvēt skolu un novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
2014./2015.mācību gadā skolā strādāja 33 skolotāji. Pedagoģisko darbinieku izglītība
pilnībā atbilda normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Deviņi no skolas pedagogiem ir ieguvuši
maģistra grādu, seši - otrā profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, desmit - trešo kvalitātes
pakāpi, pieci - ceturto kvalitātes pakāpi un viens pedagogs ieguvis piekto profesionālās darbības
kvalitātes pakāpi.
Skolā strādāja atbalsta personāls: sociālais pedagogs, psihologs un logopēds, kas
pedagoģiskajā darbā nodrošināja atbalstu klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola (VJMMS)
Skola strādā LR Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.
Skolā iespējams apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā (kods 20V 21100);
profesionālas

ievirzes

mūzikas

izglītības

programmas

15

specialitātēs

(kods

20V):

klavierspēlē,akordeona spēlē,vijoles spēlē, čella spēlē, kokles spēlē, saksofona spēlē, trompetes
spēlē, mežraga spēlē, alta spēlē, eifonija spēlē,tubas spēlē,flautas spēle,sitaminstrumentu spēlē,
kora klasē, ģitāras spēlē.
Visas izglītības programmas ir licencētas. Skola 2010. gadā saņēmusi akreditāciju līdz 2016.
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gada aprīlim.
2015. gadā VJMMS mūzikas izglītību apguva 110 audzēkņi, mākslas izglītību apguva 104
audzēkņi.2015. gada maijā skolu absolvēja un apliecības par profesionālās ievirzes izglītības (kods
20V) iegūšanu mūzikā saņēma 10 audzēkņi.2015. gada jūnijā skolu absolvēja un apliecības par
profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu mākslā (kods 20V) saņēma 10 audzēkņi.
Ārpus tiešā mācību darba atsevišķi audzēkņi pedagogu vadībā sagatavo programmas un
piedalās dažādos Latvijas un starptautiskos mūzikas un mākslas konkursos un festivālos.
Valsts konkurss pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē 2. kārta un fināls– 1. vieta
finālā; “Mūzika bez robežām” Lietuva, Druskininki – 1. vieta;K. Izarta IX Starptautiskais konkurss
“Jaunais virtuozs” - 1. vieta;IM radošais konkurss “Barikādēm 25” - 1. vieta;XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru konkurss – skate; XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta dalībnieku atlases skate Cēsīs; Valsts konkurss
“Zīmēšanā” - 3. vieta finālā; Starptautiskais bērnu mākslas konkurss Lidicē, Čehijā; Starptautiskais
vizuālās mākslas konkurss "Es dzīvoju pie jūras" Jūrmalā.
Organizēti audzēkņu koncerti:

Mūzikas skolu Akordeona spēles audzēkņu draudzības

koncerts Ulbrokā, kokļu lielkoncerts “Koklē vēju vanadziņš” k/n Zvejniekciems, koklētāju ansambļu
koncerts Skultes ev. lut. Baznīcā, Auseklim- 165. Konkursa “Kas mēs bijām, esam, būsim” fināla
koncerts “Lai top” Alojā,6 mūzikas skolu akordeonistu draudzības koncerts Krimuldas tautas namā,
koklētāju ansambļa draudzības koncerts Juglas pamatskolā, Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Zvejniekciems vidusskolā, koncerts pensionāriem un maznodrošinātām ģimenēm “Gaišie
Ziemassvētki” Saulkrastu novada domē, Ziemassvētku koncerts k/n "Zvejniekciems" ;mākslas
plenēra darbu izstāde k/n "Zvejniekciems" un Saulkrastu novada domē; Ziemassvētku sarīkojums,
"Mākslas" modes demonstrējumi "...un atkal jauns un laimīgs..." k/n "Zvejniekciems".Organizēti 4
atklātie mācību koncerti visu mūzikas nodaļu audzēkņiem.
Saskaņā ar VJMMS, Saulkrastu novada domes un LR Kultūras ministrijas līgumu,
finansējums pedagogu darba apmaksai tiek saņemts no valsts: 2015. gadā EUR 115 627,00
Ņemot vērā valsts nepietiekamo finansējumu akreditētajām pilna apjoma mācību
programmām 20V, skolas pedagogu darba apmaksu 2015. gadā daļēji sedza arī Saulkrastu novada
pašvaldība.
Finansējums direktora (1 likme), direktora vietnieka (1 likme), bibliotekāra (0,5 likmes) un
tehnisko darbinieku algām tiek saņemts no Saulkrastu novada pašvaldības. Finansējums 2015. gadā
skolas uzturēšanai, darba apmaksai, mācību līdzekļu, inventāra iegādei u.c. paredzēti EUR 146522
(tajā skaitā vecāku līdzfinansējums).
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Audzēkņu vecāki skolas mācību darba, darba kvalitātes un mācību vides attīstībā piedalās ar
līdzfinansējumu, kas 2015. gadā bija 17,00 euro mēnesī par vienu audzēkni vienā izglītības
programmā. Līdzfinansējuma apmēru apstiprinājusi Saulkrastu novada dome saistošajos noteikumos.
Skolas darbību nākotnē var ietekmēt finansējuma samazinājums no valsts, tādējādi nenodrošinot
akreditēto mācību programmu izpildi par valsts līdzekļiem.
No 2015. gada 1. septembra – 27 skolotāji (18 mūzikas izglītībā, 9 mākslas izglītībā).
Visas izglītības programmas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošinātas ar kvalificētiem,
specialitātes un amata prasībām atbilstošiem pedagogiem. 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 iegūst augstāko profesionālo
izglītību specialitātē un pedagoģisko izglītību.
2015. notikusi mācību klašu mūzikā un mākslā labiekārtošana (aprīkojums, mēbeles), veikts
skolotāju istabas virtuves daļas remonts un sitaminstrumentu/kokles klases remonts Ostas ielā 15.
Veikts ūdensvada remonts Ostas ielā 15.
Būtiski papildināta materiāli tehniskā bāze profesonālās ievirzes izglītības apguvei - realizēts
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstīts mērķprogrammas projekts “Materiāli tehniskais
nodrošinājums VJMMS izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” kompozīcijas,
datorgrafikas un vizuālās mākslas pamatu priekšmetu apguvei”. Projekta ietvaros iegādāti divi
portatīvie datori, divi pārnēsājamie ekrāni un projektors.

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 2 darbinieki – Saulkrastu TIC vadītāja un klientu apkalpošanas
speciāliste. Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 31. augustam – 2 klientu apkalpošanas speciālisti.
Saulkrastu TIC atvērts katru dienu, izņemot svētku dienas, darba laikā: no 1. septembra līdz
31. maijam nodrošina 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.
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Saulkrastu TIC veic arī sabiedriskās tualetes apsaimniekošanu. Sabiedriskās tualetes darbu no 1.
septembra līdz 31. maijam nodrošina 1 cilvēks – apkopēja. No 1. jūnija līdz 31. augustam – 2
apkopējas. Sabiedriskās tualetes strādā katru dienu, izņemot svētku dienas, šādā darba laikā: no 1.
septembra līdz 31. maijam nodrošina darba dienās no 9:00 līdz 17:00, sestdienās un svētdienās 10:00
līdz 16:00. No 1. jūnija līdz 31. augustam darba dienās no 9:00 līdz 20:00, sestdienās no 10:00 līdz
20:00 un svētdienās 10:00 līdz 20:00.
Apkopojot Tūrisma attīstības valsts aģentūras vieno tās e-statistikas datus, 2015. gadā
Saulkrastu TIC sabiedriskās ēkas pakalpojumus izmantojuši 19 897 (6886 TIC), (2014.g. - 18 773
(6380 TIC)) cilvēki. Apmeklētāju skaita pieaugums par 6% - 1124.
Pēc apmeklējuma skaita, pirmajā vietā ierindojas pašmāju tūrists – 4105, otrajā – Krievijas
1129, trešajā - Lietuvas 460, ceturtajā – Vācijas 413, piektajā Igaunijas 183 un sestajā – tūristi no
Francijas - 77. Somijas tūristu skaits sarucis vairāk kā uz pusi – 36.

5.attēls
TIC apmeklētāju skaits salīdzinoši 2014. un 2015. gadā

Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem 2015.gada vasarā, tūristu skaits kopumā
pieaudzis. Īpaši pieaudzis vietējo un Lietuvas, Vācijas, Igaunijas, Polijas tūristu skaits, kā arī no
Beniluksa valstīm, Spānijas un Francijas, bet krities Krievijas un Somijas tūristu skaits.
Pieaudzis ceļotāju skaits, kuri labprāt apvieno atpūtu ar pasākumu apmeklēšanu, kā arī
palielinājies ģimeņu skaits, kuri ceļo kopā ar maziem bērniem. Līdz ar to audzis pieprasījums pēc
ģimenēm ar bērniem draudzīgām tūrisma mītnēm, kafejnīcām un atpūtas vietām. Aizvien lielāku
popularitāti iegūst arī tirdziņi, kur var iegādāties Latvijas amatnieku, mājražotāju un zemnieku
produkciju.
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2015. gada vasarā Saulkrastos novērota tendence pieaugt to tūristu skaitam, kuri
domā par to, kā aktīvi un veselīgi atpūsties. Agros vasaras rītos Saulkrastos var biežāk
novērot skrējējus, nūjotājus un riteņbraucējus. Cilvēki labprāt apmeklē jogas, cigun un
fitnesa nodarbības, kā arī trenažierus "Jūras parkā". Saulkrastu jaunizveidoto "Jūras
parku" labprāt apmeklē tie, kuriem patīk pludmales volejbols un aktīvā atpūta, kā arī
ģimenes ar bērniem.
Šajā gadā Saulkrastos darbu sāka SUP dēļu noma “EasySUP.lv”, kuras
pakalpojumus labprāt izmanto peldvietas "Centrs" apmeklētāji. Saulkrastu novadā šogad
arī atvērtas divas jaunas naktsmītnes - viesu māja "Gāles" un viesnīca "Sunny Dune",
divas jaunas kafejnīcas - "Cietais rieksts" un "Lagūna", mūzikas kluba “Katrīnbāde”
nedēļas nogales bārs “Mariachi Bar”, restorāns “Sunny Dune”, kā arī darbu sācis
piektdienu tirdziņš "Katrīnbādes plača tirgus”.
TIC pieprasītākā informācijas tematika – bezmaksas kartes un brošūras, par
apskates objektiem, pasākumiem, naktsmītnēm, ēdināšanu, aktīvo atpūtu, sabiedrisko
transportu, interneta pieejas vietām, izklaidi un svinību vietām. Liela interese izrādīta pēc
informācijas par novada sarīkojumiem.
Regulāri papildināta informācija un izvietotas ziņas Saulkrastu tūrisma
informācijas lapā www.visitsaulkrasti.lv. Informācija pieejama latviešu, krievu, angļu un
vācu valodā.
2015. gada www.visitsaulkrasti.lv lapu apmeklējuši gandrīz uz pusi vairāk
interesentu kā 2014. gadā: 32 311 interesenti un kopējais apmeklējumu skaits – 42 105.
Saulkrastu TIC darbs sociālajos tīklos 2015. gadā novērtēts arī Latvijas Zīmolu
topā www.zimolutops.lv. Uz 2015. gada 31. decembri Saulkrastu TIC sociālo tīklu
profiliem sekotāju skaits:
www.draugiem.lv/saulkrastic - 781
www.facebook.com/saulkrasti – 4996
www.twitter.com/saulkrastic – 2270
instagram.com/saulkrastic–1120
Visstraujāk augošais sekotāju skaits ir Facebook un Instagram.
2015. gadā izdota Saulkrastu pilsētas un novada karte (LV/ ENG un DE/RU, tirāža
10 000) un sarīkojumu plāns (LV, RU, ENG, DE, tirāža 4000. Atkārtoti izdota karte - par
Saulkrastu novada kultūrvēsturisko mantojumu “Vēsturiskie kūrorti un meditācija
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piejūras dabā” (tirāža 1000).
Izdots Saulkrastu TIC reklāmas pastkartes, 4 veidi (4000).
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.
Izveidota virtuālā tūre (360 grādu ainas) ar Saulkrastu novada apskates objektiem
– Baltā kāpa, Jūras parks, Neibādes parks un integrēta tūrisma lapā www.visitsaulkrasti.lv
un Facebook lapā.
2015. gadā Saulkrastu TIC pārstāvēja Saulkrastu novadu starptautiskajās izstādēs
–„Balttour” (Latvija), „Tourest” (Igaunija).
Uzstādīti divi tūrisma informācijas stendi apvedceļa VIA Baltica stāvlaukumos
“Kurši”. Sadarbībā ar Saulkrastu novada PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” un
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa labiekārtošanas sagatavoti un uzstādīti
divu

vēsturisko

centru

–

Pēterupe

un

Neibāde,

informācijas

stendi.

Saulkrastu tūrisma informācijas centra ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem
2015. gadā – EUR 2560,68.
Klāstera “Saviļņojošās Vidzemes” ietvaros paveiktais 2015. gadā
Vidzemes piekrastes tūrisma klāsteris „Saviļņojošā Vidzeme” izveidots, lai ar
mērķtiecīgu darbu veicinātu Vidzemes piekrastes un reģiona atpazīstamību starptautiskā
tirgū. Vidzemes piekrastes tūrisma klāsterī sadarbojas piecas Vidzemes piekraste
pašvaldības - Aloja, Carnikava, Limbaži, Salacgrīva un Saulkrasti, Vidzemes tūrisma
asociācija, Dabas aizsardzības pārvalde un tūrisma uzņēmēji.
Pērnā gada sākumā “Saviļņojošai Vidzemei” tika sagatavota un izdota Vidzemes
piekrastes

karte tūristiem

latviešu, krievu un

angļu

valodā (tirāža 40 000).

Sadarbībā ar “Karšu izdevniecību “Jāņa sēta”” sagatavota mobilā aplikācija “Vidzeme
Coast”. Aplikācija pieejama latviešu, krievu un angļu valodā un tajā pārskatāmi un ērti
iespējams atrast informāciju par 676 objektiem un pakalpojuma sniedzējiem Alojas,
Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un Saulkrastu novados.
Kartē pārskatāmi un ērti atrodama informācija par visu novadu ievērojamākajiem
apskates objektiem un norādītas to atrašanās vietas - katram apskates objektam kartē
pieejams apraksts, kontaktinformācija un fotoattēli. Kartē attēloti arī maršruti
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autobraucējiem, kājāmgājējiem, laivotājiem un velobraucējiem, kā arī aplikācijā iekļauta
informācija par pasākumiem visā Saviļņojošās Vidzemes teritorijā.
“Saviļņojošā Vidzeme” ar kopīgu stendu piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē
“Balttour 2015”, kā arī Igaunijas tūrisma gadatirgū “Tourest”. Projektu un sadarbības
veidā informācija par Vidzemes piekrasti tiek izplatīta arī Somijas, Vācijas, Nīderlandes,
Krievijas,

Baltkrievijas,

Zviedrijas,

Polijas,

Lietuvas

tirgos.

“Saviļņojošās Vidzemes” klāstera Facebook profils www.facebook.com/VidzemeCoast.

2.4. Veselības aprūpe
PSIA “Saulkrastu slimnīca”
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Saulkrastu slimnīca” atbilstoši
Sabiedrības Statūtiem sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas
noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī medicīnas maksas pakalpojumus.
2015. gada ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir 594 407 eiro.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums palielinājies par 0.9%.
2015. gadā medicīnas pakalpojumu sniegšanas apjoms Saulkrastu slimnīcā bija
izteikti sezonāls. To noteica Saulkrastu pilsētas un tai pieguļošo lauku teritoriju atrašanās
Vidzemes jūrmalas teritorijā, mazdārziņu kopas, kurās iedzīvotāju plūsma palielinās
vasaras periodā, kā arī viestūristu samazināšanās no tuvākajām kaimiņvalstīm.
2015. gadā apgrozījumu ietekmēja izmaiņas valsts finansējumā, kā rezultātā
kopējā pakalpojumu paketē samazinājās valsts sniegto pakalpojumu apjoms, un pieauga
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, tai skaitā īslaicīgas sociālās gultas maksas
pakalpojumiem.
Ilgtermiņa ieguldījumi ēkas siltināšanā un apstāklis, ka Saulkrastu slimnīcas ēka ir
Saulkrastu novada domes īpašums, kurš iznomāts Saulkrastu slimnīcai tikai līdz 2024.
gada 31. maijam, palielināja gada aprēķināto nolietojumu par 24820 eiro.
Saskaņā ar likumdošanu izmaiņas neatskaitāmā priekšnodokļa uzskaitē, apliekamo
un neapliekamo darījumu proporcijas izmaiņas, salīdzinot ar 2014. gadu, papildus
izmaksās tika iekļauts neatskaitāmais priekšnodoklis 10 969 eiro.
Pārskata perioda saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 56 752 eiro.
Vidējais nodarbināto skaits 2015. gadā sastāda 57 nodarbinātos.
2015. gadā, sadarbībā ar Saulkrastu novada domi, tika iegādāta jauna rentgena
iekārta Carestream Ascend, kura ievērojami uzlabos diagnostikas iespējas Saulkrastu
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slimnīcā. Pateicoties modernai radioloģijas attēlu vadības sistēmai, iegūtos augstas
kvalitātes digitālos attēlus uzreiz varēs apskatīt gan slimnīcā esošie speciālisti kabinetos,
gan ārsti radiologi, kā arī būs iespēja piesaistīt attālinātas konsultācijas no Rīgas
universitātes klīnikām.
Sabiedrība pastiprināti piedāvāja maksas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem
nepieciešama kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība un pieskatīšana. Sabiedrība
izveidoja piedāvājumu paketi, kas sastāv no veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas,
diagnostikas un rehabilitācijas pasākumiem.
2015. gada janvārī, sadarbībā ar Saulkrastu novada domi, tika pabeigts un nodots
ekspluatācijā KPFI projekts, kura rezultātā nosiltināta slimnīcas ēka. Uzlabojot ēkas
kopējo siltumnoturību, jau pirmajā projekta nodošanas gadā tika samazinātas apkures
izmaksas par 7000 eiro.
2015. gadā sabiedrība strādāja pie klientu, nomnieku un personāla darba un
apkārtējās vides sakārtošanas. Atbilstoši darba aizsardzības prasībām, kā arī, izpildot
Veselības inspekcijas norādījumus, tika izremontētas virtuves darbinieku un sanitāru
garderobes un atpūtas telpas, kā arī iegādāts nepieciešamais inventārs.
Sabiedrības vadība turpinās saimniecisko darbību, lai nodrošinātu Saulkrastu
novada un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus - ambulatorās
veselības

aprūpes

pakalpojumus;

stacionāros

veselības

aprūpes

pakalpojumus;

neatliekamo medicīnisko palīdzību (SMPP), kā arī turpinās attīstīt medicīniskās mājas
aprūpes pakalpojumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu pacienta
dzīvesvietā, tai skaitā rehabilitāciju.
Vadība

plāno

palielināt

neto

apgrozījumu,

daudzveidojot

piedāvājamo

pakalpojuma klāstu, piesaistot medicīnas jomas profesionāļus, kā arī rūpējoties par klientu
apkalpošanas servisu.
Lai
nepieciešams

nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes atbilstību klientu prasībām, ir
veikt

kapitālieguldījumus

mo dern u,

mūsdienī gu

medicīnisko

tehnoloģiju iegādē. Turpinot attīstīt sadarbību ar Saulkrastu novada domi, tiks iegādāta
jauna medicīniskā aparatūra.
Ar mērķi popularizēt Saulkrastu slimnīcu un tās sniegtos pakalpojumus 2016.
gadā, sadarbībā ar Latvijas vadošajām medicīnas speciālistiem tiks organizēta Veselības
diena, dodot iespēju iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem operatīvi un bezmaksas
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pārbaudīt savu veselību (nodot asinsanalīzes, izmērīt asinsspiedienu, pārbaudīt kāju
vēnas, u.tml.).

2.5. Sociālā aprūpe

Sociālais dienests
2015. gadā pašvaldības izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem bija EUR
212592,26 no tiem sociālai palīdzībai tika izlietoti EUR 91603,74, sociālie pakalpojumi
iegādāti par EUR 59308,10, citiem atbalsta pasākumiem un kompensācijām izlietoti EUR
61680,42.
Pašvaldībā nodrošināto sociālo

pakalpojumu sniedzēju institūciju (Saulkrastu

sociālās aprūpes māja, SIA „Saulkrastu slimnīca” nodrošinātās sociālās gultas, Dienas
centrs jauniešiem un bērniem) uzturēšanas izdevumi bija EUR 133265,34.
Kopumā sociālā atbalsta pasākumi 2015. gadā procentuāli attiecībā pret
pašvaldības budžetu bija 3,6 % apmērā.
Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti EUR 92024,89.
Sociālai palīdzībai paredzētie līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti
sekojoši:

2014

2015

Dzīvokļu

Veselības

GMI

pabalsti

pabalsti

Ģimenes

23

191

106

17

162

93

Personas

31

349

128

20

287

121

Summa

5790,82

44097,46

11216,56

5437,01

43903,25

9944,82

GMI

Dzīvokļu
pabalsti

Veselības pabalsti

6.Tabula. Līdzekļu izlietojuma salīdzinājums garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI)
nodrošināšanai, dzīvokļu pabalsta, veselības aprūpes nodrošināšanai

GMI pabalstu izmaksu samazināšanās 2015. gadā salīdzinot ar 2014. gadu saistās
ar zemo bezdarbnieku skaitu Saulkrastu novadā ( pēc NVA informācijas: uz 01.01.2016.
bezdarba līmenis 4,8%). To bezdarbnieku kontingentu, kuri ilgstoši ir Sociālā dienesta
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pārraudzībā un ir GMI saņēmēji, raksturo zems izglītības līmenis un nepietiekamas
profesionālās prasmes.
Savukārt rādītāji par saņemtajiem pabalstiem dzīvokļu izdevumu maksājumos un
veselības pabalsti rāda, ka pamazām samazinās pabalstu saņēmēju ģimeņu (personu)
skaits.
Izdevumi par veselības aprūpi salīdzinoši ar 2014. gadu ir samazinājušies, kaut arī
personu skaits būtiski nav mainījies. Tas liek secināt, ka medicīnisko pakalpojumu un
medikamentu cenas ir pieaugušas.
Bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
2015. gadā izmaksāti EUR 10659,59, no tiem - EUR 4561,65 pārskaitīta tām personām
(8), kuras turpina mācības augstākajās un vidējās profesionālajās mācību iestādēs,
nākamajā pozīcijā atrodas maksājumi par dzīvojamās telpas ik mēneša īres izdevumiem
EUR 5272,65 (6 personas). Divi jaunieši 2015. gadā saņēma vienreizēju pabalstu
pastāvīgas dzīves uzsākšanai un sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR
825,26.
Audžuģimenē atrodas viens bērns no Saulkrastu pašvaldības, un izdevumi
audžuģimenes atbalstam 2015. gadā sasniedz EUR 1670,76.
Joprojām Sociālā dienesta prioritāte arī 2015. gadā bija atbalsts ģimenēm ar
bērniem, īpaši daudzbērnu ģimenēm. Neskatoties uz to, līdzekļi mācību līdzekļu iegādei
un skolas apģērba iegādei 2015. gadā salīdzinoši ar

pēdējiem

gadiem

izlietoti

viszemākajā apjomā, tikai EUR 853,21. Pamatojums tam ir samazinātais personu skaits ar
statusu un fakts, ka skolas nodrošina ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.
Savukārt izdevumi par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs ir pieauguši. Tie ir EUR
21352,61. Uz 2015. gada izpildi

attiecas 2014. gadā pieņemtais

domes lēmums

(Saulkrastu novada domes 24.09.2014.Nr.13 § 20) par to, ka brīvpusdienas saņem bērni
no daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās Saulkrastu vispārizglītojošās skolās un PII „Rūķītis”
un 2015. gada 30. septembra domes sēdes

lēmums „Par izmaiņām skolēnu

brīvpusdienām paredzēto līdzekļu izlietošanā” (protokols 14/2015§49), kas paredz 5.
klašu izglītojamo Saulkrastu novada vidusskolās ēdināšanu.
2015. gadā citi atbalsta pasākumiem un kompensācijām (pabalsti jaundzimušo
vecākiem, pabalsti represētajām personām, bērnu braukšanas karšu iegāde, Ziemassvētku
akcijai paredzētie izdevumi bija EUR 54579,04.
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Mērķauditorija

Personu skaits, kuri ir reģistrējušies
SD

Trūcīgie iedzīvotāji

111

Maznodrošinātie iedzīvotāji

419

I grupas invalīdi

57

Bērni aizbildnībā

16

Bērni invalīdi

16

Daudzbērnu ģimenes

60

Represētās personas

58

Vientuļie pensionāri

47

7.Tabula. Sociālā dienesta mērķauditorija un personu skaits 2015. gadā

Pēc pakalpojuma sociālā aprūpe mājās 2015. gadā pieprasījums ir pieaudzis.
Saskaņā ar noslēgto līgumu to Saulkrastu novadā nodrošina biedrība „Latvijas Samariešu
apvienība”. Šo pakalpojumu 2015. gadā

izmantoja 16 personas - pensijas vecuma

personas, daudzas ar invaliditāti. Pakalpojuma aprūpe mājās apmaksai izlietoti EUR
12773,40. 2015. gadā ģimenes asistenta pakalpojumi tika izmantoti vienā ģimenē ar mērķi
attīstīt ģimenes sociālās prasmes bērnu audzināšanā. Kā nepieciešamus iedzīvotāji
atzinuši pavadoņa pakalpojumus saistībā ar speciālā transporta pakalpojumu un podologa
pakalpojumus.
Ārpus pašvaldības teritorijas 2015. gadā tika pirkti pakalpojumi no 9 institūcijām
11 Saulkrastu novada iedzīvotājiem, no kuriem 3 ir bērni, 4 pensionāri, 4 personas ar
garīgas attīstības traucējumiem. No minētajām deviņām

aprūpes pakalpojumus

sniedzošajām institūcijām septiņas ir nevalstiskās organizācijas (SIA „Pansionāts
Dzimtene”, Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs- internāts,
Camphill nodibinājums „Rožkalni”,Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas iestāde
„Islīce”, nodibinājums „Fonds KOPĀ”, biedrības „Svētās Jāņa Palīdzības Dienas centrs”),
trīs pašvaldību institūcijas( „Vīķi”,”Rauda”, „Sloka”).
Saulkrastu novadā 2015. gadā sociālos pakalpojumus nodrošināja arī pašvaldības
teritorijā atrodošās institūcijas. 27 Saulkrastu sociālās aprūpes mājas klientiem
uzturēšanās maksu daļēji vai pilnībā apmaksāja pašvaldība. SIA „Saulkrastu slimnīca”
sociālajās gultās 2015. gadā uzturējās 22 personas pēc ārstēšanās slimnīcā vai kuras
slimības dēļ nespēja organizēt savu aprūpi mājās.
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Saulkrastu Dienas centrs bērniem un jauniešiem izlietoja 2015. gadā EUR
8360,85.
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
uzraudzību un saturīgu laika pavadīšanu. Bērnu izvērstāku darbību atbilstoši vecumam un
interesēm ierobežo telpu šaurība. 2015. gada tradicionālā vasaras projektā ”Visi desmit”
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.
2015. gadā Dienas centra telpās tika turpinātas atbalsta grupas vecākiem. Grupas
tika veidotas no obligātajiem Sociālā dienesta klientiem un arī vecākiem, kuri uzskatīja,
ka nepieciešams paplašināt zināšanas savu bērnu labākai izpratnei. Tika novadīta 1
atbalsta grupa 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.
Atbalsta grupas ir labs sociālā darba resurss, lai veiktu preventīvo darbu, izpētes
darbu ģimenēm, kurās ir problēmas ar bērnu audzināšanu, un gūtu atgriezenisko saiti.
Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošinājuma
ir griezušās 1569 personas (reģistrēto iesniegumu skaits). Vidēji 2015. gadā pieņemto
apmeklētāju skaits Sociālajā dienestā sasniedza 3248 personas. Sociālā atbalsta
pieejamību Saulkrastu novada iedzīvotājiem nodrošina attālinātā klientu pieņemšanas
vieta Zvejniekciemā, kurā sociālais darbinieks divas reizes nedēļā sniedz pakalpojumus.
Lai veicinātu klientu sociālās funkcionēšanas spējas, tiek sastādīti rehabilitācijas plāni,
veikts sociālais darbs ar klientu, novērtētas izmaiņas klienta sociālajā situācijā. 2015. gadā
tika noslēgtas 35 vienošanās par GMI pabalsta saņemšanu.
Sociālie darbinieki savā darbā izmanto Sociālās palīdzības informācijas sistēmu
(SOPA), kurā ir pieejami dati no sekojošiem valsts datu reģistriem:
-Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs,
-VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas dati,
-NVA Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas dati,
-Tiesu administrācijas Valsts vienotā datorizētās zemesgrāmatas( Zemesgrāmatas) dati,
-Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati
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( 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.
2015. gadā pieejamā datu bāze tika paplašināta ar informāciju par aktuāliem
amatiem un aktuālo dalību, noslēdzot Vienošanos ar SIA „Lursoft IT”, un noslēdzot
sadarbības līgumu „Par informācijas saņemšanu no Uzņēmuma reģistra informācijas
sistēmas elektroniski”, sadarbības līgums ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) par pieeju
informācijai.
2015. gadā tika noslēgta arī vienošanās par sadarbību ar Labklājības ministriju,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA)
un Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisiju(VDĀK).
Papildus tiešajiem darba pienākumiem Sociālais dienests arī 2015. 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. 2015. gadā tika sakomplektētas 7 grupas, kuras
ņēma dalību septiņos semināros par sekojošām tēmām:
-Kā efektīvi atrast darbu- psiholoģiskās barjeras pārvarēšana, darba meklēšana, darba
piedāvājumu izvērtēšana un darba attie bu uzsākšana;
- Darba meklēšana;
- Kā sagatavoties darba intervijai;
- Komunikāciju prasmju attīstīšana un komunikāciju problēmu risināšana;
- Stress un tā pārvarēšana;
- Darba tiesības.
Kopumā semināros dalību ņēma 117 personas. Individuālas jurista konsultācijas
KPP ietvaros saņēma 2 personas.
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2015.gadā reizi mēnesī Saulkrastu novada iedzīvotājus konsultēja VSAA Pierīgas
filiāles darbinieks.
Sociālā dienesta darbinieki – sociālais darbinieks, kas atbild par pakalpojumu
administrēšanu un lietvedis arī 2015. gadā turpināja asistenta pakalpojuma pašvaldībā
nodrošināšanu. Asistenta pakalpojumus saņēma 25 personas, no tām 5 bērni. Asistenta
pienākumus veica 30 personas. Šim pasākumam tika izlietoti EUR 31 160,18.
2015. gadā Sociālais dienests kā katru gadu organizēja labdarības pasākumu
„Gaišus Ziemassvētkus”. Šim pasākumam bija paredzēti EUR 6000, 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 tika sveiktas īpaši. Akciju ziedojumu veidā atbalstīja
privātas personas un SIA „Saulkrastu Aptieka”.
2015. gadā tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi Nr.SN 12/2015 „Saistošie
noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.SN
24/2015 „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 25.septembra saistošajos
noteikumos Nr.15 ”Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”, tika izstrādāti Dienesta
iekšējās kārtības noteikumi „Par dokumentu apriti”. Tika sniegti

vairāki viedokļi

Labklājības ministrijai, LSDVA ( Latvijas sociālo dienestu vadītāju apvienība) par
audžuģimenēm,

par

asistentu

pakalpojuma

nodrošinājumu

pašvaldībā,

par

administrēšanas izdevumiem Sociālajā dienestā u.c. Sociālais dienests 2015. gadā sniedzis
5 atzinumus bāriņtiesai lēmuma pieņemšanai bērnu lietās. Bērnu tiesību aizsardzības
komisijā ik mēnesi tika organizētas sēdes, lai skatītu gadījumus, kas saistīti ar asociālu
uzvedību, skolas kavējumiem, izglītojamo mācību problēmām, nepietiekamu vecāku
prasmi audzināt bērnus un izstrādātas korekcijas programmas.
Saulkrastu sociālajā dienestā strādā trīs sociālie darbinieki, divi sociālie pedagogi,
izglītības psihologs, vadītājs, lietvedis un Dienas centra vadītājs, un Dienas centra
apkopējs.
2015. gadā sociālie darbinieki ir cēluši savu kvalifikāciju, izglītojoties atbilstoši
savai darba specifikācijai - par pakalpojumiem, par vardarbības tēmu ģimenē.
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Sociālā dienesta darbinieki saņēmuši individuālās supervīzijas, vadītāja piedalījusies
grupas supervīzijā kopā ar citu Sociālo dienestu vadītājiem. Divi darbinieki individuālās
supervīzijas saņēma uz vietas, bet divi- izbraukumos grupu supervīziju veidā.
2015. gadā Saulkrastu sociālā dienesta darbinieki tikās ar Tiesu administrācijas
pārstāvjiem, iesaistījās jautājuma par deinstitucionalizācijas procesu norisi risināšanā.
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.

Sociālās aprūpes māja
„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.
2015. gadā pakalpojums tika sniegts klientiem no Saulkrastu, Limbažu, Sējas, Ropažu,
Garkalnes, Carnikavas pašvaldībām. Noslēgts līgums ar Rīgas domes Labklājības
departamentu par pakalpojuma nodrošināšanu. Neskatoties uz to, ka pakalpojums ir
pieprasīts, ir nedaudz apgrūtināta gultu dienu piepildīšana, kas atbilstoši iestādes darbības
specifikai (klientu lielā rotācija) neļāva sekmīgi izpildīt budžeta ieņēmumu daļu.
Pārskata gadā iestādes kolektīvs un materiālā bāze spēja nodrošināt klientiem labus
sadzīves apstākļus un kvalitatīvu aprūpi, līdz ar to vadība uzskata, ka iestāde ir stabila, un
tās darbība virzīta uz iestādes dzīves un darba mērķtiecīgu, kvalitatīvu un radošu attīstību
un pilnveidošanu.

2.6. Bāriņtiesa
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem. Bāriņtiesa turpina darbu savas kompetences robežās ar 85 lietvedībā esošām
lietām. Pārskata periodā Saulkrastu novada bāriņtiesas lietvedībā ierosinātas 11 lietas.
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2015. gadā Saulkrastu novada bāriņtiesā tika veikti 209 notariālie apliecinājumi.
Kopumā 2015. gadā bāriņtiesas dokumentu apritē bija 403 dokumenti, tajā skaitā
sarakste ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar institūcijām, iestādēm, fiziskām un
juridiskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos (to skaitā atbildes uz
iesniegumiem, pieprasījumi, informācija, paziņojumi).
Veiktas vairāk nekā 120 ģimeņu pārbaudes dzīvesvietās, bērnu aprūpes iestādēs
un pansionātos, pieņemti un noformēti 28 lēmumi (no tiem viens vienpersonisks lēmums),
sastādīti 28 bāriņtiesas sēžu protokoli.
Saulkrastu novada bāriņtiesa piedalījusies 22 tiesas sēdēs (Administratīvā rajona
tiesa, Rīgas apgabaltiesa, Rīgas rajona tiesa, Centra rajona tiesa, Zemgales priekšpilsētas
tiesa, Jelgavas tiesa). 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 lietas /bērnu skaits lietās – 18/24

•

Aizbildnības lietas, tajā skaitā pārraudzības lietas /bērnu skaits lietās – 15/17

•

Aizgādnībā esošo personu lietas/aizgādnībā esošo personu skaits – 11/11

•

Ilgstošas sociālās aprūpes un soc. rehabilitācijas institūcijās ievietoto bērnu

lietas/bērnu skaits – 4/5
•

Viesģimeņu lietas – 1

•

Lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos – 6

•

Lietas par atzinuma sniegšanu tiesai pēc tiesas pieprasījuma – 5

•

Lietas par personas atbilstību aizbildņa u.c. pienākumu pildīšanai – 7

•

Adopcijas lietas – 2

•

Ģimenes, par kurām bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai

policiju /bērnu skaits ģimenēs – 14/17
•

Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu – 14

•

Lietas par aizgādņa iecelšanu mantas pārvaldīšanai – 2

2.7. Sabiedriskā kārtība
Sabiedrisko kārtību pašvaldībā nodrošina Saulkrastu pašvaldības policija, kas ir
Saulkrastu novada domes izveidota pašvaldības iestāde. Saulkrastu pašvaldības policijā
uzdevumus veiksmīgi pilda Administratīvā nodaļa un Patruļpolicijas nodaļa. Saulkrastu
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pašvaldības policija darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policiju un citām
institūcijām.
Saulkrastu pašvaldības policijā strādā 17 darbinieki, kuri nodrošina sabiedrisko
kārtību Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 24 stundas diennaktī. Saulkrastu
pašvaldības policijas rīcībā ir 2 transportlīdzekļi, kuri tiek izmantoti ikdienas patruļā.
No 2015.gada 15.maijam līdz 2015.gada 15.septembrim Saulkrastu pašvaldības
policija Saulkrastu peldvietā “Centrs” atpūtnieku drošību nodrošināja inspektori gan uz
ūdens gan peldvietā. Policijas rīcībā ir motorlaiva, speciālā piekabe laivas pārvadāšanai,
kvadracikls, skatu tornis un viss nepieciešamais aprīkojums.
1. Saulkrastu pašvaldības policija reaģēja uz notikumiem

789

2. Aizturētās personas un nogādātas Valsts policijas Saulkrastu iecirknī

116

3.Nogādātas mājās personas alkohola reibuma stāvoklī, kas nespēj 65
pastāvīgi pārvietoties
4. Sadarbība ar Valsts policiju

1

5. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā

7

6. Aizturēti transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā

8

7. Izskatīti personu priekšlikumi, iesniegumi, sūdzības

263

8. Sniegts atbalsts tiesu izpildītājiem nodrošinot sabiedrisko kārtību tiesas 7
sprieduma piespiedu izpildes laikā
9. Uzsāktās administratīvās lietvedības

1056

10. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokpoli

454

10.1. pēc pašvaldību saistošajiem noteikumiem

113

10.2. pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa

341

11. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - paziņojumi

138

11.1. par apstāšanos - stāvēšanu

762

11.2. kāpu aizsargjoslā

44

12.Sniegta palīdzība personām, kam nepieciešama Ātrā medicīniskā 37
palīdzība
8.tabula
Saulkrastu novada pašvaldības policijas paveiktais 2015. gadā
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2.8. Komunālā saimniecība
2015. 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 3 ūdens ieguves vietas Zvejniekciemā Atpūtas ielā, Saulkrastos Bīriņu
ielā un Pabažos Skuju ielā. 2015. gadā iegūti 111 112 m³ un piegādāti 78 016 m³ dzeramā
ūdens, kas ir par 1.01% vairāk kā iepriekšējā gadā, taču par 2.5% samazināti dzeramā
ūdens zudumi tīklā. Likvidētas 16 ūdensvada avārijas. Sagatavoti 84 tehniskie noteikumi
un atzinumi. Noslēgti 106 jauni līgumi. Veikti 65 projektu un topogrāfijas saskaņošanas.
Veikti 77 ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa, verificēšana un plombēšana. Veikta
ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa (3.gab.) un to pārbaudes (107 gab.).
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 3 325 m³ 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 64 870 m³
kanalizācijas notekūdeņu, kas ir par 3.45% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Pārskata gada svarīgākie uzdevumi, kurus Sabiedrība realizēja, vadoties pēc
saimnieciskās darbības plāna, bija sekojoši:
–

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

–

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

2013

Tīklā padotais ūdens,

2014

2015

+/- %

107 017

112 545

111 112

-1.01

74 291

75 532

78 016

+ 3.28

58 498

62 706

64 870

+ 3.45

m3
t.sk. lietderīgi realizētais
ūdens
Novadītā kanalizācija, m

3

9.Tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.
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5. Siltumapgāde. Sadarbībā Latvijas investīciju attīstības aģentūru (LIAA) un
Saulkrastu novada domi realizēts ES projekts "Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā,
samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās". Izbūvēta siltumtrase 1262
metru garumā. Būvniecības kopējās izmaksas 219953.07 EUR apmērā.
Siltumapgāde tiek nodrošināta no četrām katlu mājām; Raiņa ielā 7, Bērzu aleja 3b
Ainažu ielā 34b un Vidrižu 22a. Raiņu iela 7 uzstādīti divi apkures katli 1 MW un 0,8
MW, katlumājai kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. Gadā saražots 2634.2
MWh, zudumi trasēs un sadales tīklos 699 MWh Izlietotas 729.5 t koksnes granulas.
Ainažu iela 34b uzstādīti divi apkures katli 0,6 MW un 0,3 MW, katlumājai kurināmais
tiek izmantotas koksnes granulas. Gadā saražots 840.2 MWh, zudumi trasēs un sadales
tīklos 31.0 MWh. Izlietotas 241.4 t koksnes granulas. Vidrižu iela 22a uzstādīts apkures
katls 0,18 MW, katlumājai kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. Gadā saražots
320.3 MWh, zudumi trasēs un sadales tīklos 5.3 MWh. Izlietotas 91.7 t koksnes granulas.
Bērzu aleja 3b uzstādīti divi apkures katli 1 MW x2, katlumājai kurināmais tiek izmantota
malka un akmeņogles. Gadā saražots 2095.3 MWh, zudumi trasēs un sadales tīklos 569
MWh. Izlietotas 320.1 t akmeņogles un 585.6 m3 malkas. Kopā 2015. gadā saražots
5889.9 MWh, kas par 9.5% mazāk nekā 2014. gadā, un par 19% mazāk nekā 2013. gadā,
sakarā garlaika apstākļiem – siltām ziemām.
Sabiedrība pārskata gadu beidza ar finanšu zaudējumu EUR 30 182 apmērā, pirms
ārkārtas posteņiem un nodokļiem. Sabiedrības valdes priekšlikums - pārskata gada
zaudējumus paredzēts segt no nākamo gadu peļņas.
Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijā apliekamā ienākuma summa ir negatīva
un, ņemot vērā veikto ilgtermiņa investīciju apjomu, uzņēmuma ienākuma nodoklis par
2015. gadu netiek aprēķināts.
2015. gadā veikti sekojoši pētniecības darbi un attīstības pasākumi: Apkures
sistēmas efektivitātes paaugstināšana, siltuma zudumu samazināšana.
2016. gadā plānoti sekojoši pētniecības darbi un attīstības pasākumi:
–

atmosfēras ūdeņu daudzuma samazināšanas pilsētas saimnieciskās kanalizācijas
tīklos;

–

notekūdeņu attīrīšanas ietaišu tehniskā stāvokļa apsekošana un priekšlikumu izstrāde
ietaišu darbības uzlabošanai;

–

dzeramā ūdens izlietojuma izpēte dzīvojamā sektorā;

–

apkures sistēmas efektivitātes paaugstināšana, siltuma zudumu samazināšana.
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SIA “ZAAO”
SIA „ZAAO” 2015. gadā turpināja atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
attīstību, kas aizsākta 2012. gadā, piedāvājot klientiem vairākus jaunus pakalpojumus, kas
veicinātu atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību un uzlabotu pakalpojuma servisa
līmeni.

2.9. Teritorijas attīstības plāna īstenošana
Saulkrastu būvvalde
2015.gadā Saulkrastu novada būvvaldē:
1.Iesniegtas un izskatītas 152 būvniecības ieceres.
2.Izsniegtas 109 būvatļaujas.
3.Saskaņoti 106 būvprojekti, t.sk. 26 individuālo dzīvojamo māju būvprojekti, 29
būvprojekti dārza mājām un vasarnīcām. Lielākie būvobjekti – veikals Rīgas ielā 51,
viesnīca Smilšu ielā 10A, sporta laukums pie Saulkrastu vidusskolas. Pašvaldība
iesniegusi vairākus meliorācijas projektus.
4.Ekspluatācijā pieņemti 48 būvobjekti, tai skaitā 14 dzīvojamās mājas, 18 dārza mājas un
vasarnīcas. Lielākie būvobjekti – stadions Bērzu alejā 7, zivju apstrādes komplekss Upes
ielā 56, kanalizācijas spiedvads no Upes iela 56 līdz Atpūtas ielai 1, viesnīca Rīgas ielā
28, siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, gājēju celiņš starp Pēterupi un Viļa Lāča
ielu, meža meliorācijas sistēmas „Zaļais dambis” pārbūve.
5.Izsniegtas 74 izziņas par nepabeigtu būvniecību un zemes atļauto izmantošanu atbilstoši
teritorijas plānojumam.

2.10. Skultes ostas pārvalde
Pārskata gadā

Skultes ostu apmeklēja 180 kuģi un vidējā bruto tonnāža ir

nenozīmīgi samazinājusies no 3565BRT 2014.gadā līdz 3536BRT 2015.gadā. Kopumā
2015.gadā ostā tika pārkrauts 582,20 tūkst.t. kravu, kas ir par 21,17% mazāk nekā
2014.gadā, tomēr jāņem vērā, ka 2014.gadā tika sasniegts vēsturiski lielākais kravu
apgrozījums, bet vidējais gada kravu apgrozījums pēdējos sešos gados pārsniedz 656
tūkstošus tonnu.
Pārskata gadā Skultes ostas pārvaldes veica ilgtermiņa aizdevumu atmaksu
kredītiestādēm 111 231,04 EUR apmērā. Kopējais parāds kredītiestādēm uz 31.12.2015.
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kopsummā samazinājies līdz

599 975 EUR, tai skaitā AS “SEB Banka” atlikusī

aizdevuma pamatsumma sastāda 500 538 EUR apmērā ar aizdevuma atmaksas gala
termiņu 2020.gada 1.jūnijs 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

15 995 EUR. Pārskata gadā Skultes

ostas pārvaldes neto apgrozījums salīdzinot ar 2014.gadu samazinājās, bet pārskata gada
peļņa sastādīja 78 038 EUR. Ostu maksu atskaitījumi pašvaldības budžetā sastādīja
48 641 EUR.
Pārskata gadā Skultes ostas pārvalde turpināja darbu pie investīciju piesaistes
ostas infrastruktūras atjaunošanai. Piedaloties INTERREG Central Baltic programmas
projektā “SmartPort” ir nodrošināts finansējums ostas navigācijas zīmju atjaunošanai
110000 EUR apjomā. Projekta realizācijas gala termiņš 2017.gada 30.marts. Vienlaicīgi
tika iesākta Igaunijas - Latvijas pārrobežas projekta virzība, kura ietvaros ir plānots
piesaistīt investīcijas jahtu ostas infrastruktūras izveidei, kā arī sagatavoti divi projekta
iesniegumi EJZF finansējuma piesaistei zvejas ostas infrastruktūras atjaunošanai un
uzlabošanai.
Ostas teritorijā strādājošie uzņēmumi 2015.gadā ir veikuši investīcijas ražošanas
un kravu apstrādes infrastruktūrā – SIA “ASK” pabeidza kuģu remonta ceha ražošanas
telpu paplašināšanu, SIA “Baltijas zvejnieks” pabeidza saldētavas ēkas rekonstrukciju un
uzsāka saldētavas pakalpojumu sniegšanu, SIA “EMU Skulte” un SIA “Skultes kokosta”
veica investīcijas kravas laukumu uzlabošanā un paplašināšanā.
Lai nodrošinātu Skultes ostas pārvaldes un Skultes ostas attīstību kopumā, nākotnē
nepieciešams:
1. Turpināt darbu pie ES struktūrfondu finansējuma piesaistes ostas
infrastruktūras projektu finansēšanai.
2. Turpināt aktīvi piedalīties sašķidrinātās dabas gāzes termināļa projekta
izstrādē sadarbojoties ar uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm.

2.11. Zemes izmantojums
Saulkrastu novada teritorija aizņem 4774,2 ha lielu platību, no tiem pilsētas
teritorija aizņem 604,4 ha, Saulkrastu pagasta teritorija 4169,8 ha. Saulkrastu novadā kopā
ir 8175 nekustamie īpašumi un 1067 dzīvokļu īpašumi.
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Dati sagatavoti pēc VZD Rīgas reģionālās nodaļas zemes sadalījuma pa
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem (ha)
pārskata datiem uz 01.01.2016.
Saulkrastu novada domē darbojas Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa un
Zemes komisija, mērniecības pakalpojumus sniedz licencēti mērnieki.

3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
Pavisam budžeta ieņēmumi 2015. gadā tika plānoti 7 112 515 EUR apjomā.
Faktiskā 2015. gada budžeta ieņēmumu izpilde EUR 7 204 538 jeb 101,2 %. 2015. gada
ieņēmumi ir par 3,3 % mazāki 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 2015. gadā veidojās no nodokļu ieņēmumiem, nenodokļu
ieņēmumiem, naudas sodiem, valsts budžeta transfertiem, pašvaldību budžetu
transfertiem, budžetu iestāžu ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2015. gadā lielākos budžeta ieņēmums veidoja nodokļa ieņēmumi – iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēku un būvju nekustamā
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, kas kopā sastāda EUR 5 269 136 jeb 73,1 % no
kopējiem budžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodokļu ieņēmumi ir
palielinājušies par 6,2 %. Galvenais nodokļa ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākumu
nodoklis, kas 2015. gadā veidoja EUR 3 900 900 jeb 54,1 % no visas pašvaldības
ieņēmumiem.
2015. gada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas
pašvaldībai noteikto pastāvīgo funkciju nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu
uzturēšanai. Budžeta izdevumu faktiskais apjoms 2015. gadā bija EUR 7 227 913.
2015. gadā Saulkrastu novada pašvaldība veica maksājumus pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā, to apjoms palielinājās par 24,7 % salīdzinājumā ar 2014. gadu un
fondā iemaksājamā summa sastādīja EUR 472 001.
Pašvaldību iekšējā parāda 2015. gadā izlietoja EUR tikai 76 211, aizdevumu
atmaksai EUR 572 342. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem tika izlietoti EUR 101 553.
Pašvaldības domes izdevumi 2015. gadā bija EUR 176 997.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumi ir EUR 151 112.
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Juridiskās nodaļas izdevumi 2015.gadā EUR 82 333.
2015.gada 2.martā izveidotās Lietvedības un personāla nodaļas izdevumi 2015.gadā
EUR 39 226.
Dzimtsarakstu nodaļas budžets 2015. gadā bija EUR 31 211.
Pašvaldības policijas budžets 2015. gadā veidojis EUR 286 846 apjomu.
Saulkrastu novadā darbojas bāriņtiesa. Bāriņtiesas darba finansēšanai budžetā bija
iedalīti EUR 35 869.
Tūrisma daļai 2015. gada budžets nav palielinājās un bija EUR 62 892
2015. gadā pārējai ekonomiskai darbībai tika izlietoti EUR 103 857, kas ir par
9,1 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
PVN tika izlietoti EUR 42 301,būtisks samazinājums ir skaidrojamas ar būvniecības
PVN samazinājumu, jo tika realizēti mazāk būvniecības darbi novadā.
Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi, 2015. gada budžetā nozīmīgu izdevumu
īpatsvaru veido tautsaimniecības izdevumi. 2015. gadā kopējie tautsaimniecības izdevumi
ir atkarīgi no projektu apjoma pašvaldībā.
Domes deleģēto funkciju izpildei paredzētajā finansējumā tautsaimniecībai ietilpst:
pilsētas teritorijas ielu apgaismošanai par elektroenerģiju izlietoti līdzekļi EUR 56 913;
pilsētas ielu apgaismojums remontam EUR 73 398; ceļu un ielu uzturēšanai, remontam
EUR 95 783; novadgrāvju uzturēšana 49 632; meliorācijas sistēmas būvniecība EUR 6
244; dotācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” EUR 21 563; Ēku apsaimniekošanai
izlietoti EUR 58 631.
Labiekārtošanas nodaļai 2015. gada budžetā izlietoti EUR 153 766.
Domes Nekustamā īpašuma nodaļas izdevumi 2015. gadā bija EUR 54 796.
2015.gadā tika apvienotas Labiekārtošanas un Nekustamo īpašumu nodaļa un
izveidota Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa, kura 2015.gadā izlietoja EUR
166 032.
Tautsaimniecībai budžeta izdevumi 2015. gadā ir iepriekšējā gada līmenī un
izdevumi veidoja EUR 108 611.
Darba drošības izdevumi 2015.gada budžetā bija EUR 4 367.
Saulkrastu būvvaldes izdevumi 2015.gadā bija iepriekšējā gada līmenī un bija EUR
49725.
Dažādu projektu izstrādei un līdzdalības nodrošināšanai 2015. gadā Attīstības un
plānošanas nodaļai tika izlietoti EUR 34 269.
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Saulkrastu slimnīcai ir veikta dotācija 2015. gadā EUR 49 731 apmērā.
Brīvajam laikam, sportam un kultūrai 2014. gada budžetā kopējais finansējuma
apjoms bija EUR 766 075, kas ir par 5.3 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Sekmīgai “Saulkrastu kultūras un sporta centra” darbībai 2015. gada budžetā
izlietoti EUR 681 941, kas ir par 5.4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā
Saulkrastu bibliotēkas izdevumi 2015. gada budžetā bija EUR 74 377.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izdevumi 2015. gadā bija EUR
9 727.
Izglītībai ieplānoto izdevumu apjoms 2015. gadā kopā veidoja ceturto daļu no visa
pašvaldības budžeta izdevumiem.
Saulkrastu vidusskolas vajadzībām 2015. gada budžetā izlietoja finansējumu EUR
256 745, kas ir par 16.4 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
2015. gada budžetā Zvejniekciema vidusskolas izdevumus finansēja EUR 250 753
apmērā, kas ir tikai par 11,2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Skolēnu transportam uz skolām 2015.gadā izlietoti EUR 23 745.
Pašvaldība finansē Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, un
2015. gada budžetā ir izlietots finansējums EUR 494 506 apmērā, kas ir par 9,8 % vairāk
nekā iepriekšējā gadā.
Telpu remontam PII “Rūķītis” 2015.gadā izlietoti EUR 93 260.
Pašvaldība finansē VJMMS, kurai 2015. gada budžetā izlietoja finansējumu EUR
141 018 apjomā, kas ir mazākā nekā iepriekšējā gadā.
2015. gada budžeta izdevumos kopējās mērķdotācijas Saulkrastu vidusskolas,
Zvejniekciema vidusskolas un PII “Rūķītis”, VJMMS un ārpusskolas nodarbību
pedagogiem veidoja kopumā EUR 1 004 999, kas par 2,1 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Sociālās palīdzības darbu pašvaldībā koordinē Saulkrastu novada sociālais dienests.
2015. gadā sociālajā dienestā budžetam izlietoti EUR 127 284.
Kā sociālā dienesta struktūrvienība darbojas Bērnu un jauniešu dienas centrs
“Saulespuķe”, un 2015. gada budžets bija EUR 8 361, kas ir par 10,0 % vairāk nekā
iepriekšējā gadā.
Maznodrošināto personu dzīves apstākļu nodrošināšanai darbojas Sociālās aprūpes
māja, kurai 2015. gadā budžets kopsummā veidoja EUR 219 781 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, 2015. gada budžetā izlietoja kopā EUR 227 272, kas ir iepriekšējā gada
līmenī.
Kompensācijām bērnu vecākiem izmaksāts būtiski vairāk nekā iepriekšējā gadā un
veidoja EUR 21 709, asistentu pakalpojumiem izlietoti par 61,4 % vairāk un veido EUR
31 083 un bērnu tiesības komisijas uzturēšanas izdevumi 2015.gadā veidoja EUR 1 727.
Saulkrastu novadā 2015. gadā ir sākti un realizēti vairāki projekti. 2015. gadā
realizēti projekti par kopējo summu EUR 152 907. Projekta “Bērnu un jauniešu
daudzfunkcionālā sporta laukuma pie Saulkrastu vidusskolas atjaunošana” realizēšanai
izlietoti EUR 75 310, projekta “LIFE EcosystemServices” realizācijai izlietoti 2015.gadā
EUR 11 569, projekta “Saulkrastu novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”
realizācijai izlietoti EUR 17 193 un projekta “Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centra izveide un uzturēšana reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”
realizācijai izlietoti EUR 24 209.
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 2015. gadā sastādīja EUR 187 327, kas ir par 3,2 %
vairāk nekā 2014. gadā. Speciālā budžeta izdevumi 2015. gadā ir samazinājušies par
10,3 % un sastāda EUR 163 544 lielu apjomu.

3.1. Pašvaldības budžeta izpilde
Pamatbudžets
Tabulā apkopota informācija par Saulkrastu novada domes pamatbudžeta izpildi
2014. un 2015. gadā, kā arī 2016. gada plāns. Tabulas 4. un 6. ailē parādītas budžeta
pozīciju izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
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2014. un
2015. gada
pamatbudžeta
izpilde un
2016. gada
plāns

2014. gada
izpilde EUR

2015. gada
izpilde EUR

Izmaiņas
2014./2015.
gadā

2016. gada
plāns EUR

Izmaiņas
2015./2016.
gadā

Kopā ieņēmumi

7 616 981

7 204 538

-412 443

6 952 722

-251 816

3 693 404

3 900 900

207 496

4 036 776

135 876

773 867

872 527

98 660

776 669

-95 858

343 643

175 667

-167 976

123 217

-52 450

179 088

165 472

-13 616

17 606

34 000

16 394

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
Nekustamā
īpašuma
nodoklis par
zemi
Nekustamā
īpašuma
nodoklis par
ēkām
Nekustamā
īpašuma
nodoklis par
mājokli
Nekustamā
īpašuma
nodokļa parāds
par mājokli
Nekustamā
īpašuma
nodokļa parāds
par zemi

99 710

91 735

-7 975

213 666

121 931

Nekustamā
īpašuma parāds
par ēkām

36 312

15 643

-20 669

80 282

64 639

14 857

15 970

1 113

17 279

1 309

12 860

65 902

53 042

25 000

-40 902

Azartspēļu
nodoklis
Ieņēmumi no
īpašumu
pārdošanas
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Valsts,
pašvaldību
nodevas un
maksājumi
Soda naudas

9 086

9 549

463

9 858

309

65 521

80 694

15 173

139 844

59 150

1 427 232

1 323 039

-104 193

824 555

-498 484

Norēķini ar
pašvaldību
budžetiem

195 019

197 724

2 705

197 087

-637

Budžeta iestāžu
ieņēmumi

945 470

258 494

-686 976

309 017

50 523

973 618

0

Valsts budžeta
transferti

Naudas līdzekļi
Kopā izdevumi
Izpildvara un
likumdošanas
varas
institūcijas
Sabiedriskā
kārtība
Bāriņtiesa
Tūrisma daļa
Pārējā
ekonomiskā
darbība
Izglītība
Veselības
aprūpe
Sociālā
aizsardzība
Tautsaimniecība
Brīvais laiks,
sports un
izklaide
Pārējie
izdevumi
Pašvaldības
parādu procentu
nomaksa

973 618
7 627 008

7 227 913

-399 095

7 926 340

698 427

447 940

497 890

49 950

668 430

170 540

271 312

286 846

15 534

345 859

59 013

32 690
57 752

35 869
62 892

3 179
5 140

47 154
73 874

11 285
10 982

95 225

103 857

8 632

112 273

8 416

2 211 872

2 264 749

52 877

2 101 799

-162 950

115 884

49 731

-66 153

32 000

-17 731

628 031

660 541

32 510

740 565

80 024

2 442 217

1 227 767

-1 214 450

1 545 144

317 377

727 396

773 363

45 967

779 373

6 010

156 710

42 301

-114 409

26 889

-15 412

105 129

76 211

-28 918

75 618

-593
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Aizņēmumu
atmaksa
Maksājumi
izlīdzināšanas
fondam
Norēķini par
izglītību

779 006

572 342

-206 664

652 393

80 051

378 587

472 001

93 414

614 969

142 968

98 025

101 553

3 528

110 000

8 447

10.tabula
Pamatbudžeta izpilde

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

Atlikums uz Iegāde,
1.01.2015.
izgatavošana,
(Euro)
uzņemšana
bilancē

Izņemšana no
darbības,
klasifikācijas
maiņa

Atlikums
uz
31.12.2015.
(Euro)

Attīstības pasākumi un
programmas

31542,12

Datorprogrammas

38217,06

Pārējie nemateriālie
ieguldījumi

34458,42

Dzīvojamās ēkas

251633,63

Nedzīvojamās ēkas

5827561,57

Transporta būves

5244709,47

97380,64

Zeme zem ēkām un
būvēm

2628928,29

7545,00

Pārējā zeme

7115438,20

26273,25

7141711,45

Inženierbūves

774839,91

172169,16

947009,07

Pārējais nekustamais
īpašums

902164,80

481886,93

1384051,73

31542,12
3602,90

85,37

41734,59
34458,42

8362,22

243271,41
5827561,57
5342090,11

44436,47

2592036,82
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Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas

3274,71

Transportlīdzekļi

233121,66

1483,46

Saimniecības
pamatlīdzekļi

42059,94

12813,36

286,92

54586,38

Bibliotēku fondi

137600,81

4671,62

499,26

141773,17

Datortehnika, sakaru un
cita biroja tehnika

297739,18

34911,61

1558,06

331092,73

Iepriekš neklasificētie
pārējie pamatlīdzekļi

450885,98

73384,57

9068,45

515202,10

Pamatlīdzekļu izveidošana

91288,90

7721,05

Nepabeigtā būvniecība

1130731,79

Pamatlīdzekļu nodošana
ekspluatācijā

0,00

Turējumā nodotā valsts un
pašvaldību zeme

101396,69

101396,69

Turējumā nodotās valsts
un pašvaldību ēkas un
būves

416920,73

416920,73

Mežaudzes

212952,79

9188,60

6616,47

215524,92

Avansa maksājumi par
pārējiem pamatlīdzekļiem

1118,00

19205,93

16915,41

3408,52

Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā

2251460,52

Pavisam kopā:

28220045,17

3274,71

77323,90

234605,12

99009,95
704068,50

426663,29

71313,82

6010,08

2251460,52
1029561,98

863210,95

28386396,20

11. tabula
Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu novērtējums 2015. gadā

Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu,
samazinājušies par summu EUR 6 594.
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma
palielinājusies par summu EUR 8 341 049.
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2015. gadā pamatlīdzekļu iegāde EUR 16 038 347, izslēgti no uzskaites EUR 1 375
920, izslēgtais nolietojums EUR 27 837, atsavināšanai nodotie EUR 31 451.
Pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts pēc lineārās metodes. Aprēķināts nolietojums
EUR 986 987.
Atbilstoši 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 27. un 39.punkta prasībām vienlaicīgi ar gada
inventarizāciju tika novērtēts, vai pastāv kāda no pazīmēm, kas norāda uz ilgtermiņa
ieguldījuma vērtības samazinājumu un izdarīta attiecīga atzīme inventarizācijas aktos.
„Zeme, ēkas, būves” uz pārskata perioda beigām palielinājušās par EUR
15 332 767.
Dzīvojamās ēkas pārskata gadā tika izsolē pārdoti 3 dzīvojamo ēku īpašumi par
kopējo summu EUR 12692.
Transporta būves pārskata gadā transporta būvju palielinājumu veido bezatlīdzības
ceļā saņemtās vērtības no Latvijas Valsts ceļiem par kopējo summu EUR 14191628,
bilancē sākotnēji atzītās vērtības par kopējo summu EUR 247563.
Inženierbūves pārskata gadā inženierbūvju palielinājumu veido bezatlīdzības ceļā
saņemtās vērtības no Latvijas Valsts ceļiem par kopējo summu EUR 253936, bilancē
sākotnēji atzītās vērtības par kopējo summu EUR 247563. 2015.gadā noslēgts līgums ar
sertificētiem speciālistiem AS „Ceļu inženieri”, kuri 2016.gadā veiks inženierbūvju
inventarizāciju, kurā precizēs ceļu platības.
Transportlīdzekļu salīdzināšanās veikta ar Valsts akciju sabiedrību „Ceļu
satiksmes un drošības direkcija” par pašvaldības autotransportu. Atšķirības nav
konstatētas.
Saimniecības pamatlīdzekļu būtisko palielinājumu veido iekšējā kustība starp
kontiem 1239 un 1232 par kopējo summu EUR 483823, nodoti ekspluatācijā par kopējo
summu 60174 un samazinājumu veido likvidētie pamatlīdzekļi par kopējo summu EUR
11704.
Bibliotēku fondu uzskaite tiek kārtota atbilstoši 30.03.2010. Ministru kabineta
noteikumu Nr.317,,Nacionālā bibliotēku krājumu noteikumi” prasībām. 2015.gadā pilna
inventarizācija veikta Saulkrastu bibliotēkā. No uzskaites izslēgti pilnībā nolietojušies
bibliotēkas fondi Saulkrastu vidusskolā par EUR 3375 un Saulkrastu bibliotēkā par EUR
2907. Uz pārskata perioda beigām palielinājums par EUR 28487.
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Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika uz pārskata perioda beigām
palielinājums EUR 45130.
Pārskata periodā iegādāti stacionārie un portatīvie datori ar programmatūru,
kopētāji, lāzerprinteri, interaktīvās tāfeles, projektori, u.c., biroja tehnika EUR 41660,
aprēķināts nolietojums EUR 39644, izslēgts no uzskaites nolietojums EUR 5470, izslēgti
no uzskaites sabojājusies, morāli novecojusi datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
EUR 5470.
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām būtisko
samazinājumu veido pārvietošana starp kontiem par kopējo summu EUR 483823.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība salīdzinot ar iepriekšējo
periodu palielinājusies par EUR 407 400.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
palielinājušies par EUR 180 998.

5. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN
PAREDZĒTĀS TĀ IZMAIŅAS
Nosaukums

Adrese

Reģistrācijas

Pilnvarnieks

Nr.

Kapitāla

Līdzdalības

daļas

kapitāla

(%)

apjoms
perioda
beigās (EUR)

SIA „Saulkrastu

Ainažu ielā 34,

Slimnīca”

Saulkrastos,

40003124779

S.Ancāne

100

130 811

40103027944

G.Ozoliņš

100

2 308 667

Saulkrastu
novads,
LV-2160
PSIA „Saulkrastu

Liepu ielā 3,

komunālserviss”

Saulkrastos,
Saulkrastu
novads,
LV-2160

12.tabula
Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrības, kas sagatavo finanšu pārskatus un informāciju
pašvaldībai
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PSIA „Saulkrastu slimnīca” kapitāla daļu turētājs pilnā apmērā ir Saulkrastu
novada pašvaldība. Sabiedrība sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz
līgumiem, kas noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī medicīnas maksas
pakalpojumiem.
Pārskata periodā ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir EUR 594
407. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums palielinājies par EUR 5 358. 2015.gada
pārskata bilances valūtas kopsumma EUR 606 788. 2015. gada finanšu rezultāts ir
zaudējumi EUR 56752. Ilgtermiņa ieguldījumi ēkas siltināšanā un apstāklis, ka Saulkrastu
slimnīcas ēka ir Saulkrastu novada Domes īpašums, kurš iznomāts Saulkrastu slimnīcai
tikai līdz 2024.gada 31. maijam, palielināja gada aprēķināto nolietojumu par 24 820 eiro.
KPFI projekta ieņēmumu norakstīšana uz esošā gada ieņēmumiem līdz nomas perioda
beigām (20 278 eiro gadā), sāk rēķināt nevis no projekta nodošanas brīža, bet no brīža,
kad Valsts Kase ieskaitīja projekta naudu kontā (26.06.2015.).
Apliekamo un neapliekamo darījumu proporcijas izmaiņas - pieauguši ar PVN
neapliekamie darījumi (aprūpes maksas gulta), samazinājušies izdevumi apkurei, un līdz
ar to apliekamie ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem nomniekiem. 2015.gadā
izmaksās tika iekļauts neatskaitāmais priekšnodoklis par 10 969 eiro vairāk kā 2014.gadā.
Pamatojoties uz PSIA “Saulkrastu slimnīca” 2016. gada 15. aprīļa protokolu
Nr.2016./2., otro punktu, dalībnieku sapulce nolēma zaudējumu summu EUR 56 752 segt
no turpmāko gadu peļņas. Saulkrastu novada pašvaldība pārskata gadā ņēma aizņēmumu
Valsts kasē, un ieguldīja PSIA "Saulkrastu slimnīcas" pamatkapitālā PSIA “Saulkrastu
slimnīca” rentgena iegādei EUR 49 731, pamatojoties uz 27.05.2015. Domes sēdes
lēmums Nr.7 § 43 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīca””.
Pārskata gadā tika īstenots KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) projekts
“Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, kuru rezultātā tika
nosiltināta slimnīcas ēka. Kopējās KPFI finansējums attiecināmās izmaksas sastāda EUR
265 475, tai skaitā EUR 184 132 (69,36%) maksimālais KPFI finansējums un EUR
81 342 (30,64%) Sabiedrības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas EUR 55 749
apmērā. Pārskata gadā Sabiedrības dalībnieks Saulkrastu novada dome veica ieguldījumu
pamatkapitāla palielināšanai EUR 188 672. Uz 2015.gada 31.decembri parakstītais
Sabiedrības daļu pamatkapitāls sastāda EUR 401 792 un sastāv no 401 792 daļām ar
nominālo vērtību 1 EUR par vienu daļu.
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Nākotnes izredzēs un turpmākā attīstībā sabiedrība turpinās darbību, lai
nodrošinātu Saulkrastu novada un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem veselības aprūpes
pakalpojumus – ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus; stacionāros veselības
aprūpes pakalpojumus; neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī turpināt attīstīt
medicīniskās mājas aprūpes pakalpojumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanu pacientu dzīvesvietā, tai skaitā rehabilitāciju.
SIA ”Saulkrastu komunālserviss” neto apgrozījums 2015.gadā bija EUR 739 638,
kas ir par 7.9 % mazāks kā iepriekšējā gadā. Bilances kopsumma pārskata gadā ir EUR
7 926 709. Sabiedrība pārskata gadu beidza ar peļņu EUR 56 048.54 apmērā. Pārskata
gada peļņu plānots izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. Uzņēmuma ienākuma
nodokļa deklarācijā apliekamā ienākuma summa ir negatīva un, ņemot vērā veikto
ilgtermiņa investīciju apjomu, uzņēmuma ienākuma nodoklis par 2015.gadu netiek
aprēķināts.
2015.gadā Saulkrastu novada pašvaldības veikusi ieguldījumu Sabiedrības
pamatkapitālā. Pamatkapitāla palielinājums veikts pēc Saulkrastu novada domes
2015.gada 27.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 38.§) Par līdzfinansējuma piešķiršanu
SIA “Saulkrastu komunālserviss” 131 971 EUR apmērā ES KF projekta "Siltumtrašu
rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot enerģijas zudumus pārvades un sadales
sistēmās” realizācijai. Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls 2015.gada
31.decembrī EUR 2 562 211,00. Kopumā Saulkrastu novada pašvaldība ir pārskaitījusi
trīs dotācijas SIA “Saulkrastu komunālserviss”. Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes
2015.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 35.§) Par dotācijas pārskaitīšanu
SIA “Saulkrastu komunālserviss” EUR 10 696,75 apmērā, 2015.gada 26.jūnija sēdes
lēmuma (protokols Nr.8, 31.§) Par dotācijas piešķiršanu no speciālā budžeta līdzekļiem
SIA “Saulkrastu komunālserviss” EUR 41 231,33 apmērā, 2015.gada 30.septembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.14, 51.§) Par dotācijas izmaksu SIA “Saulkrastu komunālserviss”
EUR 10 866,64 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.
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Nosaukums

Adrese

Reģistrācija

Pilnvarnieks

s Nr.

Kapitāla

Līdzdalības

daļas(%)

kapitāla
apjoms
perioda beigās
(EUR)

SIA ZAAO

Valmiera,

4410301550

A.Sirmais

0,07

1 782 123

Rīgas iela 32, 9
LV 4201
13.tabula
Pārējie pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Zvērināta revidentu atzinums par pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu
saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada pārskatu
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2015. gada
31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015.
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 2015. gadu, kas atspoguļots
konsolidētā gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši
būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2015. gada konsolidētajā finanšu
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA „Auditorfirma Inspekcija”, Licence Nr. 13

6. PROJEKTI
2015. gadā valsts līmenī noticis aktīvs ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. –
2020. plānošanas periodu saistīts Ministru kabineta noteikumu atbilstoši specifiskajiem
atbalsta mērķiem izstrādes darbs, kurā iesaistījās un novada intereses aizstāvēja Attīstības
un plānošanas nodaļas speciālisti, sadarbojoties ar ministrijām.
Kopumā vērtējot pieejamo ES finansējumu, pašvaldības iespējas saņemt
finansējumu ir ierobežotas, ņemot vērā, ka šajā plānošanas periodā uzsvars ES
finansējuma izlietojumam vērsts uz atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, īpaši valsts
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nozīmes un reģionālas nozīmes attīstības centros. Savukārt, izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošanai ES finansējums plānots neliels dēļ nepietiekamā skolēnu
skaita katrā izglītības iestādē.
2015. gada jūnijā pabeigta 2014. gada oktobrī uzsāktā projekta „Saulkrastu novada
publisko interneta pieejas punktu attīstība” īstenošana, kura ietvaros izveidoti divi jauni
interneta pieejas punkti – kultūras namā „Zvejniekciems” un Saulkrastu sporta centra, 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 ir
17192,57EUR apmērā, no kuriem Eiropas Reģionālā attīstība fonda finansējums 14278,43
EUR (80,80%), valsts budžeta dotācija 412,91 EUR (2,25%), pašvaldības finansējums
2914,14 EUR (16,95%).
Turpinājusies projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma
pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošana, kura
ietvaros tiek veikts Baltās kāpas un tās apkārtējās teritorijas ekosistēmu novērtējums,
vides monitorings un izstrādāts teritorijas dabas dizaina prototips. 2015. gadā projekta
ietvaros piesaistīts arhitekts un telpiskās attīstības plānotājs, kurš izvērtē teritorijas
potenciālu, dabas un arhitektoniskās vērtības teritorijā. 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”. Projektu
plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. maijam.
Kā ik gadu Saulkrastu novada dome sadarbībā ar biedrību „Vidzemes Zvejnieku
biedrība” ir īstenojusi LR Zivju fonda 100% apmērā finansētus projektus:
 „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā
2015. gadā” 7599,00 EUR;
 „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā”
9000,00 EUR
 „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2015.
gadā” 8026,08 EUR.
Projektu ietvaros ir iztīrītas Ķīšupes un Inčupes upes no koku sagāzumiem un
atkritumiem, kā arī novada upēs ielaisti 5000 taimiņu mazuļu.
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7. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
7.1. Sabiedrības informēšana
Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas
līdzekļiem, 2015. gadā tika veicināta sabiedrības informētība par aktuāliem novada un
domes jautājumiem, domes darbības rezultātiem un aktualitātēm.
Pārskata periodā dome informējusi masu saziņas līdzekļus un plašāku sabiedrību,
izplatot preses relīzes un paziņojumus, kā arī regulāri sniegtas atbildes, komentāri un
analīze par aktuālajām norisēm savas kompetences jomā. Šajā informācijas klāstā tika
akcentēti dažādi ar domes darbību saistīti aspekti, kā arī informācija, kas ir noderīga
novada iedzīvotājiem un ļauj ikvienam vieglākajā un efektīvākajā veidā iesaistīties
novada sabiedriskajās un kultūras norisēs, un izmantot domes piedāvātos pakalpojumus.
Saulkrastu novada dome 2015. gadā izdeva informatīvo izdevumu “Saulkrastu
Domes Ziņas” (SDZ), kas iznāk katru mēnesi atkarībā no oficiālās informācijas daudzuma
8,12 vai 16 lapaspušu apjomā. Tirāžas lielums sezonas laikā – maijā, jūnijā, jūlijā,
augustā

un

septembrī

ir

3500 eksemplāru,

savukārt

pārējos

gada

mēnešos

3000 eksemplāru mēnesī. SDZ tiek piegādātas mājsaimniecību pastkastītēs, kā arī
izvietotas sabiedriskās vietās, piemēram, domē, Saulkrastu bibliotēkā, Saulkrastu
poliklīnikā, Tūrisma un informācijas centrā, Sporta centā u. c.

Attēlā: Informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” 2015. gada jūlija 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.
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Vasaras sezonā sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem 5000 eksemplāru tirāžā tiek
izdots bezmaksas izdevums „Saulkrastu Vasara”, kurā tiek atspoguļoti novadā notiekošie
svarīgākie kultūras un sporta vasaras sezonas pasākumi. Tāpat izdevumā ir pieejama
tūrismam un atpūtai nepieciešamā informācija.
Periodiski informāciju par jaunumiem Saulkrastu novadā publicē reģionālie
laikraksti, piemēram, “Rīgas Apriņķa Avīze”, „Vidzemes piekraste”, nacionālie laikraksti
“Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas Avīze”, “Diena”, interneta portāli www.delfi.lv,
www.tvnet.lv, www.apollo.lv, www.saulkrasti24.lv. Ziņas izskan arī radio ēterā – Latvijas
radio 1, Latvijas Radio 2, “Radio SWH”, Radio 3, Radio “Valmiera”, kā arī televīzijā –
LTV “Panorāma”, ReTV “Novadu Ziņās”, „TV Spektrs” u. c.
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un iespēju iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un citu aktuālo domes informāciju, domes ēkas 1. stāva vestibilā ir
informācijas stends. Tāpat domes 1. stāva vestibilā izvietota pasta kastīte, kurā iedzīvotāji
var uzdot jautājumus, izteikt ierosinājumus un sūdzības.
Novada teritorijā ir vairāki informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga
informācija, piemēram, par sabiedriskajām talkām, apspriešanām u. c., kā arī afišas par
kultūras pasākumiem.
Pēc iedzīvotāju intereses un domes iniciatīvas aktuālu jautājumu apspriešanai tiek
rīkotas tikšanās ar novada iedzīvotājiem, kurās domes vadība iedzīvotājiem sniedz
informāciju par paveikto. Tāpat uz tikšanos un iepazīšanos ar domes darbu un
aktualitātēm tiek aicināti novada izglītības iestāžu skolēni.
Lai informētu par jaunumiem un aktualitātēm novadā, tostarp reģionā un valstī,
darbojas pašvaldības interneta vietne www.saulkrasti.lv, kurā pieejama informācija par
domes darbu, ziņas par notikumiem novada kultūras, izglītības, sporta, tūrisma un
citās jomās. Informācija vietnē tiek atjaunota katru dienu, informējot iedzīvotājus par
notikumiem, kas ir aktuāli pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir iespēja
elektroniski mājaslapā nosūtīt jautājumus, uz kuriem tiek sniegtas atbildes.
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Attēlā: Interneta vietnes www.saulkrasti.lv sākumlapas skats

Pārskata periodā pašvaldības interneta vietne regulāri tika papildināta ar jaunāko
informāciju, lai ikviens interesents laikus varētu iepazīties ar aktualitātēm novadā un citur
Latvijā, kā arī ar domes plānotajām un realizētajām aktivitātēm un darbības rezultātiem.
Pašvaldības mājaslapa veidota kā noderīgs un praktisks izziņas avots.

7.2. Sadarbība ar nevalstiskām organizācijām
Saulkrastu pašvaldībā darbojas:


Saulkrastu pensionāru padome. Tās darbības virzieni: regulāri rīko
pensionāru tikšanās, organizē ekskursijas, teātra apmeklējumus, talkas un
dažādu svētku sarīkojumus;



Saulkrastu uzņēmēju padome. Galvenie darbības virzieni: sekmēt
uzņēmējdarbību Saulkrastos;



Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija;



Saulkrastu novada politiski represēto grupa, kas atbalsta savus biedrus,
piedalās politiski represēto piemiņas dienu salidojumos un sarīkojumu
organizēšanā;



Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Saulkrastu nodaļa, kas regulāri rīko
tikšanās, arī svētku un piemiņas dienu reizēs, kopīgi organizē braucienus
uz Latvijas vēsturē nozīmīgām cīņu vietām un atceres sarīkojumiem,
rūpējas par saviem biedriem, sniedzot morālu un materiālu atbalstu;



“Daugavas Vanagi Latvijā” Saulkrastu nodaļa, kuras darbības virzieni ir
līdzīgi Nacionālo karavīru Saulkrastu nodaļai. Kopīgi tiek rīkotas dažādas
aktivitātes un pasākumi;
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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 2015. gadā darbojās šādas konsultatīvās padomes:


Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvā padome;



Saulkrastu pensionāru biedrība.

2015.gadā regulāri notika uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes un pensionāru
biedrības tikšanās. Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās laikā tika aktualizēti
pašvaldības un uzņēmējdarbības sadarbības jautājumi, tajā skaitā apspriesti iespējas
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
2015.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 2016. GADĀ
2016. gadā ir izvirzītas vairākas prioritātes:


uzlabot un pilnveidot pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un efektivitāti;



izstrādāt Saulkrastu novada Izglītības attīstības koncepciju 2016. – 2021.
gadam;



izstrādāt projektus Eiropas Savienības un citu institūciju finanšu līdzekļu
piesaistei pašvaldības attīstībā;



veicināt sociālo labklājību Saulkrastu novada iedzīvotājiem;



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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