Saulkrastu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 25
gadu perspektīvā

2013

Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 25 gadiem

ANOTĀCIJA
Šī ir Saulkrastu novada attīstības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 25 gadu periodam, sākot ar 2014. gadu.
Stratēģija ir „jumta” dokuments kā pašlaik, tā attiecīgajā tālākajā periodā izstrādājamiem teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem, ieskaitot telpisko plānojumu.







Stratēģijas izstrādē metodoloģisko pamatu veido:
Attīstības plānošanas sistēmas likums,
Teritorijas attīstības plānošanas likums,
13.10.2009. MK noteikumi Nr.1178 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas
noteikumi” un daļēji arī nostādnes, ko paredz 16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
Latvijas Universitātes EVF Vides pārvaldības katedrā izstrādātā integrētā ilgtspējības plānošanas metode,
VARAM izstrādātie “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.





Stratēģijas nostādnes ir veidotas, ņemot vērā:
novada integratīvo problēmjomu identificēšanu un analīzi pēc LU Vides pārvaldības katedrā prof. R.
Ernšteina vadībā izstrādātās metodikas,
dokumentu analīzi: starptautisko un vietējo likumdošanu, valsts un reģionālos plānošanas dokumentus,
teritorijas izpēti,
sabiedrības iesaistes dažādu formu darbu, ieskaitot iedzīvotāju aptauju.









Darba rezultāti ir apkopoti vairākos dokumentos:
Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 25 gadu perspektīvā (šis dokuments),
Attīstības un ilgtspējības monitoringa indikatoru sistēmas lietošanas rokasgrāmata,
Saulkrastu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam,
apkopojums par stratēģijas izstrādes avotiem,
teritorijas analītisks apraksts,
iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums,
vides pārskats stratēģiskajam ietekmes uz vidi novērtējumam.



Izpildītājs: SIA Ķemers Business and Law Company
Reģistrācijas Nr.: 44103061476
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JĒDZIENU SKAIDROJUMI
Izstrādājot programmu, tika izmantota integrētā ilgtspējības plānošanas metode. Metode ir jauna un dažus
vides jēdzienus saprot nedaudz atšķirīgi (paplašināti). Lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, uzskatām par
nepieciešamu paskaidrot jēdzienu saturu.
Ilgtspējības vides (arī dimensijas)
Dabas un kultūrvide nozīmē dabas resursus, ieskaitot ainaviskās vērtības, to kvalitāti un izmantošanu, vides
stāvokli un to ietekmējošos faktorus (piesārņojumu, emisijas), to izcelsmes avotus (piemēram, kanalizācija, atkritumu
saimniecība); kultūrvide tiek traktēta kā kultūras pieminekļu kopums un galvenie faktori, kas uz tiem iedarbojas.
Ekonomika un tehniskās infrastruktūras nozīmē uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību un to
ietekmējošos faktorus, tai skaitā resursus, cilvēkresursus; tehniskās infrastruktūras ir tās, kas nesaraujami saistītas ar
saimniecisko darbību vai prasa lielākus tās resursus (piem. ceļi).
Sociālā vide raksturo cilvēku dzīvesvidi vispār (mājokļi, to kvalitāte), to pakalpojumu spektru, kas ir
nepieciešams visiem sabiedrības locekļiem, ieskaitot izglītību, veselības aprūpi, nodarbinātību, u.c.
Pārvaldība un komunikācija attiecas uz teritorijas pārvaldības struktūrām (domi un tās dienestiem), to
darbību un ietekmējošiem faktoriem, domes iekšējo un ārējo komunikāciju, ieskaitot dienestu savstarpējo sadarbību,
zīmolu jomu un dažādus informatīva rakstura veicināšanas pasākumus. Ārpus pārvaldības tiek apskatīta starpgrupu
komunikācija novadā dažādos aspektos (starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem, citām interešu grupām).
Citi jēdzieni
Attīstības mērķi ir izmērāmi rādītāji vai stāvokļi, kurus jāsasniedz stratēģijas vai programmas izpildes beigās.
Attīstības programma ir konkrētu, ar resursiem pamatotu pasākumu kopums, domāts stratēģijas tuvākā laika
posma (līdz 3 gadiem – īstermiņa, līdz 7 gadiem – vidēja termiņa) realizācijai.
Attīstības stratēģija ir ilgtermiņa (10 gadi un ilgāk) attīstības plānojums, kas norāda uz virzieniem un
mērķiem, pamato vajadzības un iespējas realizēt to vai citu pasākumu grupu.
Galvenie darbības virzieni ir tās konkrētās jomas, kurās paredzams vislielākais skaits darbību (vai lielākie
izlietojamie līdzekļi) stratēģijas un programmas realizācijas gaitā un, kas būs galvenie spēka pielikšanas punkti
stratēģiskā virsmērķa sasniegšanai.
Integratīvā problēmjoma ir tāda problēmjoma, kas attiecas vismaz uz divām ilgtspējības vidēm vienlaikus;
šādas problēmjomas jautājumu risināšana atstās kopīgu pozitīvu iespaidu.
Problēmjoma ir kāda vairāku problēmu grupa, kuru saista kopīgs objekts vai cēlonis.
Stratēģiskais virsmērķis ir galvenais izmērāmais rezultāts, kas jāsasniedz stratēģijas īstenošanas gaitā.
Vīzija ir koncentrēts, tēlains vēstījums par to, kādu mēs gribam redzēt novadu pēc dotās plānošanas stratēģijas
realizācijas beigām vai arī vienkārši kā ideālu.
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I. SAULKRASTU NOVADA ILGT SPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
PAMATELEMENTI
1. N OVADA VĪZIJA
Pēc 25 gadiem.

Novada iedzīvotāju labklājība sakņojas prasmīgā viesu uzņemšanā un Skultes
ostas sniegtajās iespējās, labā izglītībā un augstā kultūras līmenī. Saulkrasti ir
Baltijas reģionā starptautiski atpazīstams kūrorts ar videi draudzīgu
infrastruktūru. Novada vadībai ir augsts uzticības līmenis iedzīvotāju vidū.
2. N OVADA ATTĪSTĪBAS ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Attīstības stratēģiskais VIRSMĒRĶIS
Piekrastes resursu ilgtspējīga izmantošana, līdzsvaroti attīstot viesu
uzņemšanas industriju un ostas kompleksu. Ekonomiskā attīstība
bāzēta uz novada cilvēkresursiem.
Stratēģiskais mērķis Nr.1
Saulkrasti ir iecienīts radošās inteliģences
un ģimeņu kūrorts Baltijas reģionā.
Novadā funkcionē vienots tūrisma pakalpojumu klasteris, nodrošinot augstas kvalitātes
viesmīlības pakalpojumus un radošu vidi.
 Saulkrastu novads ir funkcionāli nokomplektēts atbilstoši kūrorta teritorijas statusam, kas ir apstiprināts
ar attiecīgu Ministru kabineta lēmumu;
 Starptautiskie tūrisma katalogi rekomendē Saulkrastus kā intelektuālā, veselības tūrisma, un ģimeņu
atpūtas tūrisma gala mērķi;
 Tiek pilnvērtīgi izmantoti novada dabas resursi un to unikalitāte, piedāvājot augsta līmeņa atpūtu un
fiziskas aktivitātes;

 Radošo aktivitāšu, plenēru, radošo darbnīcu, akustisko koncertu norises vieta visos gadalaikos.
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Stratēģiskais mērķis Nr.2
Ostas darbība ir maksimāli efektīva.
Novada ekonomiskā attīstība cieši saistīta ar ostas darbības attīstīšanu un pilnveidošanu un tās
infrastruktūra un sniegtie pakalpojumi papildina novada tūrisma piedāvājumu.
 Ostas darbības sezonas ilguma maksimāla pagarināšana, tiecoties uz vissezonu kuģošanu,
 kravu ostas turpmāka attīstīšana,
 Osta attīstās kā viens no tūrisma infrastruktūras perspektīvajiem objektiem.

Stratēģiskais mērķis Nr.3
Izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras pilnībā nodrošina novada
iedzīvotāju vajadzības atbilstoši reģiona attīstības centra līmenim.
Savstarpēji cieši integrētās izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras pilnībā nodrošina
novada iedzīvotāju vajadzības atbilstoši attīstības centra līmenim un ekonomiskajai
specializācijai.
 novada izglītības un kultūras infrastruktūras apkalpo Ādažu, Carnikavas, Sējas, daļēji arī Krimuldas,
Limbažu un Salacgrīvas novadu iedzīvotājus. Šīs jomas pakalpojumi piesaista arī rīdziniekus, īpaši tos,
kuriem ir īpašumi dārzkopības sabiedrību teritorijās; šo teritoriju iedzīvotāji pakāpeniski integrējas novada
sabiedriskajā dzīvē;
 vispārējās izglītības profilēšana atbilstoši novada ekonomikas vajadzībām un būtisks vispārējās izglītības
konkurētspējas elements;
 interešu izglītība tiek attīstīta kā augstvērtīgs pašrealizācijas līdzeklis novada un apkārtējo teritoriju bērniem
un jauniešiem, stiprinot viņu saiti ar Saulkrastu novadu.

Stratēģiskais mērķis Nr.4
Saulkrastu novada pārvaldība ir funkcionāli atbilstoša reģionālas nozīmes
attīstības centra prasībām.




Novada infrastruktūras iegūst labākas attīstības iespējas.
Videi draudzīgu satiksmes veidu attīstīšana – satiksmes infrastruktūra (ceļi,veloceliņi, stāvvietas) un
transportlīdzekļu (elektrotransports, velotransports, ciešāka saite ar dzelzceļu);
Saulkrastu komunālās saimniecības infrastruktūra piedāvā mūsdienīgus pakalpojumus, kas ir pieejami
visiem pilsētas iedzīvotājiem;
ir izstrādāti efektīvi un videi draudzīgi risinājumi dārzkopības sabiedrību teritoriju nodrošināšanai ar
ūdenssaimniecības pakalpojumiem;
Saulkrastos ir pieejami sociālie pakalpojumi atbilstoši reģionālās nozīmes attīstības centra prasībām;
novada pārvaldes kapacitāte ir atbilstoša reģionālās nozīmes attīstības centram;



 Saulkrastiem ir reģionālas nozīmes attīstības centra statuss valsts un reģionālajos teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos.
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3. N OVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 25 GADIEM
Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, ir definētas ilgtermiņa
prioritātes, kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāko veicamo darbību identificēšanai.

1. Viesu uzņemšanas industrijas un kūrorta attīstība.
2. Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens.
3. Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra
un sports kā galvenie cilvēkvides veidotāji novadā.
4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides
un infrastruktūras attīstības pamats.
4. N OVADA ILGTERMIŅA RĪCĪBAS VIRZIENI PRIORITĀŠU IETVAROS NĀKAMAJIE 25
GADIEM

4.1. Viesu uzņemšanas industrijas un kūrorta attīstība.
Ar prioritāti saistītais stratēģiskais virsmērķis satur sevī gan vidēja termiņa, gan ilgtermiņa komponentes.
Saulkrasti ir iecienīts radošās inteliģences un ģimeņu kūrorts Baltijas reģionā
Būt par plašāka reģiona nozīmes kūrortu nav novada attīstības pašmērķis. Šie centieni ir saistīti ar veselu
attīstības pasākumu kompleksu, kura pamatnozīme ir celt novada iedzīvotāju labklājību ciešā saistībā ar teritorijas
ekonomisko attīstību. Plaši pazīstama kūrorta statusu veido divas elementu grupas:
 teritorijas statuss valsts attīstības kontekstā, kura divi aspekti tieši attiecināmi uz attīstības virsmērķi:
– kūrorta pastāvēšanas priekšnoteikumu izpilde,
– potenciāls iekšējo resursu attīstībai un ārējo resursu piesaistei kā nozīmīgam attīstības
centram,
 teritorijas attīstības komponentes novada attīstības kontekstā, kas veido trīs novada attīstības stratēģiskos
mērķus – principā neatkarīgus no stratēģiskā virsmērķa, taču būtiski nepieciešamus tā sasniegšanai:
– izvēlēti un par atbalstāmiem noteikti novada ekonomiskās attīstības virzieni (viesu
uzņemšana un ar to saistītās saimnieciskās darbības komponentes),
– sakārtota izglītības, kultūras un sporta infrastruktūra (izglītības konkurētspēja, kultūra
un sports iedzīvotāju un viesu vajadzību apmierināšanai),
– sakārtotas tehniskās infrastruktūras, komunālā saimniecība (kalpo kā iedzīvotāju un
viesu vajadzībām, veido komfortablu, pieejamu un tīru vidi).
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Saulkrastu atbilstība kūrorta statusam
Latvijā kūrorta statuss ir skaidrs juridisks jēdziens un to definē Tūrisma likuma 6.1 pants (stājas spēkā ar
2012.12.28.). Kūrorts ir teritorija, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts kūrorta statuss un kura atbilst visiem
šādiem nosacījumiem:
1. tajā ir pieejami dabas dziednieciskie resursi;
2. tajā darbojas vismaz viena kūrorta ārstniecības iestāde;
3. dabas dziednieciskie resursi tiek izmantoti, lai nodrošinātu attiecīgajā teritorijā esošās kūrorta ārstniecības
iestādes darbību;
4. vides kvalitātes rādītāji atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
5. tajā ir izveidota atbilstoša tūrisma infrastruktūra;
6. tās attīstība tiek mērķtiecīgi plānota.
Tas nozīmē, ka, lai sasniegtu novada attīstības stratēģiskos mērķus, vismaz daļai Saulkrastu novada ir jāatbilst
augšminētajām prasībām.
Pie dabas dziednieciskajiem resursiem Saulkrastu novadā ir pieskaitāms jūras piekrastes klimats un
rekreācijas resursi, ko sniedz piekrastes daba.
Saulkrastu pašvaldības obligāto funkciju ietvaros nav tieša kūrorta infrastruktūras izveide un tās darbības
nodrošināšana, taču pašvaldība sagatavo ietvaru, sākot ar nepieciešamo dokumentāciju un beidzot ar infrastruktūru
attīstību, kas ir nepieciešamas kūrorta izveidošanai un pastāvēšanai, nodrošina prasībām atbilstīgus vides parametrus,
kas atrodas novada pārvaldības pārziņā. Pašvaldības uzdevums ir nostiprināt kūrorta statusu juridiski, pamatojoties uz
noteiktā kārtībā iesniegtu pašvaldības pieteikumu, Ministru kabinets lemj par kūrorta statusa piešķiršanu attiecīgajai
teritorijai.
Tūrisma sfērā vidējā termiņā ir jāaktivizē un ilgtermiņā ir konsekventi jārealizē sekojoši rīcību virzieni:
1. Saulkrastu tēla definēšana un plašākas atpazīstamības nodrošināšana;
2. viesu uzņemšanas un apkalpošanas (ieskaitot ēdināšanu) klasterizācija, veidojot savstarpēju
sadarbību, apvienojot resursus lielo pasākumu apkalpošanā un realizējot kopīgu mārketinga
programmu;
3. tūrisma sektora publiskās infrastruktūras attīstība, pirmām kārtām, kājceliņu, veloceliņu un
labiekārtotu autostāvvietu tīkla izveide;
4. atpūtas kompleksa izveide ieskaitot viesnīcu, konferenču telpas, koncertzāli, baseinu un citas aktīvās
atpūtas iespējas.
Tūrismu par Saulkrastu novada ekonomiskās attīstības prioritāti nosaka vairāk nekā 200 gadus senas tradīcijas
un dabas apstākļi.
Saulkrastos šobrīd darbojas vairāki viesu uzņemšanas operatori, kas pārsvarā ir nelieli ģimenes uzņēmumi. Šo
uzņēmumu darbība, pat neraugoties uz sezonalitāti, ir samērā sekmīga. Lielākie, turpretī, krīzes laikā ir piedzīvojuši
ievērojamas grūtības. Novadā nav pietiekamas infrastruktūras lielāka skaita viesu apkalpošanai.
4.2. Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens
Ostā vidējā termiņā ir jāaktivizē un ilgtermiņā ir konsekventi jārealizē sekojoši rīcību virzieni:
 ostas apkalpojošās tehnikas resursu palielināšana,
 ostas darbības sezonas paildzināšana, tiecoties uz vissezonu darbības statusu,
 ostas sniegto pakalpojumu dažādošana, pirmkārt, apkalpojot mazizmēra kuģus un sniedzot tiem pilnu servisu.
Ostas turpmākā attīstība lielā mērā ir saistīta ar ostai piederošo teritoriju efektīvu izmantošanu.
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Ostas atrašanās vieta (Via Baltica automaģistrāle, dzelzceļa atzars Rīga – Skulte, Rīgas un Salacgrīvas ostas
tuvums) un pieejamo dabas resursu tuvums arī turpmāk varētu nodrošināt efektīvu ostas darbību ar nosacījumu, ka
pārdomāti tiek izmantotas pozitīvās iezīmes, kas raksturo Skultes ostu.
4.3. Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra un sports kā galvenie cilvēkvides veidotāji novadā
Ilgtermiņa rīcības virzienu nosaka nepieciešamās izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras pilnīga
nokomplektēšana un pastāvīga pilnveidošana.
Novada skolām konkurētspēju uzlabos noteiktas specializācijas veidošana, orientējoties uz novada
ekonomiskās attīstības prioritātēm. Specializācija saistāma ar viesu uzņemšanas jomu (gidi, instruktori, apkalpojošais
personāls, kultūras organizatori), kā arī ar prasmēm un iemaņām, kas saistītas ar ostas darbību un mazizmēra kuģu
(jahtu, laivu) apkalpošanu, remontu.
Konkurētspējīgas izglītības pieejamības nodrošināšana sastāv no vairākām komponentēm:
 nākotnes izglītības vīzijas definēšana, mērķtiecīgai attīstības plānošanai un investīciju koncentrēšanai šādos
rīcības virzienos:
– skolu specializācija, ievērojot novada attīstības stratēģijā noteiktās prioritātes, kas
saistītas ar saimnieciskās darbības attīstību un darba tirgus pieprasījumu;
– pieprasījumam atbilstošas infrastruktūras pieejamība;
– Saulkrastu novada bērnu mērķtiecīga un droša nodarbināšana visas dienas garumā, tai
skaitā interešu izglītības nodrošināšana.






Izvērtējot Saulkrastu novadā izglītībai pieejamo infrastruktūru, jāsecina, ka nepieciešams:
specializācijas programmu izveidošana novada skolās,
skolu ēku un telpu tehniskā stāvokļa uzlabošana,
skolu telpu paplašināšana un pilnveidošana, funkcionālo iespēju paplašināšanai (interešu izglītība u.c.),
sporta infrastruktūras uzlabošana vidusskolās.

Kultūras jomā ļoti būtiska ir infrastruktūras (respektīvi, pasākumu norišu vietu) attīstība un pasākumu
ilgtermiņa programmas veidošana un realizēšana.
Vasaras sezonā pieprasījums pēc kultūras pasākumiem pārsniedz piedāvājumu.
Uzsvars ir jāliek kā uz pakalpojumu klāsta, tā arī uz piedāvājumu kvalitātes un apjoma palielināšanu.
Būtiski ir piedāvāt saistošus risinājumus „nesezonas” ietvaros, respektīvi, lai Saulkrasti kā kultūras pilsēta
būtu interesanta visu gadu.
Stratēģiskais mērķis ir daudzveidīgu kultūras pasākumu un kultūras vides pieejamība t.sk. Saulkrastiem
specifiski un tradicionāli pasākumi Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viesiem.

Saulkrastu novad am ir jākļūst par radošās inteliģences kultūras pasākumu norises
vietu, sadarbojoties ar ārējiem kultūras operatoriem , veicot savlaicīgu un ilgtermiņa
plānošanu.
Nepieciešama kultūras infrastruktūras atbilstības nodrošināšana novada vajadzībām, vienlaikus attīstot
kultūras infrastruktūras objektu (kultūras nama, estrādes u.c.) kapacitāti un aktīvi iesaistot privātsektoru.
Novada centram atbilstoša kultūras pakalpojuma groza radīšana:
 Daudzfunkcionāla kultūras centra pozicionēšana – kultūras centra darbības plāna izveide un savietošana ar
citu kultūras operatoru darbību;
 Muzeja attīstība: muzeja telpu izveide, muzeja akreditācijas plāna izstrāde, muzeja ekspozīcijas un
infrastruktūras attīstība atbilstoši ekspozīcijas saturam un Saulkrastu zīmolam kā saimnieciskās un
intelektuālās elites kūrorts 20 gs. 20.–30.gados un vēl agrākos laikos;
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 Bibliotēkas nozīmes uzturēšana: krājuma nodrošināšana un papildināšana atbilstoši pieprasījumam, bezvadu
interneta pieslēgumu zonas palielināšana un stiprināšana, vienota tīkla veidošana ar novada skolu bibliotēkām,
IT tehnoloģiju pieejamības nodrošināšana;
 Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vienotas telpas izveide un materiālās bāzes uzturēšana.
Sporta infrastruktūras nostiprināšana un tālāka attīstība ir nepieciešama kā novada iedzīvotājiem, tā
viesu uzņemšanas infrastruktūrai:
 skolu sportam kopā ar citiem veselīga dzīvesveida priekšnosacījumiem un tā popularizēšanu ir jākļūst par
bērnu un jauniešu labas veselības pamatu,
 pieaugušo vaļasprieka fiziskās aktivitātes ir kā dabisks turpinājums skolu sportam un saglabā savu veselības
nostiprināšanas funkcionalitāti visa mūža garumā,
 sporta notikumi novadā ir būtiska masu pasākumu grupa, kas saistīta ar Saulkrastiem kā ceļojuma mērķi,
 daudzveidīgu sporta aktivitāšu iespējas kvalitatīvā infrastruktūrā ir pievilcīgas aktīvās atpūtas cienītājiem un
apmierina gan „vienas dienas” pludmales viesu, gan veselības uzlabošanas vajadzības.
4.4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras attīstības pamats
Ilgtermiņa rīcības virziens ir infrastruktūra attīstība ērtai pieejamībai un vides slodžu mazināšanai.
Savukārt, vidējā termiņā:
1. inženiertehnisko tīklu aptverto teritoriju paplašināšana un savienošana, nodrošinot to pieejamību visā
Saulkrastu un Zvejniekciema teritorijā,
2. ielu apgaismojuma, ielu un ietvju stāvokļa uzlabošana,
3. ūdensvada un kanalizācijas risinājumi dārzkopības teritorijās,
4. sociālo pakalpojumu infrastruktūras komplektācija Saulkrastos, jo:
– satiksme ar reģionālajiem centriem (Limbaži, Sigulda), kur tiek sniegti šie
pakalpojumi ir slikta un laikietilpīga;
– vajadzība pēc šāda veida pakalpojumiem arvien pieaug, jo mazinās Saulkrastu kā
Rīgas „guļamvagona” funkcija; cilvēki vēlas saņemt pakalpojumus un strādāt uz
vietas novadā.
Saskaņā ar valsts telpiskās plānošanas pamatnostādnēm, reģionālas nozīmes centri nodrošina plānošanas
reģiona iedzīvotājus ar specializētiem pakalpojumiem, ir plānošanas reģionu saimnieciskās, sociālās un kultūras
attīstības centri un nodrošina valsts institūciju rajonu un reģionālo struktūru sniegtos pakalpojumus.
Ūdenssaimniecības risinājumi ir aktuāli visā novadā, tai skaitā dārzu teritorijās, kur ir pagaidu risinājumi
ūdensvadam, bet liela daļa kanalizācijas notekūdeņu nokļūst apkārtējā vidē. Pilsētas ziemeļu daļā papildus slodzi videi
rada dārzkopības sabiedrības, kas atrodas uz novada robežas, Skultes pagastā.
Tīklu apvienošana palielinās apgādes drošumu un samazinās ekspluatācijas izmaksas.
Centralizēta siltuma apgāde tiek nodrošināta lielākai daļai daudzdzīvokļu māju; būtiski ir paaugstināt sistēmas
energoefektivitāti, rekonstruējot siltumtīklus un samazinot siltuma zudumus.
Atkritumu apsaimniekošana notiek atbilstoši līgumam starp Saulkrastu novada domi un atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumu ZAAO. 2012. gada 1. jūnijā ZAAO sāka darbu Saulkrastu novadā, bet ar 1. septembri
kļuva par vienīgo atkritumu apsaimniekotāju teritorijā. Tas paver perspektīvas ieviest aptverošu atkritumu šķirošanas
sistēmu un atrisināt daudzas šīs jomas problēmas. Tālākā perspektīvā ir jānodrošina iedzīvotāju izglītošana un
jāpilnveido savākšanas sistēma pludmalē un dārzu kooperatīvos.
Novada ceļu tīkls ir pietiekams: teritoriju caurvij bijušais valsts galvenais autoceļš – tagad Rīgas, Ainažu un
Tallinas iela, un šķērsvirziena ceļi, kas aptver novadu; ceļu kvalitāte ir ļoti nevienāda – no ļoti sliktas līdz ļoti labai.
Galvenā problēma ir pilsētas daļu savstarpējā sasaiste, kas, ņemot vērā pilsētas garenvirziena konfigurāciju un novada
policentrisko uzbūvi, ir īpaši svarīga. Tas norāda uz sabiedriskā transporta nepieciešamību, kas kursētu regulāri
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(pietiekami bieži) – savienojot virzienu Pabaži – Saulkrasti – Zvejniekciems, potenciāli pieslēdzot klāt arī Lilasti.
Ņemot vērā pilsētas raksturu un vispārējās attīstības tendences, ir jāizskata iespēja par videi draudzīgu
transportlīdzekļu izmantošanu pilsētas sabiedriskajā transportā. Paredzams, ka arvien aktuālāka būs satiksme pa
dzelzceļu, aktuāla kļūs „Park&ride” sistēmas attīstība.
Šī brīža reģionālas nozīmes plānošanas dokumentos Saulkrasti ir definēti kā novada nozīmes attīstības
centrs, taču novada infrastruktūras apkalpo ievērojami plašāku teritoriju, kā Saulkrastu novadu. Tādējādi veidojas
pretruna starp vajadzībām novada infrastruktūru attīstīšanai un Saulkrastu novada pašreizējo statusu.
Reģionālās nozīmes centram ir noteikti sekojoši atbilstības kritēriji:
 iedzīvotāju skaits apkalpes teritorijā – ne mazāk par 15 000;
 pieejamie pakalpojumi:
– valsts pārvaldes institūcijas,
– ārpusskolas iestādes,
– reģionālas nozīmes kultūras un sporta centri,
– tūrisma informācijas centrs,
– viesnīca,
– sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi,
– pastāvīga banka vai tās filiāle,
– novadu līmeņa centra pakalpojumi,
 reģionālas nozīmes centram atbilstošas struktūras administratīvā pārvalde.
Iedzīvotāju skaita ziņā Saulkrastu novads un īpaši, pilsēta neatbilst iedzīvotāju skaita prasībām. Taču,
aplūkojot jautājumu pēc būtības, svarīgāks ir nevis formāli deklarēto iedzīvotāju skaits, bet to iedzīvotāju skaits, kam
faktiski ir nepieciešami konkrētā infrastruktūras centra pakalpojumi. Ievērojot lielās, blīvi apbūvētās dārzkopības
kooperatīvu teritorijas (DK), kuru apdzīvotība sezonā faktiski atbilst pilsētas apbūves teritoriju raksturam, papildus
apkalpojamo cilvēku skaits novadā (bez deklarētajiem iedzīvotājiem) pēc dažādiem novērtējumiem sasniedz no 13
līdz 15 tūkstošiem, tātad, kopā ar pilsētas iedzīvotājiem 16,5 līdz 18,5 tūkst., turklāt pēdējos gados arvien aktualizējas
tendence, dzīvot šajās teritorijās visu gadu. Attīstot DK teritoriju iedzīvotāju integrēšanas programmas un nodrošinot
šajās teritorijās pilnvērtīgus infrastruktūras pakalpojumus, šī tendence strauji pieaugs. Nozīmīgi ir uzsvērt, ka Limbažu
novada Skultes pagasts funkcionālās saites ar Saulkrastu novadu ir ne tikai kaimiņu attiecības, bet arī saimnieciskas –
Skultes iedzīvotāji un vairākas lielas DK izmanto Saulkrastu novada tehnisko un sociālo infrastruktūru.
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SAULKRASTU NOVADA VĪZIJA:
PĒC 25 GADIEM

VIDĒJA TERMIŅA RĪCĪBAS VIRZIENI

STRATĒĢISKĀS
PRIORITĀTES

STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

STRATĒĢISKAIS VIRSMĒRĶIS
Piekrastes resursu ilgtspējīga izmantošana, līdzsvaroti attīstot viesu uzņemšanas industriju
un ostas kompleksu. Ekonomiskā attīstība ir bāzēta uz novada cilvēkresursiem

Vidēja
termiņa
prioritātes

Ekonomiskās attīstības
stratēģiskie mērķi
Saulkrasti ir
iecienīts radošās
inteliģences un
ģimeņu kūrorts
Baltijas reģionā.

1.PRIORITĀTE
Viesu uzņemšanas
industrija

Ostas darbības
maksimāla
efektivitāte

Sociālās infrastruktūras
attīstības stratēģskais mērķis

Pārvaldības attīstības
stratēģskais mērķis

Integrētās izglītības, sporta un
kultūras infrastruktūras
nodrošina iedzīvotāju vajadzības
atbilstoši attīstības centra
līmenim un specializācijai

Saulkrastu novada pārvaldība
funkcionē atbilstoši reģionālas
nozīmes attīstības centra
prasībām

2.PRIORITĀTE
Ostas attīstība

Novada tēla veidošana
Infrastruktūras
nostiprināšana
Tūrisma klastera
veidošanās
Kūrorta statuss;
nosacījumi kļūt par
Baltijas reģiona nozīmes
kūrortu

Radīt pamatnosacījumus
kļūt par Baltijas reģiona
nozīmes kūrortu

Mazmēra kuģu
pieņemšana un
apkalpošana

Pieguļošo teritoriju
attīstība

3.PRIORITĀTE
Kvalitatīva izglītība un
daudzpusīga kultūra

4.PRIORITĀTE
Novada efektīva
pārvaldība

Vispārējās izglītības
iestāžu profilu veidošana,
interešu izglītības
stiprināšana

Sociālo pakalpojumu
attīstīšana
Pārvaldes kapacitātes
celšana

Sporta un kultūras
infrastruktūras objektu
attīstīšana

Ielu, apgaismojuma,
stāvvietu, veloceliņu un
ietvju sakārtošana

Vissezonu kuģošana

Ilgtermiņa kultūras
stratēģijas un
programmas izveidošana

Nodrošināt ostas darbību
visu gadu un iespējas
pieņemt un apkalpot
mazmēra kuģus.

Nostiprināt vispārējo un
interešu izglītības
sistēmu, apmeklēta
kultūras dzīve visu gadu

Ūdensaimniecības un
siltumapgādes risinājumi
Videi draudzīgs
transports

Iegūt realitātē pamatotu
reģionālas nozīmes
attīstības centra statusu

1. att. Saulkrastu novada attīstības stratēģijas funkcionālā shēma
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5. P RIORITĀRI ATBALSTĀMĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMAS S AULKRASTU NOVADĀ
Saskaņā ar novada attīstības stratēģiskajiem mērķiem, tiek definētas saimnieciskās darbības nozares, kuru
darbība Saulkrastu novadā tiek īpaši atbalstīta un veicināta un veido Saulkrastu novada ekonomisko
specializāciju.

Viesu uzņemšanas industrijas attīstība.
Ostas un tās infrastruktūru attīstīšana, mazizmēra kuģu uzņemšana
un apkalpošana.
Ar viesu uzņemšanas industriju ilgtermiņa stratēģijas kontekstā tiek saprasta viesu iebraukšana un izbraukšana
un ar to saistītie pakalpojumi, viesu izmitināšana, iekšējie transfēri, ēdināšana, kultūras, sporta un izklaides
nodrošināšana, veselības aprūpe, noteiktās situācijās arī izglītība.
Principā tiek atbalstīta arī jebkura cita veida saimnieciskā darbība, ja tā:
o

rada jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem,

o

samazina tūrisma sezonalitātes nelabvēlīgo ietekmi,

o

neapdraud novada dabas un kultūras vērtības,

o

nesamazina iedzīvotāju īpašumu vērtību,

o

rosina pārcelties uz dzīvi novadā strādājošos no citām teritorijām,

o

ir ētiski pieņemama sabiedrībā.

Novadā netiek atbalstīta saimnieciskā darbība, kurai nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības
atļauja.
Novadā aizliegts komerciāli audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus.
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II. NOVADA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS
PERSPEKTĪVAS
1. N OVADA FUNKCIONĀLĀ NOZĪME L ATVIJĀ , R ĪGAS REĢIONĀ UN V IDZEMES
JŪRMALĀ

Saulkrastu novads atrodas Rīgas Jūras līča piekrastē, līča dienvidaustrumu daļā. Novada telpiskās īpatnības un
funkcionālo nozīmi nosaka sekojoši galvenie faktori:
 jūras piekraste,
 valsts galvenais autoceļš A1,
 dzelzceļa līnija Rīga – Skulte,
 nelielais attālums no Rīgas.
Saulkrastu novads teritorijas lieluma ziņā ir mazākais Latvijas novads, kas veidojies uz Saulkrastu pilsētas ar
lauku teritoriju bāzes. Administratīvi teritoriālās reformas laikā novada teritorija nemainījās.
Novada kaimiņi ir Limbažu, Sējas, Carnikavas un Ādažu novadi; kaut gan tās, kā jau Pierīgas apvidum
raksturīgi, ir samērā blīvi apdzīvotas teritorijas, Saulkrastu novada teritorijas vidējā urbanizācijas pakāpe ir ievērojami
augstāka.
Šie faktori nosaka, ka Saulkrastu novadam un, jo īpaši, pilsētai ir liela loma salīdzinoši plašā apvidū, kas
sniedzas ievērojami tālāk par novada robežām. Novada centra sniegtos pakalpojumus izmanto visu blakus esošo
novadu iedzīvotāji, bet atsevišķas teritorijas, tiešā veidā izmanto Saulkrastu pilsētas tehniskās infrastruktūras (2. att.).
Saulkrasti ir nosacīts pusceļš Rīgas – Ainažu virzienā, tas vairāk attiecas uz ceļošanas laiku, jo attālums no
Saulkrastiem līdz Ainažiem ir gandrīz 2 reizes tālāks, nekā līdz Rīgai, taču Rīgas virzienā ir ievērojami intensīvāka un
lēnāka satiksme. Tranzīta transportam pilsēta netraucē; to nodrošina izbūvētais apvedceļš. Divlīmeņu krustojumi un
vietējo ielu un ceļu sistēma nodrošina ērtu nokļūšanu pilsētā. Saulkrasti ir arī elektrificētas dzelzceļa līnijas
galapunkts.
Saulkrastos ir koncentrēta ievērojama pakalpojumu infrastruktūra, kas apkalpo pilsētas 4500 pastāvīgos
iedzīvotājus un 10 – 12 tūkstošus „diennakts” viesu, kas uzturas novadā vasaras sezonas laikā, galvenokārt dārzu
teritorijās. Līdzās skolām, pirmsskolas iestādei, kultūras iestādei, veselības aprūpes iestādei u.c. sociālās
infrastruktūras iestādēm Saulkrastos ir daudz dažādu profilu veikali, ēdināšanas uzņēmumi un citi komerciālie servisi.
Galvenā satiksmes plūsma ir virzīta dienvidu – ziemeļu virzienā.
Šobrīd esošajos reģionāla līmeņa plānošanas dokumentos Saulkrasti tiek pozicionēti kā vietējas nozīmes
attīstības centrs, tas tiek pamatots ar pilsētas lomu agrākajā rajonu administratīvi teritoriālā iedalījuma kontekstā un
Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijā 2000. – 2020. gadam ar formālu ģeometrisku shēmu (3. att.).
Radiālās saites ar pārējiem centriem ir vājas; taisnākais ceļš Limbažu virzienā nav apmierinošas kvalitātes, bet
Vangažu un Siguldas virzienā ceļu tīkla telpiskā konfigurācija ir tālu no optimālās un sabiedriskā transporta plūsma
slikta.
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2. att. Saulkrastu novada vieta ziemeļrietumu Vidzemes kontekstā un
novada telpiskās attīstības virzieni.

15

Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 25 gadiem

Rīgas plānošanas reģiona 2007. gada Telpiskā (Teritorijas) plānojuma grafiskajā daļā attēlotās nostādnes ir
zināmā pretrunā ar 3. attēlā atspoguļoto shēmu. Lai gan Saulkrastiem šajā dokumentā ir definēta rekreācijas centra
loma (4. att.), norādītās telpiskās saistības un transporta tīklu perspektīvās attīstības shēma (5. att.) parāda, ka
Saulkrastu pilsētas faktiskā telpiskā nozīme ir daudzpusīgāka un plašāka.

3. att. Rīgas reģiona apdzīvojuma struktūras daudzcentru attīstība
No Rīgas Plānošanas reģiona attīstības stratēģijas 2000. – 2020. gadam

Dažas apdzīvojuma attēlotās saites perspektīvajā telpiskajā struktūrā ir diskutablas – parādīta neeksistējoša un
pilnīgi neloģiska saite ar Vangažiem (iespējams, 3. att. shēmas iespaidā), bet saite ar Siguldu, kam bija jābūt obligātai,
kaut vai tur saņemamo valsts pakalpojumu dēļ, nav redzama vispār. Ignorēta ir arī saistība, pa autoceļu A1, ar
teritorijām uz ziemeļiem no novada.
Transporta tīklu perspektīvās attīstības shēmā Saulkrastu loma ir saprotamāka: Saulkrasti redzami kā
transporta loka noslēguma punkts, pie tam saistībā ar stratēģiski nozīmīgo dienvidu-ziemeļu virzienu – Via Baltica.
Šādu loku iezīmē arī reģiona tūrisma attīstības stratēģija. Šādā konceptā Saulkrasti pārvēršas par nozīmīgu satiksmes
un infrastruktūras mezglu, kas nav mazāk nozīmīgs par, piemēram, bijušo rajona centru – Limbažiem. Pastāvīgo
iedzīvotāju skaits Saulkrastos ir tikai nedaudz mazāks, bet satiksmes plūsma, ieskaitot novadu un Saulkrastu pilsētu kā
ceļojuma gala mērķi, – ievērojami lielāka.
Augšminētie telpiskie apstākļi, apdzīvotības rādītāji, pastāvošā infrastruktūra un pilsētas tēls kopā ar pilsētas
infrastruktūras attīstības iespējām nosaka, ka Saulkrastu pilsēta vidēja termiņa perspektīvā ir veidojama kā
reģionālas nozīmes attīstības centrs.
16
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4. att. Rīgas reģiona apdzīvojuma perspektīvā telpiskā struktūra

5. att. Rīgas reģiona transporta perspektīvā infrastruktūra
4. un 5. att. no Rīgas Plānošanas reģiona Telpiskā (Teritorijas) plānojuma 2007. gads
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1.TABULA
Saulkrastu atbilstība reģionālā attīstības centra prasībām saskaņā ar Rīgas reģiona 2007.gada telpisko plānojumu
Kritēriji

Pagastu (zemākā līmeņa)
centri

Novadu (vietējā līmeņa) centri

Reģionu (vidējā līmeņa) centri

Saulkrastu novads 2013.gada sākumā

Iedzīvotāju skaits

200-1000

1000-5000

5000-25000

5802 + vēl apmēram 10 – 15 tūkst.
vasaras sezonā, pilsētas adm. robežās
apm. 4000

Iedzīvotāju skaits
ietekmes areālā

500-3000

5000-15000

25000-50000

21 tūkst. Ādažu, Carnikavas un Sējas
nov., Skultes pag.

Sasniedzamība ar
sabiedrisko
transportu

Līdz 15 min.

Līdz 30 min.

Līdz 60 min.

Neskaidrs kritērijs

Līdz 20 km

Līdz 35 km

Vairāk nekā 20 km

10-30 min. sasniedzamība

30 min. sasniedzamība

45 min. sasniedzamība

Ar sabiedrisko transportu:
65 min. sasniedzamība (Limbaži, Rīga)
1,5 stundas (Sigulda)
Ar auto aptuveni 40-45 min visi centri

Elektroniskās komunikācijas:
pieslēgums ciparu tīklam, epastam, Internetam, vismaz
viena mobilā telefona
operatora tīkla pārklājums;

Elektroniskās komunikācijas:
pieslēgums ciparu tīklam, epastam, Internetam, vairāku
mobilā telefona operatoru tīklu
pārklājums

Elektroniskās komunikācijas:
pieslēgums ciparu tīklam, epastam, Internetam, vairāku
mobilā telefona operatoru tīklu
pārklājums

Visi norādītie komunikāciju veidi ir
pieejami

Atrašanās vieta: apdzīvojuma
karkasa krustpunktā/pie valsts
nozīmes autoceļa

Atrašanās vieta: apdzīvojuma
karkasa krustpunktā pie valsts
nozīmes autoceļa/ dzelzceļa

Dzelzceļš, krustpunkts A1 ar a/c
Saulkrasti-Murjāņi, Saulkrasti-Bīriņi,
Saulkrasti-Limbaži

Sabiedriskā satiksme: ar vidējā
līmeņa centru, min 5 reisi dienā,
ekspreša satiksme ar
galvaspilsētu, 3 reisi dienā

Sabiedriskā satiksme: ar citiem
vidējā līmeņa centriem, ar
galvaspilsētu, min 5 reisi dienā,
ekspreša satiksme ar
galvaspilsētu, 10-15 reisi dienā

Limbaži – 8 reisi dienā
Sigulda – 2 reisi dienā
Rīga – 16 reisi dienā

Līdz 15 km
Apkalpes
teritorijas rādiuss
Novietojums
attiecībā pret
citiem tāda pat
līmeņa centriem

Asfaltēts pieslēguma ceļš uz
Priekšnosacījumi
kādu no galvenajiem
saikņu attīstīšanai
apdzīvojuma karkasa ceļiem
Sabiedriskā autosatiksme ar
vietējā un vidējā līmeņa
centru, min 3reisi dienā
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Kritēriji

Pagastu (zemākā līmeņa)
centri

Novadu (vietējā līmeņa) centri

Reģionu (vidējā līmeņa) centri

Saulkrastu novads 2013.gada sākumā

Minimālie pakalpojumi, kas jānodrošina

Sociālā
infrastruktūrā

Tirdzniecība

Sakari un finanses

Tiesību joma

Min. viena sociālās
infrastruktūras (izglītības,
veselības aprūpes, kultūras,
sociālās aprūpes) iestāde

Vidusskola, ambulance
Vairākas vidējās mācību iestādes, 2 vidējās izglītības iestādes, kultūras
(doktorāts), aptieka, (aptiekas
specializētas mācību iestādes,
nams, dienas stacionārs, aptieka,
filiāle), kultūras nams, bibliotēka kultūras nams, tautas teātris
ģimenes ārstu prakses
Mūzikas un mākslas skola.

Stadions, sporta zāle
Sporta laukums, iespēja
izmantot sportam telpas skolā,
kultūras namā

Stadions, slēgts peldbaseins,
sporta zāle

Ir stadions, slēgta sporta zāle
Nav peldbaseina

Pirmās nepieciešamības preču
veikals

Vairāki veikali;
Publiski pieejama ēdināšanas
iestāde

Dažāda līmeņa un specializācijas Plašs veikalu un ēdināšanas iestāžu
veikali;
klāsts
Vairākas publiski pieejamas
ēdināšanas iestādes

Autobusa pietura

Autoosta/dzelzceļa stacija

Autoosta,
dzelzceļa stacija

Bijusī autoosta (slēgta), 3 dzelzceļa
stacijas

Pasta nodaļa

Pasta nodaļa;
Bankas norēķinu punkts/filiāle

Latvijas pasta filiāle;
Vairāku banku filiāles

Ir

Pagasta padomes kompetencē
esošās zvērināta notāra
funkcijas

Zvērināta notāra pakalpojumi
Zvērināta advokāta konsultācijas

Zvērināta notāra kantoris
Zvērināta advokāta kantoris

Ir

Pārvaldes institūcijas
Pašvaldība

Pagasta padome vai to
pārstāvoša institūcija

Pilsētas dome, novada padome

Pilsētas dome
Rajona padome

Pilsētas dome (rajona padome nav
aktuāla)

Valsts iestāžu institūcijas
Tiesas

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa

Rajona tiesa

Bāriņtiesa (rajona tiesa nav aktuāla)

Valsts policija

Iecirkņa inspektors

Lauku policijas iecirknis

Rajona policijas nodaļa

Novada municipālā policija

VUGD postenis

Rajona ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta brigāde

VUGD brigāde

Valsts
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
ugunsdzēsības un vienība
glābšanas dienests
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Reģionālā kontekstā, svarīgi ir aplūkot velosatiksmes perspektīvo attīstību. Saulkrasti atrodas EiroVelo10.
maršruta koridorā (6. att.) un velotūrismam un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai ir noteikta loma šīs jomas
attīstības plānos.

6. att. Starptautiskas un nacionālas nozīmes velomaršrutu koridori Rīgas reģionā
No Rīgas Plānošanas reģiona Telpiskā (Teritorijas) plānojuma 2007. gads

2. T ELPISKĀS ATTĪSTĪBAS VIRZIENI NOVADĀ
Novada apdzīvotības struktūra un infrastruktūru attīstības virzieni ir labi attēloti SIA „Metrum” izstrādātajā
teritorijas plānojumā, respektīvi, tā paskaidrojošā daļā. Tā kā tie ir publiski pieejami caur Saulkrastu pašvaldības
interneta resursu, attiecīgie attēli ievietoti netiek.
Galvenais Saulkrastu novada attīstības telpiskais virziens saskaņā ar teritorijas plānojumu ir apbūves
intensificēšana jau apgūtās teritorijās; arī pašvaldības zemju izmantošana, atvēlot tās uzņēmējdarbības un servisa
funkciju veikšanai. Brīvu zemju trūkums kā pilsētā, tā novadā ir ļoti aktuāla problēma, kas var nopietni ierobežot
novada attīstību. Lauksaimniecības zemju izmantošanu apbūvei ierobežo gan šo zemju nelielais apjoms, gan
ierobežojumi, kas noteikti augstāka līmeņa telpiskajā plānojumā. Lielu daļu brīvās teritorijas daļas aizņem meži, taču
apbūves teritoriju paplašināšana uz mežu rēķina piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības zonā nav pieļaujama.
Svarīgs faktors ir novada un pilsētas teritorijai piegulošās dārzkopības sabiedrību un vasarnīcu ciemu
teritorijas Skultes un nedaudz arī Sējas pagastos. Šīs teritorijas pilnībā izmanto Saulkrastu novada infrastruktūru (2., 7.
att.); pat nokļūt tajās vairumā gadījumu iespējams vienīgi braucot cauri Saulkrastu pilsētai. Šis fakts nosaka arī, ka
pašu šo ciemu teritoriju apsaimniekošana un labiekārtošana un ūdenssaimniecības izbūve var notikt tikai ar pilsētas
resursu tiešu iesaistīšanu, taču pašreizējā piederība citai administratīvajai teritorijai neļauj tam piesaistīt līdzekļus; to
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darīt arī nav pamatojuma, jo par šīm teritorijām patlaban pilnībā atbild Limbažu un Sējas novadu pašvaldības. Tāpēc ir
nozīmīgs jautājums par Saulkrastu novada teritorijas paplašināšanu, izskatot divu variantus:
1. pievienot novadam teritorijas, kas 7. attēlā ar dzeltenām līnijām norādītas kā Saulkrastu novada
infrastruktūru izmantojošas,
2. pievienot novadam Skultes pagastu tā vēsturiskajās robežās (zaļā līnija 7. att.).

7. att. Saulkrastu novada teritorijas paplašināšanas iespējamie varianti
Iespējami arī dažādi kompromisa varianti, kuru izstrādāšana ir sarunu jautājums, izdiskutējot to ar Limbažu un
Sējas novadu pašvaldībām.
Pirmais variants atrisina augšminēto pretrunu starp reālo infrastruktūru uzmantošanu un faktisko
administratīvo piederību; resp., teritorija izmanto Saulkrastu novada infrastruktūru, nekādā veidā neatbildot par tās

21

Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 25 gadiem

uzturēšanu vai attīstību un vienlaikus nespējot attīstīt savējo, bez Saulkrastu novada tiešas līdzdalības un
ieguldījumiem.
Otrais variants papildus atrisinātu arī brīvo attīstības zemju trūkumu Saulkrastu novadam tā pašreizējās
robežās.
Citas telpiskās saistības ārpus novada robežām saistītas ar pludmales apsaimniekošanu, tūrisma attīstību un
satiksmes ceļu tīkla un sabiedriskā transporta attīstību.
17 km garā smilšu pludmale ir Saulkrastu novada galvenais resurss, kas dienvidos turpinās Carnikavas
novadā, bet ziemeļos – Limbažu un tālāk Salacgrīvas novadā. Kopīga šī resursa apsaimniekošana var būt izdevīga
visiem šiem novadiem. Šāda apsaimniekošana var izpausties kopīgi plānotās tīri tehniskās darbībās (tīrīšana,
uzkopšana) un arī izmantošanas daudzveidības nodrošināšanā, izstrādājot kopēju zonējumu dažādām aktivitātēm,
veicot koordinētus labiekārtošanas darbus, organizējot vienotu glābšanas dienestu u.c.
Ar pludmales izmantošanu ir cieši saistītas dažādas tūrisma aktivitātes. Vidzemes jūrmalas tūrisma klasteris
„Saviļņojošā Vidzeme” ir iespēja visām piekrastes pašvaldībām veidot savstarpēji papildinošu tūrisma servisu tīklu,
bāzējoties un pludmales, piekrastes plašākā nozīmē un citu savās teritorijās esošo rekreatīvo un veselības resursu
radītajām iespējām.
Satiksmes ceļi, kas saista Saulkrastu novadu ar blakus teritorijām, ir labi attīstīti. Maģistrāle A1 saista novadu
ar carnikavas un Ādažu novadiem dienvidos un ar Limbažu novadu un tālāk Salacgrīvas novadu ziemeļos. Iekšējā
satiksme labi organizēta ar maģistrāles A1 agrāko posmu, kas aksiāli šķērso visu novadu un ziemeļu-dienvidu virzienā
sastāv no vietējas nozīmes valsts autoceļa V101 Lilaste-Saulkrasti-Duči (pilsētā Rīgas un Ainažu ielām). Šo iekšējo
ceļu ar A1 saista 4 divlīmeņu un 2 vienlīmeņa krustojumi. Šķērsvirzienā novadu ar blakusteritorijām saista reģionālas
nozīmes valsts autoceļš P6 Saulkrasti-Ragana un vietējas nozīmes valsts autoceļi V39 Saulkrasti-Bīriņi, V78
Saulkrasti-Vidriži, V128 Straupe-Lēdurga-Vidriži-Skulte un V135 Duči-Limbaži. Ceļi P6, V39 un V135 ir ar cietu
segumu (pēdējais līdz Kalnakrogiem),
Mobilitātes problēmas Saulkrastu novada saistībā ar blakus teritorijām ir saistītas galvenokārt ar sabiedrisko
transportu un veloceliņu tīkla attīstību.
No starpnovadu satiksmes viedokļa aktuāla ir sabiedriskā transporta kustība Sējas (tālāk – Murjāņu un
Siguldas) virzienā un Limbažu virzienā: autobusu kursēšanas biežums ir nepietiekošs un novadiem vajadzētu šeit
kopīgiem spēkiem censties to aktivizēt.
Ceļi P6 un A1 ir aktuāli kā potenciālas velotūrisma maģistrāles, taču pagaidām nekādā veidā nav pielāgoti
velosatiksmei. Ir skaidrs, ka šeit vajadzētu būt sadarbībai ar Ādažu, Carnikavas, Limbažu un Salacgrīvas novadiem.
Pēdējais ir sācis veidot maģistrālei A1 paralēlu veloceliņu, taču pagaidām tikai nelielā garumā, saistot Salacgrīvu ar
Kuivižiem.
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3. V ADLĪNIJAS TERITORIJAS PLĀNOŠANAI
Vadlīnijas Saulkrastu novada teritorijas plānošanai izstrādātas, bāzējoties uz Rīgas reģiona 2007. gada
teritorijas plānojumā noteiktajām vadlīnijām un ievērojot novada īpatnības.
3.1. Vispārējie principi
Teritorijas plānošana veicama saskaņā ar spēkā esošo tiesību un normatīvo aktu prasībām un nenonākot
pretrunā ar reģiona plānojuma priekšlikumiem, ja tam nav pietiekama pamatojuma. Ja šāds pamatojums ir, novada
dome sagatavo priekšlikumus Rīgas reģiona plānojuma grozījumiem atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12. panta 2. daļā noteiktajām tiesībām.
Jaunas apbūves teritorijas (darījumu iestāžu, ražošanas uzņēmumu izvietošanu un jaunu mājokļu būvniecība)
pēc iespējas veidojamas Saulkrastu pilsētas teritorijā vai blakus teritorijās, izmantojot esošo infrastruktūru un
nepilnvērtīgi izmantotas vai pamestas apbūves teritorijas, vienlaikus ierobežojot neapbūvēto “zaļo” teritoriju apgūšanu
un neparedzot meža zemes transformāciju jaunai mājokļu un ražošanas objektu apbūvei.
Pēc iespējas nepieļaut vienlaidus apbūves zonu izveidošanos gar ceļiem un piekrastes zonā, kur tāda vēl nav
izveidojusies.
Industriālās apbūves teritorijas izvietojamas atsevišķi no dzīvojamām teritorijām, atdalot tās ar zaļo joslu. „A”
piesārņojošās kategorijas uzņēmumu būvniecība Saulkrastu novada teritorijā ir aizliegta. Rekreācijas, tai skaitā
vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību, teritorijas nedrīkst tieši piekļauties rūpniecisko objektu teritorijām.
Apdzīvojuma sistēmā saglabāt līdzsvaru starp teritorijā izvietoto mājokļu, darba vietu un pieejamo
pakalpojumu daudzumu un daudzveidību, regulāri izvērtējot Saulkrastos esošo mājokļu, darba vietu un pieejamo
pakalpojumu kopumu, ievērojot arī ciklisko migrāciju un tās tendences.
Apdzīvojuma attīstību plānot, ievērojot esošo ceļu un dzelzceļa līnijas izvietojumu, lai radītu
priekšnosacījumus intensīvākai sabiedriskā transporta izmantošanai un līdz ar to arī tā attīstīšanai.
Pilsētas un citu teritoriju apdzīvojuma attīstība jāplāno vienlaicīgi ar tehniskās, vides (t.sk. vienotu
notekūdeņu attīrīšanas sistēmu izbūvi jaunai apbūvei) un sociālās infrastruktūras attīstību.
Jaunu dzīvojamo apbūvi īpaši ieteicams izvietot dzelzceļa staciju tuvumā, tomēr ne tiešā tuvumā, lai pasargātu
iedzīvotājus no trokšņa iedarbības.
Izstrādājot teritorijas plānojumu, ņemt vērā attiecīgās teritorijas kultūras mantojuma vērtības.
Izvērtēt vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību teritoriju iespējas pārtapt par pastāvīgi apdzīvotām vietām.
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3.2. Vadlīnijas Saulkrastu pilsētas plānošanai
Starp Saulkrastu pilsētas daļām saglabāt dabas pamatnes atdalošās joslas, kur tādas ir.
Saulkrastu plānojumam jāveicina dzīves vides kvalitātes paaugstināšanās ne tikai Saulkrastu novadā, bet arī
kaimiņu pašvaldībās, sabalansējot vietējās un reģiona attīstības intereses, ekonomikas izaugsmes un dabas un
kultūrvides aizsardzības un saglabāšanas prasības.
Dažāda veida dabas un kultūras objekti, tostarp dabas aizsardzības objekti un kultūras pieminekļi, jāvērtē kā
Saulkrastu attīstības resursi, kuru sakopšanā ieguldītie līdzekļi dod ne tikai tiešu, bet arī netiešu atdevi.
Saulkrastu infrastruktūras (komunikācijas, sabiedriskais transports u.c.) attīstība ir virzāma starp Saulkrastiem
un apkārtējiem lauku apvidiem, tādējādi palielinot Saulkrastu kā atbalsta pilsētas “kritisko masu”, vienlaikus nemainot
iedzīvotāju dzīves vietas.
Veicināma publiskā un kultūras dzīves aktivitāte, paredzot mājvietas nevalstiskām organizācijām, publiskām
un privātām kultūras institūcijām, kā arī iespējas tās paplašināt un uzlabot. Nepieciešams pielāgot pilsētas atklātās
telpas sabiedriskām norisēm un padarīt tās pieejamas personām ar īpašām vajadzībām.
Prognozējama Saulkrastu pilsētas un novada iedzīvotāju skaita iespējamā izaugsme.
Izvērtējams pastāvošais un potenciālais pieprasījums pēc jauniem mājokļiem un atbilstoši rezervējamas
teritorijas mājokļu attīstīšanai.
Izvērtējamas Saulkrastu pilsētas un tās atsevišķu daļu teritoriālās attīstības iespējas un, atbilstoši analīzes
rezultātiem, paredzamas teritorijas pilsētas funkciju tālākai attīstībai, vienlaikus paredzot nepieciešamo infrastruktūras
tīklu attīstīšanu/rekonstrukciju/paplašināšanu un iespējamās administratīvo robežu izmaiņas.
Ieplānojamas teritorijas Saulkrastu pilsētas, novada un tuvāko kaimiņu teritoriju iedzīvotāju skaitam atbilstošu
pakalpojumu un darījumu iestāžu/uzņēmumu (pirmsskolas iestādes, skolas, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un
kultūras iestādes, vietas tirdzniecības centriem) izvietošanai.
3.3. Vadlīnijas infrastruktūras plānošanai
Paredzēt pasākumus, lai uzlabotu Saulkrastu sasniedzamību no apkārtējo novadu lauku teritorijām un
vietējiem attīstības centriem.
Plānot labāku pilsētas teritoriju sasniedzamību.
Paredzēt pasākumus un iespējas palielināt videi draudzīgu transporta un pārvietošanās veidu (sabiedriskā
transporta, dzelzceļa, velotransporta un kājāmgājēju) īpatsvaru. Īpaši veicināt un nodrošināt, videi labvēlīgo,
transporta veidu un kājāmgājēju attīstības iespējas. Mazināt transporta negatīvās ietekmes teritorijās, kas pakļautas
augstai satiksmes intensitātei.
Pēc iespējas samazināt un savstarpēji attālināt esošos pieslēgumus, atturēties no jaunu pievadceļu pieslēgšanas
tieši galvenajiem ceļiem, ievērojot ceļu nozīmes klasifikācijas hierarhiju.
Paredzēt gājēju un velosipēdu pāreju izbūvi pār autoceļiem. Pilsētas teritorijā veloceliņu veidošanai pēc
iespējas izmantot esošo ielu tīklu.
Apbūves attīstību plānot tādā attālumā no ceļa vai dzelzceļa, kas neprasa tehniskus risinājumus tās
aizsardzībai pret auto transporta vai dzelzceļa transporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. Paredzēt pasākumus esošās
apbūves aizsardzībai no trokšņa.
Paredzēt teritorijas kājāmgājējiem, pastaigu un tūrisma taku, un veloceliņu tīklu izveidei perspektīvā.
Plānojot paredzēt infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un bērnu ratiņiem.
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3.4. Vadlīnijas lauku telpas plānošanai
3.4.1. Vispārējas vadlīnijas lauku telpai
Plānojot jauno attīstību laukos, respektēt atbilstošās lauku teritorijas/telpas ietilpību un mērogu un saskaņā ar
reģiona telpiskā plānojuma paredzēto prioritāro darbību attiecīgajā lauku telpā/areālā.
Plānojot jauna apdzīvojuma, ražošanas, tūrisma un atpūtas aktivitāšu attīstību, pēc iespējas izmantot esošo
infrastruktūru.
Izstrādājot plānošanas dokumentus, rūpēties par dabas bagātību saglabāšanu un pieaugumu.
Teritorijas plānojuma ietvaros izstrādāt kultūrainavu aizsardzības un attīstības plānu, nosakot ainavas, kurām
ir īpaša vēsturiskā, estētiskā un ekoloģiskā nozīme.
Paredzēt pasākumus virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībai un pasākumus meliorācijas sistēmu
uzturēšanai.
Paredzēt pasākumus augsnes erozijas novēršanai un piesārņotās augsnes attīrīšanai.
Saulkrastu novada teritorijā ir aizliegta ģenētiski modificēto lauksaimniecības kultūru audzēšana.
3.4.2. Vadlīnijas tūrisma/rekreācijas un dabas vides aizsardzības areālam
Par prioritāti uzskatāma teritorijas izmantošana tūrisma un rekreācijas iespēju attīstībai, paredzot atbalstu šai
darbībai.
Plānot ilgtspējīga tūrisma un rekreācijas un to nodrošinošas infrastruktūras attīstību, ņemot vērā vides
aizsardzības prasības un aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānus.
Bez īpaši pamatotas vajadzības neparedzēt mežu zemju transformāciju citos zemes izmantošanas veidos.
Paredzēt ūdensmalu izmantošanu sabiedrības vajadzībām, saglabāt piekļuvi ūdensmalām un pārvietošanās
iespējas gar tām. Plānot labiekārtotu peldvietu izviedošanu.
Izstrādāt vietējās lauku identitātes un raksturīgo īpatnību saglabāšanas nosacījumus jaunbūvējamām vai
atjaunojamām ēkām.
Plānot novada teritorijā ietilpstošā dabas parka „Piejūra” daļas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu
ilgtspējīga tūrisma attīstībai, atbilstoši izvēlētajam tūrisma profilam un šo teritoriju dabas aizsardzības noteikumiem
un dabas aizsardzības plāniem.
Paredzēt ilgtspējīga tūrisma un rekreācijas iespēju attīstību.
Teritorijas plānojumā jāparāda jūras krasta erozijas, applūšanas un iespējamās vēja erozijas riska joslas.
Ņemot vērā paredzamo jūras erozijas procesu attīstību, teritorijas plānojumos jānosaka paaugstinātā pamatkrasta
erozijas riska robeža. Paaugstināta krasta erozijas riska joslā neparedzēt apbūves paplašināšanu.
Lai nodrošinātu sabiedrībai nozīmīgas infrastruktūras (ceļu, inženiertīklu u.c.) saglabāšanu, plānot piekrastes
aizsardzības pasākumus un nozīmīgāko infrastruktūras (ceļu, inženiertīklu u.c.) objektu pārcelšanu no nenovēršamās
pamatkrasta erozijas riska joslām uz iekšzemi.
Jaunu attīstību piekrastē plānot tā, lai tā saglabātu ainavu un neveidotu vizuālas barjeras.
Saglabāt un attīstīt zaļās joslas.
Pirms jebkura lielāka mēroga attīstības projekta vai citām izmaiņām piekrastes dabā un ainavā izstrādāt ainavu
plānojumu, ietverot sagaidāmās vizuālās ietekmes uz vidi novērtējumu.
Vēja spēkstaciju būve Saulkrastu novada teritorijā nav atļauta, šim nolūkam piemērotu vietu trūkuma dēļ.
Atļauta individuālas lietošanas vēja ģeneratoru uzstādīšana, ja to augstums augstākajā punktā nepārsniedz 15 metrus.
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Nepieciešams izstrādāt Saulkrastu novada identitātes stilu novada identitātes un raksturīgo īpatnību
saglabāšanai, nosacījumus ēku veidolam, jumtiem, būvniecības materiāliem, ēku krāsai u.c., ainavai, teritorijas
izmantošanai, ieteikumus būvniecībai saskaņā ar tradicionālo apbūvi.
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III. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU
IZPILDES UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA
Attīstības stratēģijas uzraudzības kārtības pamatā ir uzraudzības ziņojuma izstrāde un publiskošana.













Uzraudzības ziņojumu izstrādā speciāla komisija, kuras sastāvā ietilpst:
domes priekšsēdētājs,
domes izpilddirektors,
pārstāvji no visām domes komitejām,
projektu vadītājs,
projektu koordinators,
sabiedrisko attiecību speciālists,
uzņēmēju deleģēts pārstāvis,
TIC pārstāvis,
SIA „Saulkrastu komunālie pakalpojumi” vadītājs,
PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadītājs,
nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.
Viens no komisijas locekļiem ar domes lēmumu tiek iecelts par atbildīgo uzraudzības ziņojuma izstrādātāju.
Ziņojuma izejdatu apstrādei un tehniskajai sagatavošanai var pieaicināt jomu ekspertus.
Komisijas sastāvs principā ir precizējams no domes un pašvaldības administrācijas puses.

Uzraudzības ziņojumam ir jāatspoguļo vismaz sekojošās lietas:
 attīstības un ilgtspējības indikatoru un rezultatīvo rādītāju atspoguļojums,
 attīstības programmā minēto pasākumu izpildes gaita:
pasākumi, kas uzsākti,
– pasākumi, kas nobeigti,
– katram pasākumam paredzētais un izlietotais budžeta finansējums,
– katram pasākumam piesaistītais ārējais līdzfinansējums un tā avoti, paredzētais un izlietotais
līdzekļu apjoms,
– līdzekļa izlietojuma galveno pozīciju atšifrējums,
– informācija par to, kura amatpersona un struktūrvienība atbild par pasākuma izpildi,
– argumentēti paskaidrojumi par katru konkrētu pasākuma neizpildes gadījumu,
 kopējais pasākumu plāna izpildes novērtējums,
 pasākumu plāna izpildes novērtējums no kopējās stratēģijas viedokļa:
– stratēģisko mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde,
– problēmas: novada iekšējās un ārējuapstākļu radītas,
– panākumi,
– turpmākie nodomi,
 konstatētie trūkumi attīstības stratēģijā un programmā un īsi formulēti priekšlikumi šo trūkumu labošanai, tai
skaitā indikatoru un rezultatīvo rādītāju mērķa vērtību iespējamās korekcijas.
o

Uzraudzības ziņojums veidojams kā pielikums Saulkrastu novada domes gada pārskatam un sagatavojams ne
vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Uzraudzības ziņojumu apstiprina novada domes sēdē un pēc
tam publisko.
27

Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 25 gadiem

Ilgtermiņa attīstības stratēģijas kontroles centrālais instruments ir ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēma,
bet rīcību plāna izpildi kontrolē ar rezultatīvo rādītāju sistēmu, kuras sastāvā daļēji ietilpst arī šīs sistēmas
indikatori.
Indikatoru sistēmas funkcionēšanu nodrošina rokasgrāmata, kurā ietilpst:
 indikatoru saraksts ar paskaidrojumiem par mērāmiem parametriem,
 visu indikatoru datu ieguves un aprēķina metodikas, prasības indikatoru darba un publiskajiem ziņojumiem
(indikatoru pases),
 prasības ilgtspējības pārskatam.
Datu ieguvi, indikatoru aprēķinus un darba ziņojumu izstrādi veic domes speciālists, kas izgājis attiecīgu
apmācību un saņēmis to apliecinošu dokumentu vai/un pieaicināti eksperti, ja tādi ir nepieciešami.
Indikatoru publisko ziņojumu izstrādi veic domes speciālists par ilgtspējības indikatoriem kopā ar attiecīgās
jomas speciālistiem katram konkrētajam indikatoram.
Ilgtspējības pārskatu izstrādā komisija, kas sagatavo uzraudzības ziņojumu.
Indikatoru publiskie pārskati tiek sniegti kopā ar uzraudzības ziņojumu gados, kad attiecīgie indikatori ir
tikuši mērīti (tas var nenotikt katru gadu, jo nav mērķtiecīgi lēni mainīgiem parametriem).
Ilgtspējības pārskats sagatavojams reizi četros gados (pirmo reizi 2013.gadā) kā atsevišķs dokuments, kas
apstiprināms novada domes sēdē un publiskojams.
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