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IZMANTOTIE SAĪSINĀJU MI
Nav pievienoti fizikālo mērvienību nosaukumu un vispārpieņemto redakcionālo saīsinājumu
skaidrojumi, kā arī saīsinājumi, kas lietoti tikai kādā atsevišķā teksta vietā un ir paskaidroti tieši pie
tās.
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus

MVU – mazie un vidējie uzņēmumi

APSL – Attīstības plānošanas sistēmas likums

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

AS – akciju sabiedrība

NAP – Nacionālais attīstības plāns

CFLA – Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra

PDP –Piejūras dabas parks

DAP – dabas aizsardzības plāns

NVD – Nacionālais Veselības dienests

EKD – Enterprise Knowledge Development
modelēšanas metode

NVO – nevalstiskās organizācijas

EM – Ekonomikas ministrija

PR – plānošanas reģions

ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrija

ETAP – Eiropas Telpiskās Attīstības
Perspektīva

PPP – publiskā-privātā partnerība

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

ES – Eiropas Savienība

SIF – Sabiedrības Integrācijas fonds

HES – hidroelektrostacija

SM – Satiksmes ministrija

IT – informācijas tehnoloģijas

SVID – stipro pušu, vājo pušu (arī: spēku un
vājumu), iespēju un draudu analīze

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
ĪADT – īpaši aizsargājamā dabas teritorija
LIAA – Latvijas Investīciju un Attīstības
aģentūra
LIAS – Latvijas Ilgtermiņa attīstības stratēģija
LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme

TIAN – teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi
TIC – tūrisma informācijas centrs
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības
kamera

VAS – valsts akciju sabiedrība

MK – Ministru kabinets

VPP – vides politikas pamatnostādnes

MKN – Ministru kabineta noteikumi

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VM – Veselības ministrija
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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 tie izmērāmie 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 uz tām 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.

6

Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2014. - 2026. gadam

I. SAULKRASTU NOVADA
STARPSEKTORU INTEGRĀ CIJA KĀ
BĀZE ATTĪSTĪBAS ILGT SPĒJĪBAI
1. S EKTORU UN TO ILGTSPĒJĪBAS ANALĪZE
1.1. Daba un vide
SVID analīzes tabula
Stiprās puses
o
o
o
o

o
o
o

Ir veikta sākotnēja piekrastes kāpu
aizsargjoslas izpēte un uzturēšana
Darbojas atkritumu apsaimniekošanas sistēma
Rekultivēta atkritumu izgāztuve, kur plānots
izveidot kompostēšanas laukumu
Pašvaldības policijas aktivitātes piekrastes
zonas apsaimniekošanā, privātmāju īpašnieku
regulāra kontroles par atkritumu
apsaimniekošanas jautājumiem
Ir apgūti ES struktūrfondi ūdenssaimniecības
attīstībai
SIA ―Saulkrastu komunālserviss‖ strādā
kvalificēti speciālisti
Tiek sagatavoti projekti iesniegšanai uz
Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI)
par energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumiem

Vājās puses
o Liels sezonālais piesārņojums
o Nepietiekama atbilstošas atkritumu
apsaimniekošanas infrastruktūras un
labierīcību nodrošināšana tūrisma sezonā
o Atpūtnieku un vasarnieku atbildīgas rīcības
trūkums apsaimniekojot savus radītos
atkritumus, neizglītotība vides jautājumos
o Esošo ūdens un kanalizācijas tīklu sliktais
tehniskais stāvoklis – lieli ūdens zudumi
tīklos
o Zema siltumapgādes kvalitāte – lieli siltuma
zudumi
o Augsts fosilo resursu izmantošanas apjoms

Iespējas
o
o
o

o
o
o

Krasta erozijas novēršana, piesaistot ārējo
finansējumu
ES struktūrfondu piesaiste siltumapgādes
sistēmas attīstībai
Sadarbība ar atkritumu apsaimniekotāju
atkritumu šķirošanas punktu izveidē un
labiekārtošanā un kompostēšanas laukumu
izveidē
Iedzīvotāju iesaiste dabas vides jautājumu
risināšanā, atbalsts
Investīciju piesaiste ūdenssaimniecības
attīstībai Zvejniekciema ziemeļu daļā
Attīstības stratēģijas izstrādāšana pašvaldības
komunālajā sektorā

Draudi
o
o
o
o

o
o

Krasta erozija
Ūdens piesārņojuma nekontrolēta
palielināšanās
Ostas darbības ietekme
Dzīves līmeņa pasliktināšanās valstī kopumā,
līdz ar to arī Saulkrastu novada iedzīvotāju
maksātspējas samazināšanās
Apmeklētāju skaita tālāka samazināšanās
VIA Baltica apvedceļa dēļ
Valsts budžeta atbalsta trūkums ES
struktūrfondu apguvei un pašu struktūrfondu
apjoma nepietiekamība
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Pamatelementi
Virzošie spēki
 Iedzīvotāju lokālpatriotisms un tīras vides nozīmes novērtēšana kā ievērojams sakoptības
stimulators.
 Skaidri priekšstati par to, kādi varētu būt vides politikas mērķi novadā.
 Izpratne par vides sakārtotības dažādu aspektu nozīmību novada un personiskās dzīvesvides
pievilcībā.















Sasniegumi
Sakopts novada centrs.
Uzstādīti siltuma skaitītāji pie daudzdzīvokļu māju siltuma mezgliem.
Saulkrastu novada domes finanšu atbalsts SIA ―Saulkrastu Komunālserviss‖ siltumenerģijas
pakalpojuma nodrošināšanai.
Tiek sagatavoti projekti iesniegšanai uz Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI) par
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem – ēku fasādes siltināšana, jaunas katlu mājas
celtniecība.
Noslēgts līgums par vienotu atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā.
Problēmas un priekšnosacījumi ilgtermiņa mērķu definēšanai
Zvejniekciemā ir virszemes siltuma padeves līnijas, kas nav nosiltinātas.
Iedzīvotāju nav apmierināti ar apkures izmaksām.
Pastāv viedoklis, ka gaisa piesārņojumu rada katlumājas, nekvalitatīvi grunts ceļi, smakas
(lielākoties Zvejniekciemā, ostas apkārtnē).
Lielai daļai iedzīvotājiem ir nesiltinātās privātmājās un daudzdzīvokļu mājās.
Attīstības potenciāls
Izstrādāt novada nākotnes siltuma piegādes koncepciju un rīcības plānu, kurā nākotnes
nodomi saistās ar jaunu katlu mājas celtniecību, pielietojot atjaunojamos energoresursus
(AER).
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veicināšana Saulkrastos un
Zvejniekciemā. Iespējas samazināt siltuma tarifu izmaksas.
Pašvaldības administratīvās iespējas un teritorijas plānošanas instrumenti dārzkopības
teritoriju problēmu risināšanai, izstrādājot un ieviešot šo teritoriju infrastruktūru tehniskos
risinājumus.
Atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešana; visaptveroša publiskās zonas atkritumu savākšanas
infrastruktūras izveidošana.
Ilgtspējības dimensiju savstarpējās saites

Sociālā vide. Cilvēku uzvedības un atbildības ietekme uz vides stāvokli. Kultūras mantojuma
apsaimniekošana, tradīcijas. Vispārējā un vides izglītība. Sabiedrības līdzdalība vides sakārtošanā.
Nesakārtotie īpašumi (grausti).
Ekonomiskā vide. Apbūvēto teritoriju nodrošinātība ar tehniskajām infrastruktūrām.
Meliorācijas sistēmu uzturēšana kārtībā. Līdzekļu trūkums īpašumu sakopšanai
Pārvaldība un komunikācija. Administratīvie pasākumi vides tīrības un saglabāšanas
nodrošināšanai. Sabiedrības informēšana par vides uzturēšanas iespējām un sakopšanas pasākumiem.
Plānošanas darbības vides slodžu ierobežošanai.
8
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1.2. Kopējā ekonomiskā vide
SVID analīzes tabula
Stiprās puses
o
o
o
o
o
o

Kvalificēti, izglītoti cilvēkresursi
Attīstīta uzņēmējdarbība
Labs ceļu tīkls savieno ar Rīgu, Siguldu, Limbažiem,
Tallinu
Dzelzceļa ērta pieejamība
Pilsētā attīstīts elektroapgādes tīkls
Informācijas tehnoloģijas un interneta attīstība

Vājās puses
o
o

o
o

o
o
o
o
Iespējas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Jaunas apbūves iespējas
Izveidot un popularizēt tūrisma maršrutus
Ģimenes mazo uzņēmumu attīstība
Velotūrisma attīstība
Tūrisma nozares mērķtiecīga attīstība
Vietējā amatniecība, ekosabiedrības – ―dabas‖
projektiem auglīga vide
Tūrisma attīstība, tūristu piesaiste no Krievijas,
Austrumeiropas un Rietumeiropas
Globālās sasilšanas pozitīvā ietekme – siltāks klimats
Dzīvojamās apbūves attīstība
Rīgas tuvums (45 km)
17 km gara jūras piekraste (3% no jūras piekrastes
kopgaruma Latvijā) ar smilšainu pludmali. Unikāla,
salīdzinoši mazpārveidota piekrastes kāpu josla (Baltā
kāpa, 30 m augstās kāpas pie Bātciema)
Transportģeogrāfiskā situācija – teritoriju Z–D virzienā
šķērso Rīgas–Tallinas šoseja (VIA Baltica
automaģistrāles sastāvdaļa) un Rīgas–Skultes dzelzceļa
līnija; pieejama elektrificēta piepilsētas dzelzceļa līnija
(5 pieturvietas Saulkrastu teritorijā – Inčupe, Pabaži,
Saulkrasti, Ķīšupe, Zvejniekciems)
Sabiedriskā transporta satiksme
Igaunijas robeža 70 km

Ceļu kvalitāte, vietējo ceļu
stāvoklis
Apdzīvoto vietu ūdensapgāde,
siltumapgāde, kanalizācija –
nepietiekoša un novecojusi
Vāja alternatīvo energoavotu
izmantošana
Neapmierinoša sabiedriskā
transporta kustību novada
teritorijā, īpaši vasaras sezonas
laikā
Jāuzlabo apdzīvoto vietu
infrastruktūra
Nav pilnībā izmantotas
uzņēmējdarbības attīstības iespējas
Nav pilnībā izmantotas iespējas
tūrisma infrastruktūras attīstībai
Velo celiņu neesamība
Draudi

o
o
o
o
o
o

Uzņēmumu slēgšana
Energoresursu cenu kāpšana
Daudzdzīvokļu māju nepietiekoša
apsaimniekošana
Dārzu kooperatīvu nekontrolēta
atkritumu apsaimniekošana
Rīgas jūras līča ūdens
piesārņojuma paaugstināšanās
Ekonomiskās situācijas
pasliktināšanās Latvijā
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o
o
o

o

4 vēsturiskie centri – Pabaži, Saulkrastu centrs
(Pēterupe), Neibāde, Zvejniekciems
Skultes osta – uzņēmējdarbības attīstības iespējas
Vasarnīcu un mazdārziņu teritoriju liels īpatsvars
(vasarnīcu ciemi un dārzkopības kooperatīvi, kopumā ap
5400 vasarnīcu)
Iedzīvotāju skaita pieaugums vasaras sezonā 3-5 reizes,
salīdzinot ar pastāvīgo iedzīvotāju skaitu (5600
pastāvīgie iedzīvotāji, vasaras sezonā 15 000–25 000
iedzīvotāju)
Pamatelementi






Virzošie spēki
Uzņēmīgi cilvēki.
Vēlme celt savu ekonomisko labklājību un sadzīves komfortu.
Rīgas tuvums.
Iebraucēju plūsma un tās vajadzības.

Sasniegumi
 Vienots viedoklis par novada uzņēmējdarbības specializācijas iespējām.
 Skultes ostas darbība.











Problēmas un priekšnosacījumi ilgtermiņa mērķu definēšanai
Sezonalitāte kā galvenais attīstības nevienmērības faktors.
Nepietiekama infrastruktūra viesu izmitināšanai un izklaidei.
Nepietiekama dažādu profilu uzņēmēju savstarpējā sadarbība viesu uzņemšanas jomā.
Ierobežota apjoma potenciālās attīstības teritorijas.
Attīstības potenciāls
Skultes osta kā kompleksas uzņēmējdarbības centrs.
Viesu izmitināšanas saistība ar dažādu, daudzveidīgu blakus pakalpojumus spektru.
Labas idejas uzņēmējdarbības vidē.
Domes pozitīva attieksme.
Netradicionālu pakalpojumu attīstīšana, it īpaši tādu, kas vērsti uz sezonalitātes iespaida
mazināšanu.
Ilgtspējības dimensiju savstarpējās saites
Dabas vide. Vides sakārtotības faktors kā pamats uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai.

Sociālā vide. Iespējas izmantot novada izglītības iestāžu potenciālu, tai skaitā arī cilvēku
piesaistīšanai no ārienes. Savi cilvēkresursi.
Pārvaldība un komunikācija. Administratīvās kapacitātes izmantošana novada tēla
veidošanai un popularizēšanai.
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1.3. Tūrisma sektors kā ekonomiskās vides pamatelements
SVID analīzes tabula
Stiprās puses
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Labiekārtota pludmale
Miers, klusums un iespēja atpūsties
nesteidzoties
Pievilcīgi dabas resursi un objekti
Neliels attālums no Rīgas
Pieejams attālums no Lietuvas un Igaunijas,
arī ziemas sporta veidu centram Siguldai
Kultūras pasākumu norise sezonā
Estrādes pieejamība
Atsevišķu uzņēmēju aktivitāte kultūras un
izklaižu pasākumu organizēšanā
Pašdarbības un amatieru kolektīvu aktivitāte
Viesmīlības pakalpojumu pieejamība
VIA Baltica autoceļš
Atpūtas infrastruktūras pieejamība
Līdzdalība tūrisma asociācijās
Aktīva TIC centra darbība

Vājās puses
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Iespējas
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Saulkrastu novada tēla izveide
Saulkrastu atpazīstamā tēla popularizēšana
– Saulkrastu kultūras pasākumi un džeza
festivāls
Miera un harmonijas sajūta – tās
kultivēšana un pārdošana
Vienota piedāvājuma klastera izveide
Izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta
Mērens klimats
Atbilst Zilā karoga pludmales prasībām
Sērfotāju un kaitotāju atpūtas vieta arī
nesezonā
Aktīva pārrobežu sadarbība – iekļaušanās
kompleksos tūrisma piedāvājumos

Neliels kultūrvēsturiskais mantojums
Neapzināts pieejamā materiālā un nemateriālā
kultūras mantojuma resurss
Pasākumu, izklaižu un viesmīlības
pakalpojumu sezonalitāte
Nepietiekama transporta pieejamība –
neprecīzi kustību saraksti, pārāk lieli intervāli
Sadarbības trūkums tūrisma nozarē:
komunikācija ar pašvaldību, koordinēta
sadarbība un uzņēmēju iesaiste, strukturēta
sadarbība, skaidra funkciju un pārstāvības
kompetences
Nav vienota tūrisma klastera
Tūrisma pakalpojumu un izklaižu iespēju
trūkums bērniem (ģimenes izklaides vietas)
Zems investīciju apjoms
Nepietiekami informācijas pieejamības resursi
svešvalodās
Neskaidrs tēls „Tuvāk Saulei‖ un vienotas
koncepcijas trūkums
Neizmantotas SPA un veselības tūrisma
iespējas
Nepietiekams gultas vietu skaits sezonā
Viesmīlības kvalitāte krītas zemās konkurences
dēļ
Vietējo iedzīvotāju pasivitāte guļvietu
izīrēšanā
Nepietiekamas informatīvās norādes
Draudi

o
o
o
o
o
o
o

o

Zema konkurētspēja kā tūrisma galamērķim
Nav individuāla piedāvājuma, saplūst ar citu
līdzīgu pilsētu piedāvājumiem
Izteikta sezonalitāte
Zema maksātspēja
Tirgus neprognozējamība ekonomiskās
situācijas attīstības dēļ
Samazinās vietējie cilvēkresursi – iedzīvotāji
Nepietiekama uzņēmēju iniciatīva aktīvās
atpūtas pakalpojumu un izklaižu piedāvājumā
bērniem (inventāra trūkumus)
Infrastruktūras ierobežotība atsevišķu
mērķgrupu piesaistei: veloceliņi, slēpošanas
trases, slikta asfalta kvalitāte (pilsētā) un
ierobežoti maršruti skrituļošanai u.c.
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o
o
o

o
o
o
o

o

Kultūras dzīves aktivizēšana un dažādošana o
Aktīvās sezonālās atpūtas iespējas
daudzveidošana
Aktīvas sadarbības ar uzņēmējiem
veidošana, informācijas uzņēmējiem par
attīstības un finansējuma piesaistes
iespējām nodrošināšana, konsultāciju
pieejamības nodrošināšana finansējuma
piesaistei, īstermiņa kreditēšanas iespēju
nodrošināšana, cilvēkresursu apmācības
nodrošināšanu
Kvalitātes standartu uzņēmējiem
nodrošināšana
Izmantot esošo cilvēkresursu un iestāžu
komunikāciju
Iespēju attīstīšana vietējiem iedzīvotājiem
kvalitatīvas tūrisma vides veidošanā
Veselības tūrisma attīstība: veselīga
dzīvesveida pozicionēšana, sulu kūres,
atpūtas speciālie piedāvājumi
Aktīva iesaistīšanās projekā Iron Curtain
Trail (Dzelzs priekškara maršruts) – jauna
eiro velo maršruta izveide Latvijā iekļaujot
maršrutā Saulkrastus

Esošo dabas resursu postījumi cilvēku atpūtas
rezultātā

Pamatelementi






Virzošie spēki
Izpratne par dabas un ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtajām priekšrocībām
Uzņēmīgi cilvēki, vēlme celt savu ekonomisko labklājību
Rīgas tuvums
Tradīciju apzināšanās un izmantošanas iespēju izpratne

Sasniegumi
 Galvenā asociācija un atpazīstamība pilsētai – festivāls Saulkrasti Jazz
 Vēro/baudi sauli nesteidzoties! – sasaucas ar valsts stratēģijas tūrismā pamatnostādnēm
Saulkrastu 19. gs. – 20. gs. sākuma kūrorta tēla iedzīvināšana: „Baudi sauli nesteidzoties‖







Problēmas un priekšnosacījumi ilgtermiņa mērķu definēšanai
Galvenais piesaistes objekts – daba un pludmale. Dabas resurss apdraudēts, un tā plaša
ekspluatācija tūrismā apdraud to pastāvēšanu ilgtermiņā (krasta līnijas erozija);
Nozīmīgu kultūras tūrisma un piesaistes objektu trūkums;
Nav definēts tūrisma centrs, tūrisma plūsma izkliedēta; nav skaidras ar tūrismu saistīto
pakalpojumu koncentrēšanas vietas un pieejamības organizēšanas principi;
Sezonalitāte ne tikai pieprasījumā, bet arī piedāvājumā;
Nepietiekama konkurence viesmīlības pakalpojumu nozarē un tās ietekme uz kvalitāti un cenu
politiku.
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Attīstības potenciāls
Atrašanās vieta (attālumi no lielākajām pilsētām, atrodas daudzu tūristu maršrutu ietvaros, kā
arī VIA Batica klātesamība) nosaka Saulkrastu raksturu kā tūristu bāzes vietu plašākam
ceļojumam;
Rīdzinieki vai tuvējo pilsētu iedzīvotāji, kuri nedēļas nogalēs vēlas atpūsties ārpus pilsētas, pie
jūras, vienlaikus baudot kādu kultūras pasākumu;
Rīgas viesi, kuri izceļo īslaicīgos dienas vai divu dienu ceļojumos ārpus Rīgas;
Kultūras pasākumu apmeklētāji, kuri pasākumu apvieno ar atpūtu pie jūras;
Specializētās tūristu grupas, piemēram, kaitotāji, sērfotāji, velobraucēji, kuri Saulkrastus
izmanto kā bāzes vietu saviem hobijiem, pavada dienu, jānodrošina nakšņošanas un
ēdināšanas pakalpojums;
Caurbraucēji – Saulkrasti kā īslaicīga atpūtas pieturvieta pie jūras, pusdienu ieturēšanai;
Ekskluzīva līmeņa pakalpojumu attīstība atbilstoši elitāras atpūtas vietas tēlam.
Ilgtspējības dimensiju savstarpējās saites

Dabas vide. Vides sakārtotības faktors kā pamats uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai. Vides
infrastruktūra kā obligāts priekšnosacījums tūrisma attīstībai. Krasta kāpu aizsargjosla un
saimnieciskās darbības ierobežojumi.
Sociālā vide. Iespējas izmantot novada izglītības iestāžu potenciālu, tai skaitā arī cilvēku
piesaistīšanai no ārienes. Savi cilvēkresursi. Viesu uzņemšanas industrijas specifika – relatīvi liels
radīto darba vietu skaits uz ieguldījumu apjoma vienību.
Pārvaldība un komunikācija. Novada pārvaldības administratīvās kapacitātes izmantošana
tēla veidošanai un popularizēšanai. Saites ar aktīvākajiem uzņēmējiem. Klasterizēšanās idejas
popularizēšana. Labvēlīgu nosacījumu iestrāde teritorijas telpiskajā plānojumā.
1.4. Sociālā vide kopumā
SVID analīzes tabula
Stiprās puses

Vājās puses

o Veselības aprūpes pieejamība

o Darba vietu trūkums
o Iedzīvotāju pasivitāte

o
o
o
o

o
o

o
o

o

Novadā ir gan municipālā, gan valsts policija
Labi attīstīts sociālais dienests
Ir sociālās aprūpes māja
Ir daudz iespēju jauniešiem brīvā laika pavadīšanai –
JIC, sporta zāle, Vidzemes Jūrmalas mākslas un
mūzikas skola
Skolās ir sociālie pedagogi
Novadā nav izteiktu atkarības problēmu
Novadā ir maz sociālā riska ģimeņu
Pašvaldībā ir izveidoti atsevišķi tūrisma un
apkalpojošie uzņēmumi, kas nodrošina darba vietas
pašvaldības iedzīvotājiem
Pašvaldībai ir attīstīta kultūrvide, kas piekrastes
kontekstā ir potenciāls jaunu darba vietu radīšanai

Pieaugošais bezdarbs
Valsts institūciju, kas realizē sociālā
atbalsta funkciju atrašanās Siguldā,
uz kuru nav sabiedriskā transporta
o Novada izstieptais teritoriālais
izvietojums gar jūras malu
o Saulkrastu novadā bezdarbs ir saistīts
ar uzņēmējdarbības sezonālo raksturu
o
o
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o Attīstīta sociālās palīdzības sistēma, kas palīdz
mazināt bezdarba radītās sekas

Iespējas
Baznīcas un citu NVO iesaistīšana sociālās aprūpes
jomā
o ES struktūrfondu piesaiste dažādiem sociālajiem
projektiem
o Dažādu valsts sociālo programmu izmantošana
o Sadarbojoties ar NVA, īstenot Saulkrastu novada
interesēm atbilstošus nodarbinātības veicināšanas
pasākumus, īpaši paaugstinot NVA pakalpojumu
pieejamību Saulkrastu novada iedzīvotājiem
o Sadarbojoties ar kaimiņu pašvaldībām un tūrisma
firmām, veicināt nodarbinātību Saulkrastu novadā
o Apgūt pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu un
citu finanšu avotu līdzekļus nodarbinātības
veicināšanai un uzņēmējdarbības attīstībai Saulkrastu
novadā
o

Draudi
o Emigrācija un zema dzimstība
o Iedzīvotāju novecošanās
o Zems atalgojuma līmenis
Nelabvēlīga ekonomiskās situācija
kopumā valstī un Eiropas Savienībā
o Valsts finansējuma samazināšana
sociālo funkciju realizējošajās valsts
institūcijās
o

Pamatelementi












Virzošie spēki
Iedzīvotāju aktivitāte un dažādu sociālo grupu vajadzības. Dārzkopības sabiedrību teritorijās
dzīvojošo potenciālās vajadzības
Domes darbība
Uzņēmēju vajadzības un prasības darbaspēka kvalifikācijai
Nevalstisko organizāciju aktivitātes un to potenciāls
Sasniegumi
Saulkrastu novada iedzīvotājiem ir pieejami kvalitatīvi un plaša veida medicīniskie
pakalpojumi, ko nodrošina pašvaldības SIA ―Saulkrastu slimnīca‖, kas nodrošina ambulatoro,
stacionāro un neatliekamo medicīnisko palīdzību un dažādus ar veselību un skaistumkopšanu
saistītus pakalpojumus.
Novada dabas teritorija un infrastruktūra iedzīvotājiem nodrošina priekšnoteikumus (jūras
tuvums, mežainums, sporta halle, u.c.) veselības veicināšanas aktivitātēm.
Saulkrastu novadā ir regulāras uzņēmēju tikšanās, kuras tiek izmantotas kā instruments
uzņēmēju viedokļa noskaidrošanā un kopīgu risinājumu meklēšanā.
Saulkrastu novadā ir attīstīta sociālās palīdzības sistēma, kas garantē sociālo palīdzību
bezdarba gadījumā.
Saulkrastu novadā nozīmīgākās kultūrvides vērtības tiek apsaimniekotas, nodrošinot to
saglabāšanu (Baltā kāpa, dabas parks Piejūra).

Problēmas un priekšnosacījumi ilgtermiņa mērķu definēšanai
 Lai arī novada teritorijā tiek nodrošināti kvalitatīvi un plaša spektra medicīniskie pakalpojumi,
vāja satiksme starp novada daļām apgrūtina iedzīvotāju nokļūšanu pie speciālistiem.
 Saulkrastu novadā ir izteikta sezonālā nodarbinātība, novadā sociālo situāciju daļēji ietekmē
vasarnīcu iedzīvotāji.
 NVA pakalpojumi problemātiski pieejami, jo sabiedriskā transporta kustības grafiks apgrūtina
nokļūšanu no Saulkrastiem uz Siguldu.
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 Trūkst vienotas kultūrvēsturisko vērtību apsaimniekošanas un attīstības koncepcijas, kurā būtu
izvērtēta arī iespēja veicināt nodarbinātību tūrisma jomā.











Attīstības potenciāls
Izveidot vienotu novada veselības aprūpes sistēmu, panākot kvalitatīvu informācijas apmaiņu
(elektroniskā veidā), lai maksimāli efektīvi izmantotu esošos tehnoloģiskos resursus un dotu
iespēju pacientam iegūt pēc iespējas plašāku izmeklējumu un ārstēšanas iespējas.
Maksimāli jāpiesaista ES līdzekļi veselības aprūpes uzlabošanai un veselības veicināšanai,
apsverot iespēju nākotnē Saulkrastu novadu izveidot par veselības tūrisma centru.
Pašvaldībai iespēju robežās jāpalīdz maznodrošinātajiem iedzīvotājiem daļēji segt ar veselības
aprūpi saistītos izdevumus. Pašvaldības pārziņā ir uz komunikāciju vērstu pasākumu
īstenošana, aicinot Saulkrastu novada iedzīvotājus izmantot novada teritorijā pieejamās,
veselīgu dzīvesveidu orientētas aktivitātes, stiprinot savu fizisko un garīgo veselību.
Lai padarītu sociālos pakalpojumus pieejamākus, atvērt sociālo pakalpojumu sniegšanas
punktus galvenajos apdzīvojuma centros.
Lai panāktu efektīvāku sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, ieteicams meklēt risinājumus
sadarbojies ar Valsts un pašvaldības policiju.
Vairāk jāpiesaista ES līdzekļi sociālās jomas projektiem.
Lielāka uzmanība jāvelta preventīvajiem pasākumiem sociālās spriedzes mazināšanai –
jācenšas samazināt bezdarbs, jāpiedāvā jauniešiem kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas
(dažādošana).
Nepieciešams palielināt pašvaldības dzīvojamo fondu, tai skaitā dzīvojamo fondu ar sociālo
statusu.
Ilgtspējības dimensiju savstarpējās saites

Dabas vide. Sociālās sfēras sakārtošana sekmē iedzīvotāju pievēršanos vides problēmām,
notiek prioritāšu nobīde ilgtspējības virzienā.
Ekonomiskā vide. Darba vietu rašanās. Ieņēmumu palielināšanās pašvaldības budžetā.
Iedzīvotāju maksātspējas pieaugums. Iedzīvotāju mobilitāte.
Pārvaldība un komunikācija. Projektu idejas, spēja piesaistīt līdzfinansējumu un realizēt
projektus. Informācija par notiekošo un plānoto sociālās infrastruktūras attīstības jomā un ar to
saistītajiem notikumiem.
1.5. Izglītības sistēma kā sociālās vides elements
SVID analīzes tabula
Stiprās puses

o Pilnvērtīga, vispusīga, attīstīta izglītības
infrastruktūra
o Aktivitāšu iespējas: kori, deju kolektīvi,
amatierteātri, kultūra un sports
o Novada ietvaros kultivētās tradīcijas
o
o
o

Iespēja gūt pamatizglītību divās vispārizglītojošajās
vidusskolās
Vidzemes Jūrmalas mākslas un mūzikas skola
Augsts pedagogu izglītības, pieredzes un

Vājās puses
o
o

o
o

Skolnieku skaita samazināšanās
Ierobežots finansējums iestāžu
kapitālajiem remontiem, materiāli
tehniskās bāzes uzturēšanai,
atjaunošanai un attīstībai
Nepietiekama vecāku aktivitāte
sadarbībai ar izglītības iestādēm
Pirmsskolas izglītības iestādes
pilnībā nenodrošina pieprasījumu
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o
o

profesionalitātes līmenis
Veikta izglītības iestāžu infrastruktūras daļēja
sakārtošana
Laba sadarbība starp pirmskolas un vispārizglītojošām
izglītības iestādēm

pēc vietām bērnudārzā

o „Saulkrastu kultūras un sporta centrā”
daudzveidīgā iespēja nodarboties ar sportu
o Saulkrastu bibliotēkas sniegtās iespējas Saulkrastu
novada iedzīvotājiem

Iespējas
o Iedzīvotāju pārvilināšana no citām pilsētām, pirmām
kārtām, no Rīgas – ar sakoptu dzīvesvidi,
pilnvērtīgu izglītību
o Iespējas uz modernām tehnoloģijām balstītai
apmācībai
o Jauniešu tematiskās nometnes,– izmantojot novada
skolas
Izglītības iestāžu rekonstrukcija un modernizācija ar
valsts atbalstu
o Izglītības programmu piedāvājuma daudzveidība
izglītības iestādēs
o Psiholoģiskās palīdzības dienestu darba pilnveidošana.
o Mūžizglītības iespēju pieejamības veicināšana
o Apkārtējo pašvaldību teritoriju iedzīvotāju, īpaši
jauniešu, aktīvāka iesaistīšana sporta dzīvē
o

Draudi
o
o
o
o
o
o

Emigrācija un zema dzimstība
Iedzīvotāju novecošanās
Rīga kā drauds vietējām skolām
Izglītības sistēmas nespēja
piemēroties darba tirgus prasībām
Nesakārtota un nestabila valsts
politika izglītības sfērā
Vispārizglītojošo skolu
piepildījuma samazināšanās

Pamatelementi
Virzošie spēki
 Domes darbība.
 Iedzīvotāju aktivitāte.
 Tradīcijas kultūras un sporta jomā.











Sasniegumi
Labas izglītības kvalitātes infrastruktūra ar divām vispārizglītojošām iestādēm.
Jauniešu iniciatīvu centrs: ārpusstundu nodarbību pulciņš bērniem.
Zvejniekciema vidusskolas rekonstrukcija, dabas zinātņu kabineta atjaunošana.
Sporta centrs, ko Saulkrastu vidusskola izmanto sporta nodarbībā.
Jauna bibliotēka Zvejniekciemā.
Problēmas
Depopulācija kā infrastruktūras nepietiekamu noslodzi radošs drauds.
Konkurējošo teritoriju iespējamās aktivitātes kā varbūtēju problēmu cēloņi (Rīga, Salacgrīva,
Limbaži).
Neskaidrības par plānotajām izglītības reformām un izmaiņām valsts līmenī.
Neskaidrība par skolu attīstību un pārprofilēšanu nākotnē iespējamas depopulācijas apstākļos.

Attīstības potenciāls
 Piedāvāt plašāku pakalpojumus klāstu kopā ar citiem papildus pakalpojumiem.
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 Skolēnu izpratnes veidošana par pienākumiem, tiesībām un atbildību.
 Skolas metodiskā darba un sistēmas pilnveidošana.
 Apmācību programmu izstrāde iedzīvotājiem, lai paaugstinātu vai mainītu kvalifikāciju
atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un iespējām.
Ilgtspējības dimensiju savstarpējās saites
Dabas vide. Izglītoti iedzīvotāji saudzīgāk izturas pret vidi, izprot vides problēmas un ir
atvērtāki līdzdalībai vides saglabāšanas un kopšanas rīcībās visā to daudzveidībā.
Ekonomiskā vide. Ekonomiskās labklājības celšanās nodrošinās iedzīvotāju iespēju
pilnvērtīgi saņemt un izmantot sociālās infrastruktūras pakalpojumus un attīstīt šo infrastruktūru tālāk.
Depopulācijas apturēšana radīs vairāk iespēju uzņēmējiem darbaspēka piesaistē. Sociālo problēmu
risināšana paaugstina cilvēku konkurētspēju darba tirgū.
Pārvaldība un komunikācija. Sociālās infrastruktūras attīstīšana ir tiešs pārvaldības
uzdevums. Veiksmīga komunikāciju stratēģija ir papildus stimuls novada atpazīstamībai un
pastarpināti caur ekonomisko attīstību sekmē iedzīvotāju nodrošinātību. Veiksmīga komunikācija
veicina arī novada iedzīvotāju vienotību.
1.6. Kultūrvide kā sociālās vides elements
SVID analīzes tabula
Stiprās puses
Nemateriālā kultūra
o Daudzveidīgs kultūras pasākumu klāsts
o Pieejami profesionālās un amatiermākslas
pakalpojumi
o Daudzveidīgs amatieru māksliniecisko kolektīvu
klāsts
o Pamatiedzīvotāju kultūrtelpas viengabalainība
Materiālā kultūra
o Tiek uzturēta Valsts kultūras pieminekļu kvalitāte
Kultūras pieejamība un indivīdu iespējas līdzdarboties
kultūras dzīvē
o Daudzveidīgu kultūras pasākumu organizēšanai
piemērotas vietas
o Uzņēmēju materiāls atbalsts kultūras pasākumu
organizēšanā
o Aktīva bibliotēkas darbība kultūras aktivitāšu
nodrošināšanai pašvaldības iedzīvotājiem
o Aktīva PA „Saulkrastu kultūras un sporta
centrā” darbība

Vājās puses
Nemateriālā kultūra
o Brīvdabas koncertpasākumu
ierobežots klāsts
o Nav apkopojuma, pētījuma, par
nemateriālo kultūras mantojumu
Materiālā kultūra
o Neapzinātas mazās arhitektoniskās
vērtības
o Novada muzejam nav muzeja statusa
o Projektu pieteikumu skaita
nepietiekamība Kultūrvides, t.sk.,
kultūrmantojuma saglabāšanai
o Nav telpu novada muzejam

Iespējas
Nemateriālā kultūra
o Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras
projekti

Draudi
o
o

Valsts finanšu atbalsta kultūras
jautājumiem samazināšanās
Iedzīvotāju ienākumu samazināšanās
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Materiālā kultūra
o Kultūrkapitāla fonda finansējuma piesaiste
o Kūrortpilsētu asociācijas projekti
Kultūras pieejamība un indivīdu iespējas līdzdarboties
kultūras dzīvē
o ES finansējuma piesaiste kultūrvides objektiem un
transporta infrastruktūrai
o Labvēlīga valsts likumdošana kultūras jomā
o Kultūras daudzveidīgās klātbūtnes attīstība globālajā
tīmeklī, kas sekmē kultūras mantojuma vērtību
saglabāšanu un izplatīšanu (uzkrāto resursu
digitalizācija), kā arī veicina jaunu kultūras produktu
un pakalpojumu radīšanu
o Rīgas reģiona pašvaldību sadarbība

o
o
o

Valsts nodokļu politikas izmaiņas
Rīgas kā galvenā kultūras centra
attīstība
Kopēju vērtību un tradīciju lomas
mazināšanās sabiedrībā

Pamatelementi












Virzošie spēki
Rīgas tuvums
Iedzīvotāju pieaugošās prasības
Liels apmeklētāju skaits sezonā
Privātuzņēmēju aktivitāte
Sasniegumi
Saulkrastu novadā esošo kultūras institūciju aktīva darbība.
Saulkrastu pašvaldības aģentūras „Saulkrastu Kultūras un sporta centrs‖ daudzpusīgā darbība:
– Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra darbības organizēšana,
– vietējo amatieru kolektīvu māksliniecisko darbības organizēšana,
– profesionālās mākslas pasākumu: izstāžu, filmu demonstrēšanas, koncertu,
plenēru organizēšana,
– vietējā kultūras mantojuma apzināšana un darbs pie Saulkrastu novada akreditētā
muzeja izveides,
– centra darbības apjoma un kompetences paplašināšana sporta sektorā,
– centra apsaimniekošanā nodota Saulkrastu estrāde, Zvejniekciema un Saulkrastu
stadioni.
Māksliniecisko pašdarbības kolektīvu skaits ir pieaudzis un nodrošina plašu interešu
nodrošināšanu un brīvā laika izmantošanas funkciju.
Aktīva pašdarbības kustība ir nozīmīgs resurss mākslas centra organizēto pasākumu satura
nodrošināšanai, dažādu koncertu un izstāžu organizēšanā.
Pašdarbības kolektīvu dalība un sekmes reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa
pasākumos.

Problēmas un priekšnosacījumi ilgtermiņa mērķu definēšanai
 PA „Saulkrastu Kultūras un sporta centra‖ organizētie pasākumi lielākoties ir vietējas
nozīmes, bez nacionālas nozīmes un ietekmes, balstās tikai uz aktīvi attīstīto amatu mākslas
resursu pieejamību.
 Ierobežota pieejamība profesionālās mākslas un kultūras produktiem: sadarbība ar ārējiem
kultūras operatoriem nav pastāvīga un plānveidīga, nav pietiekama infrastruktūra šādu
pasākumu veicināšanai un intensificēšanai Saulkrastos.
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 Nav pieejama kvalitatīva, mūsdienu prasībām atbilstoša koncertzāle.
 Vietējo iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība pašdarbības kolektīvos ir augsta.
Attīstības potenciāls
 Iespēja iegūt lielāku atpazīstamību uz jau esošo panākumu pamata.
 Iespēja attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, kuru iespējams izmantot arī ziemā.
 Speciālu ziemas pasākumu/programmas izstrāde.
Ilgtspējības dimensiju savstarpējās saites
Dabas vide. Dabas un kultūrvides uzturēšana ir paralēli un savstarpēji saistīti procesi;
sekmīgas kultūrvides aktivitātes var norisināties tikai sakoptā vidē.
Ekonomiskā vide. Attīstīta kultūrvide ir auglīga augsne viesu uzņemšanas industrijas
attīstībai, jo līdzās viesu uzņemšanas pamatpakalpojumiem spēj sniegt papildu servisus, kas var lielā
mērā veidot apmeklējuma motivāciju. Pat uz viesu piesaistes pasākumiem tieši neorientēta kultūras
dzīve sekmē ideju rašanos komerciāliem kultūras produktiem.
Pārvaldība un komunikācija. Administratīvās kapacitātes izmantošana tēla veidošanai un
popularizēšanai. Kultūrvides attīstību un kultūras pasākumu sekmes lielā mērā nosaka dažādu
komunikācijas līdzekļu pareiza un efektīva pielietošana.
1.7. Pārvaldība un komunikācija
SVID analīzes tabula
Stiprās puses

Vājās puses

o Pašvaldības efektivitāte ES u.c. fondu finansējuma
piesaistē
o Pašvaldības policija
o Pašvaldības resursu plānošana un piesaiste pludmales
uzturēšanas darbos
o Pasākumi lietvedības un dokumentu aprites kvalitātes
celšanā
o Zinoši un pieredzējuši speciālisti pašvaldības
izpildstruktūrā
o Kompetenta novada domes vadība
o Pašvaldības administrācijā labas telpas – aktu zāle
o Pašvaldība ir iesākusi pāreju no līdzšinējās
dokumentu aprites papīra formātā uz dokumentu
apriti elektroniskā formātā
o Iecere īstenot kvalitātes vadības sistēmu
o Komunikācijas instrumentu nodrošinājums ir plašs un
daudzveidīgs
o Bibliotēka darbojas kā daudzfunkcionāla kultūras
iestāde
o TIC, PA „Saulkrastu kultūras un sporta
centrā” u.c. pašvaldības iestāžu aktīva darbība

o Nepietiekams iespēju nodrošinājums
un atbalsta pasākumu skaits
pašvaldības cilvēkresursu attīstībā
o Pārvaldības administrācijā nav
struktūrvienības/personas, kas būtu
atbildīga par vides jautājumu
risināšanu
o Nepietiekama administratīvā
kapacitāte būtiski svarīgās jomās –
projektu vadība, attīstības plānošana,
teritorijas plānošana (t.sk. ainavu
arhitekts)
o Pašvaldības budžeta nepietiekamība
infrastruktūru sakārtošanā
o Saulkrasti netiek efektīvi popularizēti
ārpus novada – valsts un
starptautiskajā līmenī
o Maz informācijas stendu, jo īpaši
izglītojošu stendu par piekrastes dabas
un kultūras vērtību aizsardzību
o Nepietiekama masu mediju
izmantošana tūristu piesaistei
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Iespējas

Draudi

o Izmantojot ES struktūrfondu līdzfinansējumu
piesaistīt vides speciālistu pašvaldībā
o Sadarbībā ar citām piekrastes pašvaldībām un
kaimiņvalstīm izstrādāt Tūrisma attīstības stratēģiju
o Sadarbībā ar citām piekrastes pašvaldībām,
kaimiņvalstīm un konsultantiem izstrādāt Piekrastes
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
o Palielināt budžeta ieņēmumu daļu, motivējot
iedzīvotājus deklarēties Saulkrastu novadā
o Īstenot publiskās privātās partnerības projektus
o Doties pieredzes apmaiņas braucienos uz citām pašu
valsts un ārvalstu piekrastes pašvaldībām
o Kaimiņu pieredzes komunikācijā ar sabiedrību
apguve

o Iedzīvotāju skaita samazināšanās
o Ieilgusi ekonomiskā krīze un
pārvaldības kapacitātes samazināšanās
o Valsts investīciju nelabvēlīga sadale
o Neskaidrs valsts redzējums par
piekrastes attīstību un atbilstošas
normatīvās bāzes trūkums
o Nepietiekams valsts un ES
finansējums komunikācijas projektu
realizēšanai
o Tūristu skaita samazināšanās

Pamatelementi
Virzošie spēki
 Domes tiekšanās pēc labas pārvaldības modeļa.
 Iedzīvotāju prasība pēc labas pārvaldības.
 Izpratne par komunikācijas lomu attīstības procesos.















Sasniegumi
Pārvaldības efektivitāte papildus finansējuma ES fondu un cita finansējuma piesaistē.
Sabiedrības iesaistes platformas pārvaldībā: sabiedriskā padome, konsultatīvās padomes,
sabiedrisko apspriešanu rīkošana.
Dažādi Saulkrastu komunikācijas instrumenti: 2 novada preses izdevumi, 3 mājaslapas, vides
reklāma.
Pašvaldības neobligātās funkcijas: pašvaldības policija, TIC un domes informatīvais
izdevums.
Pašvaldības administrācijā strādā zinoši darbinieki.
Pašvaldības iniciatīva pludmales sakārtošanā un virzīšana ―Zilā karoga‖ statusam.
Sabiedrības pārstāvju aktīva iesaistīšanās pašvaldības dzīvē, piekrastes sakārtošanā un veicina
pārējo iedzīvotāju aktivitāti.
Pašvaldības sadarbība ar NVO un biedrībām.
Problēmas un priekšnosacījumi ilgtermiņa mērķu definēšanai
Nav atbildīgā speciālista vai struktūrvienības par vides pārvaldības un aizsardzības
jautājumiem.
Nepietiekoša dažādu mērķgrupu pašorganizētība (NVO, uzņēmēji, iedzīvotāji) ārējā vidē.
Nepietiekoša pasākumu plānošana pašvaldības cilvēkresursu attīstībā.
Nepietiekošs nodrošinājums videi draudzīgas rīcības attīstībai.
Nepietiekošs budžets, lai attīstītu infrastruktūru novadā.
Attīstības potenciāls

 Pašvaldības dokumentos integrēt nepieciešamās sadarbības īstenošanu pašvaldības iekšējo
mērķgrupu starpā.
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 Veicināt pašvaldības darbinieku, deputātu izpratni par sadarbības veidošanas nepieciešamību







teritorijas ilgtspējīgā attīstībā.
Pasākumi pašvaldības cilvēkresursu attīstībai: organizēt darbinieku un deputātu apmācības un
kvalifikācijas celšanas atbalsta pasākumus, veicināt pieredzes apmaiņu ar citām piekrastes
pašvaldībām, ieviest atbalsta pasākumus jauno speciālistu piesaistei, piemēram, stipendijas
jauniešu motivēšanai studēt nozares, kuru speciālisti ir un būs pieprasīti Saulkrastos.
Pasākumi pašvaldības pārvaldības kapacitātes celšanai, ar ES fondu atbalstu piesaistot
papildus speciālistus.
Pašvaldības budžeta un rīcības iespēju palielināšana infrastruktūras sakārtošanā ar publiskās
privātās iedzīvotāju partnerības atbalstu – iesaistot iedzīvotājus projektu plānošanā.
NVO, konsultatīvo padomju izveide, darbības un attīstības veicināšana – NVO atbalsta centra
izveide u.c. pasākumi NVO kapacitātes stiprināšanai.
Veikt regulāras iedzīvotāju aptaujas par apmierinātību ar pašvaldības darbību un piedāvātiem
pakalpojumiem, kā arī regulāri darīt zināmus aptauju rezultātus sabiedrībai.
Ilgtspējības dimensiju savstarpējās saites

Dabas vide. Pārvaldības lēmumi var tieši regulēt ietekmes uz vidi, bet laba komunikācija
pārliecina iedzīvotājus par šādu lēmumu vajadzību.
Sociālā vide. Savi cilvēkresursi. Laba pārvaldība tieši sekmē sociālās infrastruktūras attīstību
un labvēlīgu sociālo klimatu kā iedzīvotāju tā viesu vidū. Pārvaldības lēmumi ir tieši ietekmējoši
pašvaldības kompetenču sfērā.
Ekonomiskā vide. Pārvaldības lēmumi tieši neietekmē jautājumus, kas saistīti ar
uzņēmējdarbību, bet var būt nozīmīgi infrastruktūras jautājumos. Komunikācijai var būt izšķiroša
loma labvēlīga klimata radīšanā saimnieciskajā darbībai.

2. SVID ANALĪZES KOPSAVILKUMS
2.1. Novada kopējās un unikālās īpatnības
Veicot SVID analīzi, tika konstatēti vairāki raksturojumi, kuri nebija saistāmi ar kādu noteiktu
dimensiju, sektoru, jomu, sabiedrības mērķgrupu, u.t.t., bet raksturo novadu kopumā vai arī faktorus,
kuru ietekmes uz novadu ir neapšaubāmas, taču tie atrodas ārpus novada ietekmju telpas. Šie faktori ir
tikpat nozīmīgi, kā konkrētajās jomās konstatētie. Zemāk redzamā analīze bāzējas gan uz šiem
punktiem, gan uz visu to, kas konstatēts ilgtspējības dimensiju griezumā.
Novada kopējā SVID analīze
Stiprās puses

o Novada nosaukums kā labi atpazīstams
zīmols
o
o
o
o
o
o
o
o

Rīgas tuvums un laba satiksme ar Rīgu
Dabas un ģeogrāfiskie apstākļi, piekraste
Tradīcijas viesu uzņemšanā
Pašu cilvēkresursi
Viesu plūsma vasaras sezonā
Osta
Labi nokomplektēta sociālā infrastruktūra
Satiksmes ceļu tīkls

Vājās puses
o
o
o
o
o
o

Viesu uzņemšanas infrastruktūras mazā
kapacitāte un sadrumstalotība
Vāja saistība starp pilsētas daļām
Neapmierinoša saistība ar reģionālajiem
attīstības centriem
Ierobežojumi krasta kāpu aizsargjoslā
Dārzkopības sabiedrību zemes īpašumu
struktūra
Sezonalitāte

21

Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2014. - 2026. gadam

Iespējas
o
o
o
o
o
o
o

Pārkvalificēties par reģionālas nozīmes attīstības o
centru
Ievērojami palielināt viesu uzņemšanas industrijas o
kapacitātes
Izmantot satiksmes infrastruktūras
o
Attīstīt pakalpojumu dažādību
Piesaistīt ES fondu līdzekļus inženiertehniskās
infrastruktūru attīstīšanai
Palielināt novada atpazīstamību, veidojot zīmolu
un unikālu tēlu
Iesaistīt dārzu teritorijas un to iedzīvotājus novada
attīstības procesos

Draudi
Emigrācija, zemes nonākšana
ārvalstnieku rokās
Valsts politikas nekonsekvence, nodokļu
neprognozējamība, birokrātiskais slogs
Attīstības politisko uzstādījumu
nestabilitāte

2.2. Novada attīstības unikālie punkti
Novada attīstības unikālos punktus var konstatēt, kopīgi analizējot stiprās puses un iespējas.
Unikālie punkti ir tie, kas parāda novada atšķirības no līdzīgām, blakus esošām vai konkurējošām
teritorijām, vai pat tādi, kas kādu īpašu apstākļu dēļ var būt raksturīgi tikai un vienīgi Saulkrastu
novadam.
Kopumā novada attīstības unikālais punkts ir laba novada atpazīstamība, ģeogrāfiskais
novietojums un laba satiksme un iespēja tālāk uzlabot novada pievilcību visdažādākajos tās aspektos;
gan ar sakoptu vidi, gan servisu daudzveidību. Tas dod pamatu apgalvot, ka tieši viesu uzņemšana var
kļūt par novada ekonomikas galveno balstu.
2.3. Novada prioritāri likvidējamie vājumi
Tie ir jānovērš pirmkārt, lai varētu izmantot konkrētās iespējas.
Satiksmes infrastruktūras sakārtošana ļautu mazināt novada atsevišķo daļu savstarpējo
izolētību un uzlabot pakalpojumu pieejamību.
Uzlabojot inženiertehnisko infrastruktūru, būtiski uzlabosies vides stāvoklis un komforta
līmenis pilsētā un novadā, tas padarīs novadu par pievilcīgu dzīvesvidi pastāvīgajiem iedzīvotājiem un
patīkamu vietu novada viesiem. Pakalpojumu dažādošana ir instruments sezonalitātes iespaida
mazināšanai.
Viesu uzņemšanas pakalpojumu sniedzēju klasterizācija uzlabos novada uzņēmēju
konkurētspēju.
2.4. Prioritārie draudi
Prioritārie draudi apdraud stipro pušu izmantošanas iespējas.
Emigrācijas un zemes pārdošanas draudus var novērst tikai saimnieciskās darbības
aktivizēšana, kas ir primārais, jo, iedzīvotājiem saņemot darba iespējas,tie spēj apmierināt savas
pamatvajadzības, bet nodokļu pieplūdums pašvaldības kasē sekmēs sociālās sfēras attīstību un tālāku
dzīvesvides uzlabošanos. Īpašumu vērtība pieaugs un vienlaikus pieaugs arī „pašu‖ cilvēku piesaiste
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novadam. Finanšu nepietiekamību var mazināt kompetenti un profesionāli projektu vadītāji, taču ārējā
finansējuma pieplūdumu nosaka finanšu stāvoklis valstī un eiro zonā. Pārējie draudi ir ārēja rakstura
un vietējā līmeņa pārvaldības lēmumi tos nozīmīgi nevar ietekmēt.

3. P RIORITĀRĀS INTEGRATĪVĀS PROBLĒMJOMAS
3.1. Problēmjomu identifikācija un definēšana
Ar integratīvo problēmjomu saprotama tāda problēma vai problēmu grupa, kas attiecas
vienlaikus uz dažādām ilgtspējības dimensijām. Tas nozīmē, ka, liekot uzsvaru uz risinājumiem šajās
problēmjomās, vienlaikus panākam novada sociāli ekonomiskās attīstības stāvokļa uzlabošanos un
drošāk varam spriest par uzlabošanās tendenču stabilitāti ilgākā posmā. Faktiski tas nozīmē, ka
sekmējam novada ilgtspējīgu attīstību, ievērojot sabiedrības mērķgrupu vajadzības un sabalansējot tās
ar novada rīcībā esošajiem resursiem, tai skaitā dabas resursiem.
Integratīvās problēmjomas, kuras saistās ar novada attīstības ilgtermiņa mērķiem un ir vīzijas
piepildījuma pamatā, ir tā sauktās prioritārās integratīvās problēmjomas jeb, vienkāršāk, novada
attīstības ilgtermiņa prioritātes.






Problēmjomu identifikācijas galvenie avoti ir:
grupu intervijas, kas notika Saulkrastos, 2011. gada 9. septembrī,
SVID analīzes, kas tika izstrādātas darba grupās Saulkrastos, 19. oktobrī,
teritorijas apraksts kā resursu materiāls,
Saulkrastu novadu un viesu aptauju rezultāti.

Kopsavilkums tika izdarīts konferencē „Saulkrasti kā Vidzemes piekrastes attīstības un
pakalpojumu centrs‖, kas notika Saulkrastos, 2012. gada 15.martā.
Tika identificētas četras novada galvenās ilgtermiņa attīstības prioritātes, kurām faktiski ir
integratīvu problēmjomu raksturs, kas veido novada stratēģijas pamatu. Tas nenozīmē, ka citās jomās
nevarētu notikt attīstību veicinoši pasākumi, taču šīs jomas ir prioritāras attiecībā uz novada
pārvaldības resursu iesaistīšanu.
3.2. Prioritāro integratīvo problēmjomu analīze
3.2.1. Saulkrasti kā reģionālas nozīmes attīstības centrs Vidzemes jūrmalā
Vērtības. Saulkrastu novada ģeogrāfiskais stāvoklis. Attīstīta sociālā infrastruktūra pilsētā.
Labi satiksmes ceļi. Faktiskais cilvēku skaits, kam nepieciešami infrastruktūras pakalpojumi.
Nodomi. Nokomplektēt infrastruktūru, kas atbilst reģionālā attīstības centra statusam. Panākt
iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamības un daudzveidības uzlabošanu, garantēt stabilu
novada attīstību, samazinot ārējo ietekmju svārstības. Uzlabot ārējā finansējuma piesaistes iespējas
publisko attīstības projektu realizēšanai.
Resursi. Cilvēkresursi. Pastāvošā sociālā infrastruktūra, izglītības iestāžu tīkls. Satiksmes ceļi
un saistība ar apkārtējām teritorijām. Blakus teritoriju atkarība no novada tehniskās infrastruktūrām.
Instrumenti. Novada stratēģijas veicināšana institūcijās, kas atbild par telpisko plānošanu,
reģionālo attīstību un valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību. Sabiedriskā viedokļa veidošana novadā
un ārpus tā.
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Darbības virzieni. Rīgas reģiona telpiskās plānošanas procesu ietekmēšana caur Rīgas
reģiona attīstības padomi. Blakus teritoriju, kas izmanto novada un pilsētas tehniskās infrastruktūras
un ir atkarīgas no tām, iekļaušana Saulkrastu novadā.
Politikas principi. Panākt Saulkrastu pilsētai reģionālas nozīmes attīstības centra statusu:
aktīvas rīcības atbilstības nodrošināšanai un aktīva komunikācija viedokļa pamatošanai. Teritorijas
attīstības plānošanas likuma doto iespēju izmantošana.
Pārvaldības cikla nodrošinājums.
Atbildības sadale1
Procesu vada Saulkrastu novada dome: priekšsēdētājs un izpilddirektors, bet par tehniskām
detaļām atbild tautsaimniecības, vides un attīstības komiteja, projektu vadītājs un koordinators un
sabiedrisko attiecību speciālists.
Komunikācija
Komunikācijai ir izšķiroša nozīme problēmjomas risināšanā.
Komunikācijas virzieni valsts institucionālajā vidē: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, Rīgas plānošanas reģions, Pārresoru koordinācijas centrs, Labklājības ministrija, Izglītības
ministrija.
Komunikācijas virzieni pašvaldībās: teritoriālie kaimiņi, Carnikavas novads, Sējas novads,
Limbažu novads, Siguldas novads, Ādažu novads. Komunikācija ar iedzīvotājiem: Saulkrastu novada
pastāvīgie iedzīvotāji, dārzkopības sabiedrību sezonas un pastāvīgie iedzīvotāji. Skultes pagasta
dārzkopības sabiedrību iedzīvotāji.
Dokumentācija
Pasākumu plāns. Teritorijas plānojums un tā grozījumi. Vienošanās ar institūcijām un
pašvaldībām.
3.2.2. Viesu uzņemšanas industrijas attīstība kā novada ekonomikas pamats
Vērtības. Tradīcijas, zīmols un novada atpazīstamība. Novada viesi.
Nodomi. Padarīt viesu uzņemšanu par novada ekonomikas pamatu. Samazināt sezonalitātes
iespaidu uz novada ekonomiku.
Resursi. Novada dabas un vides apstākļi, ģeogrāfiskais stāvoklis, 14 km augstvērtīgas smilšu
pludmales. Esošā viesu uzņemšanas un apkalpošanas infrastruktūra.
Instrumenti. Zīmola un komunikācijas stratēģijas izstrāde un pielietošana. Komunikācija ar
uzņēmējiem, efektīvu uzņēmējdarbības vadības formu popularizēšana. Pasākumu veidošanas un
novadīšanas procesu stimulēšana.
Politikas principi. Lielākās labvēlības princips ieguldītājiem viesu uzņemšanas sfērā. Viņu
sadarbības veicināšana.
Darbības virzieni. Viesu uzņemšanas un ar to saistīto sfēru uzņēmumu klasterizācija.
Infrastruktūras piemērošana darbam visās sezonās; satiksmes infrastruktūras attīstība: stāvlaukumi,
sabiedriskais transports, videi draudzīgi satiksmes veidi.
1

Šeit un turpmāk – atbilstoši publicētajai pašvaldības struktūrai 2011. gadam
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Pārvaldības cikla nodrošinājums.
Atbildības sadale
Komunikācija ar uzņēmējiem: izpilddirektors, projektu vadība, sabiedrisko attiecību
speciālists, būvvalde, TIC. Novada zīmols: sabiedrisko attiecību speciālists, TIC vadītājs, projektu
vadītājs.
Komunikācija
Sadarbība ar privāto sektoru, kooperatīvā darba principa iedzīvināšana. Informēšana:
kampaņas un pastāvīgais informācijas fons. Novada zīmols un tā komponentes kā komunikāciju
stratēģijas sastāvdaļa. Novada telpiskās informācijas zīmju sistēma. Mārketinga kampaņas.
Dokumentācija
Komunikāciju programma, zīmola programma.
3.2.3. Laba izglītība un daudzpusīga kultūra un sports kā galvenie cilvēkvides
veidotāji novadā
Vērtības. Izveidojusies stabila izglītības un kultūras infrastruktūra. Tradīcijas un to aktīva
attīstīšana. Radoša cilvēkvide, personiskā iniciatīva.
Nodomi. Izstrādāt profesionālās ievirzes programmas. Kultūrvides bagātināšana ar nolūku
ieinteresēt iespējami plašāku viesu loku un mazāka atkarība no sezonas.
Resursi. Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas, Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas
skola. Profesionāli kadri. Esošie kultūras infrastruktūras objekti, kas pieder pašvaldībai.
Instrumenti. Sadarbība ar privāto sektoru profesionālās izglītības jomā un kultūras pasākumu
dažādošanas jomā. Pašvaldības pārziņā esošo objektu attīstīšana, izmantojot pieejamo valsts un ES
līdzfinansējumu.
Politikas principi. Izglītības sistēmas konkurētspējas palielināšana. Kultūras sfēras veidošana
par galveno novada pievilcības faktoru līdzās dabas apstākļiem.
Darbības virzieni. Izglītības jomā: pie vidusskolām veidot profesionālās ievirzes nodarbību
iespējas: pulciņus, radošās un ideju darbnīcas, praktiskas dabas kursus.
Pārvaldības cikla nodrošinājums
Atbildības sadale
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja. Saulkrastu vidusskola. Zvejniekciema
vidusskola. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola. Sabiedrisko attiecību speciālists. PA
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs‖. Saulkrastu pilsētas bibliotēka.
Komunikācija
Trīspusīga sadarbība: Dome-skolu
organizatori-pašvaldības kultūras infrastruktūra.

vadība-privātuzņēmēji;

dome-privātie

kultūras

Dokumentācija
Izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmas, specializācijas programmas. Kopēji
pasākumu plāni kultūras dzīves attīstīšanā; daudzgadu kultūras kalendārs.
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3.2.4. Attīstīta komunālā saimniecība cilvēku un dabas labklājībai
Vērtības. Dabas vides tīrība un novada iedzīvotāju un viesu komforts.
Nodomi. Aptvert iespējami lielāku daļu apbūves teritoriju ar centralizētiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem. Padarīt siltumenerģijas apgādes sistēmu energoneatkarīgu un energoefektīvu,
samazināt siltumnīcgāzu emisijas. Nodrošināt atkritumu saimniecības efektīvu darbību.
Resursi. Esošie tīkli un sistēmas. Pašvaldības uzņēmums un speciālisti.
Instrumenti. Finanšu resursu piesaiste izpētei un inženiertehniskās infrastruktūras attīstībai.
Līgums par atkritumu apsaimniekošanu novadā un prasības, kas no tā izriet apsaimniekotājam.
Teritorijas plānojums kā apbūves iespēju un rakstura regulators. Domes saistošie noteikumi.
Politikas principi. Nodrošināt komunālās saimniecības pakalpojumus iespējami lielākam
skaitam cilvēku un iespējami lielākai daļai teritorijas. Sakārtota komunālā saimniecība nodrošina
sakārtotu vidi.
Darbības virzieni. Paplašināt teritorijas, kurās pieejami centralizētie ūdenssaimniecības
pakalpojumi. Energoefektīvāka siltumenerģijas ražošana un taupīgāka tās izlietošana. Atkritumu
šķirošana apdzīvotajās un servisa teritorijās; pietiekams nodrošinājums ar konteineriem rekreācijas un
pilsētas publiskajās teritorijās.
Pārvaldības cikla nodrošinājums
Atbildības sadale
Izpilddirektors. Tautsaimniecības attīstības un vides komiteja.
komunālserviss‖. Projektu vadītājs un projektu koordinators. Būvvalde.

SIA

„Saulkrastu

Komunikācija
Līgumsaistības ar ZAAO. Intensīvāka iekšējā komunikācija starp domes pārvaldību un
komunālo pakalpojumu sniedzēju. Projektu izstrāde: darbības finansējuma saņemšanai, konkursi par
tiesībām veikt darbus un izpētes. Pastāvīga iedzīvotāju informēšana par plānoto, paveikto un
izlietotajiem līdzekļiem; ierosinājumu pieņemšana.
Dokumentācija
Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju organizāciju. Domes saistošie noteikumi par atkritumu
saimniecību. Ūdenssaimniecības attīstības un tehniskie projekti. Izpētes materiāli.

26

Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2014. - 2026. gadam

1. TABULA
Saulkrastu novada attīstības stratēģijas ilgtermiņa un vidēja termiņa galvenie elementi. Kopsavilkums.
Vidēja termiņa rīcības virzieni
2014. – 2020. gadā (RV)

Vidēja termiņa uzdevumi

Vidēja termiņa mērķi

Vidēja termiņa rezultatīvie rādītāji

1

2

3

4

Novada ilgtermiņa prioritāte 2014. - 2026. gadā. P1. Viesu uzņemšanas industrijas un kūrorta attīstība.
Darbības stratēģiskais mērķis 2014. - 2026. gadā. M1. Saulkrasti ir iecienīts radošās inteliģences un ģimeņu kūrorts Baltijas reģionā.
Vidēja termiņa prioritāte 2014. - 2020. gadā. VP1. Radīt pamatnosacījumus, lai Saulkrasti kļūtu par Baltijas reģiona nozīmes kūrortu.
RV1.1. Novada tēla veidošana

U1.1.1.Novada zīmola politikas
attīstīšana

Zīmola vienota koncepcija un atpazīstamība Latvijā
un Baltijas jūras reģionā

Informācija pastāvīgi vismaz 2
ceļvežos par Baltijas jūras reģionu

U1.1.2.Saulkrastu pozicionēšana
tūrisma pakalpojumu tirgū

Atpazīstami pludmales svētki. Kultūras festivāli un
mākslinieku plenēri, kā arī sporta pasākumi notiek
visu gadu

Pasākumu apmeklētība ziemā
veido vismaz 30% no apmeklētības
vasarā

Saulkrasti kā komplekss vienas diennakts
piedāvājums Vidzemes, Latvijas un Baltijas reģiona
tūrisma maršrutos. Saulkrasti kā veselības tūrisma
gala mērķis Baltijas jūras reģionā

Stabils un pastāvīgs viesu skaita
pieaugums

Izveidotas plašas, labiekārtotas autostāvvietas.
Labiekārtotu kājceliņu tīkls no stāvvietām uz
pludmali, kāpu zonā un uz apskates objektiem,
pilsētas promenāde, tualetes pie šiem objektiem

20 km izveidotu celiņu, par 50%
samazinātas izstaigātās zemsedzes
platības

RV1.2. Tūrisma infrastruktūras U1.2.1.Dabas objektu un pludmales
nostiprināšana
pieejamības un ilgtspējīgas
izmantošanas nodrošināšana, cilvēku
plūsmas organizēšana
U1.2.2 .Vides pieejamības
nodrošināšana

Visi tūrisma infrastruktūras objekti ir pieejami visiem Objektu skaits. TIC darbojas
cilvēkiem.
servisi cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
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1
RV1.3. Tūrisma klastera
veidošana

2
U1.3.1. Saulkrastu novads kā –
pārreģionālas nozīmes kultūras
pasākumu norises vieta

3
Darbojas privātu investoru izveidota starptautiskas
klases viesnīca ar SPA centru un baseinu un tiek
piedāvāti plaša spektra un kvalitatīvi kūrorta
pakalpojumi

U1.3.2.Atbalsts uzņēmējiem viesu
Saulkrastu tūrisma pakalpojumu sniedzēju apvienība
uzņemšanas pakalpojumu attīstīšanā ar kopīgu darbības un attīstības programmu
U1.3.3 Atbalsts viesu uzņemšanas
un pakalpojumu dažādošanas un
kvalitātes nodrošināšanai
RV1.4. Pasākumu plāns
Saulkrastu kūrorta statusa
atzīšanai

U1.4.1. Kūrorta attīstības
programmas sagatavošana

Kūrorta attīstība ir kopējās novada attīstības
stratēģijas būtiska un neatņemama sastāvdaļa

1.TABULAS TURPINĀJUMS
4
Darbības uzsākšanas fakts,
apkalpoto viesu skaits

Klasterī apvienoti un sadarbojas
vismaz 30 dažādu profilu
pakalpojumu sniedzēju

Augsta gaisa kvalitāte pēc
lihenoindikācijas, vismaz laba
virsmas ūdeņu kvalitāte pēc
bioindikācijas, peldūdeņu kvalitāte
100% gadījumu atbilst obligātajām
prasībām un 80% - ieteicamajām
prasībām

Novada ilgtermiņa prioritāte 2014. - 2026. gadā. P2. Ostas attīstība.
Darbības stratēģiskais mērķis 2014. - 2026. gadā. M2. Ostas potenciāla efektīva izmantošana.
Vidēja termiņa prioritāte 2014. - 2020. gadā. VP2. Nodrošināt ostas darbību visu gadu un iespējas ostā pieņemt un apkalpot mazmēra kuģus.
RV2.1. Mazmēra kuģu
pieņemšana un apkalpošana

U2.1.1.Izstrādāt un realizēt
veicināšanas pasākumus mazmēra
kuģu apkalpošanas uzņēmumu
attīstībai ostā un tās tuvumā

Ostā darbojas mazmēra kuģu pieņemšanas,
apkalpošanas, remonta un glabāšanas infrastruktūra

Apkalpoto peldlīdzekļu skaits,
jomas apgrozījums

RV2.2. Ostai pieguļošo
teritoriju attīstība

U2.2.2.Uzlabot transporta
pievadceļu caurlaidību

Palielināt ostas kravu apgrozījumu, vienlaikus mazinot Ostā apstrādāto kravu apjoms
pievedceļu ietekmi uz iedzīvotājiem.

RV2.3. Vissezonu kuģošana

U2.2.3.Sniegt palīdzību kuģojamības Ledlauža ekonomiski attaisnota nolīgšana
nodrošināšanai arī ledus sezonā

Navigācijas sezonas ilgums
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4

Novada ilgtermiņa prioritāte 2014. - 2026. gadā. P3. Izglītība un kultūra kā galvenie cilvēkvides veidotāji novadā.
Darbības stratēģiskais mērķis 2014. - 2026. gadā. M3. Izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras pilnībā nodrošina novada iedzīvotāju vajadzības
atbilstoši reģiona attīstības centra līmenim.
Vidēja termiņa prioritāte 2014. - 2020. gadā. VP3. Nostiprināt un dažādot vispārējās un interešu izglītības sistēmu un uzlabot tās konkurētspēju. Kultūras
dzīvi veidot tā, lai tā būtu aktīva un apmeklēta visa gada garumā.
RV3.1. Izglītības iestāžu
U3.1.1. Vidusskolās nodrošināt
mācību programmu dažādošana, vispārējās vidējās izglītības
interešu izglītības pilnveidošana programmu ar profesionālu ievirzi
apguvi

Saulkrastu un Zvejniekciema skolās ir iespējams apgūt Vismaz 3 apstiprinātas mācību
ar viesu uzņemšanas jomu saistīto specialitāšu
programmas. Audzēkņu skaits, kas
pamatus
mācās šajās programmās.

U3.1.2. Materiāli tehniskais
Kabinetu apgāde, telpu funkcionālā un kosmētiskā
nodrošinājums profesionālās ievirzes uzlabošana. Profilējošo kursu nodrošināšana ar
programmas īstenošanai
mācību bāzi.

Līdzdalība programmās, apgūtie
līdzekļi

U3.1.3.Nepieciešamie
labiekārtojumi izglītības iestāžu
infrastruktūrai un videi
RV3.2. Saulkrastu novada
bibliotēkas darbības
pilnveidošana

U3.2.1. Bibliotēkas ēkas
infrastruktūras pilnveidošana
U3.2.2 Bibliotēkas tehniskās bāzes
nodrošināšana

Bibliotēkas ēkā ir pieejama visiem iedzīvotājiem un tā Apmeklētāju skaits, izsniegto
var sniegt pilnvērtīgu pakalpojumu
grāmatu skaits, pakalpojuma klāsta
palielināšana.

U3.2.3. Bibliotēkas darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšana
RV3.3. VJMMS iestāžu
materiāltehniskās bāzes
nodrošināšana un infrastruktūras
pilnveidošana

U3.3.1. VJMMS iestāžu
materiāltehniskās bāzes
nodrošināšana

VJMMS skola ir izvietota vienā mājā un tās
Audzēkņu skaits un sasniegumi
infrastruktūra un materiāli tehniskais nodrošinājums ir dažāda līmeņa konkursos
atbilstošs skolas specifikai

U3.3.2. VJMMS izglītības kvalitātes
nodrošināšana
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1. TABULAS TURPINĀJUMS
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U3.4.1.Saulkrastu muzeja
izveidošana un attīstīšana

Jaunas telpas Saulkrastu centrā muzejam

Jaunas telpas muzejam, apgūtie
finanšu līdzekļi

U3.4.2.Sporta infrastruktūras
objektu sakārtošana un izbūve

Divu stadionu un sporta centra rekonstrukcija

Rekonstruēti 2 stadioni un sporta
centrs, apgūtie finanšu līdzekļi

U3.4.3.Kultūras infrastruktūras
objektu attīstīšana, sakārtošana un
izbūve

Kultūras infrastruktūras objektu attīstīšana

RV3.5. Ilgtermiņa kultūras
stratēģijas un programmas
izveidošana

U3.5.1.Kultūras dzīves
atpazīstamības veicināšana un
sezonalitātes izlīdzināšana

Pastāvīgā kultūras kalendāra izstrāde, plānojot
regulāros pasākumus vidējam un ilgam termiņam.
Daļēji skatīt arī RV1.1.

RV3.6. Infrastruktūras objektu
attīstīšana tūristu piesaistīšanai

U3.6.1.Tūristu piesaistīšanas objektu Tūrisma infrastruktūras objektu attīstīšana
sakārtošana un izbūve

RV3.4. Kultūras un sporta
infrastruktūras objektu
attīstīšana

Regulāri notiekošo pasākumu
skaits un sadalījums gadā
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Novada ilgtermiņa prioritāte 2014. - 2026. gadā. P4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras attīstības pamats.
Darbības stratēģiskais mērķis 2014. - 2026. gadā. M4. Saulkrastu novada pārvaldība funkcionē atbilstoši reģionālas nozīmes attīstības centra prasībām.
Vidēja termiņa prioritāte 2014. - 2020. gadā. VP4. Iegūt realitātē pamatotu reģionālas nozīmes attīstības centra statusu.
Saulkrastos darbojas Nodarbinātības valsts aģentūras
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas

Izveidotas iestāžu filiāles

U4.1.2.Izstrādāt sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības infrastruktūras
attīstību

Ieviesta starpinstitucionāla sadarbības sistēma sociālo
pakalpojumu sniegšanai

Uzlabota sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu sniegšanas
infrastruktūra.

U4.2.1. Saulkrastu novada domes
pārvaldības un funkcionālo kapacitātes
atbilstību nodrošināt reģiona centra
prasībām

Saulkrastu novada domes darba ļauj piesaistīt visus
pieejamos ES fonda projektus. Ir ieviesta KVS

Projektu skaits un līdzfinansējuma
apjoms

U4.2.2.Jauniešu iesaistīšana novada
attīstības procesos

Izstrādāt Saulkrastu novada jaunatnes politikas
pamatnostādnes un izveidot nepieciešamās
organizatoriskās struktūras

Iesaistīto jauniešu skaits

U4.2.3.Iedzīvotāju apkalpošanas
efektivitātes un ērtības uzlabošana

Vienas pieturas aģentūras izveidošana iedzīvotāju
apkalpošanai

Izveidota Vienas pieturas aģentūra.
Iesniegumu apkalpošanas termiņš
samazināts 1,5 reizes.

U4.2.4.e – pakalpojumu funkcionālā
aptvēruma paplašināšana

Sadarbība ar portālu www.latvija.lv

Iespējams elektroniski saņemt
visus pakalpojumus, kas neprasa
obligātu saņēmēja fizisku klātbūtni

RV4.1. Sociālo pakalpojumu U4.1.1.Veicināt novadam labvēlīgu
attīstīšana
lēmumu pieņemšanu Labklājības
ministrijā, lai panāktu valsts sociālo
dienestu pakalpojumu centru
izvietošanu Saulkrastos

RV4.2. Pārvaldes
kapacitātes celšana
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RV4.3. Ielu, ietvju,
apgaismojuma, stāvvietu
sakārtošana un attīstīšana

2
U4.3.1.Satiksmes infrastruktūras
attīstības plānošana

Izstrādāts pilsētas un novada transporta infrastruktūru
rekonstrukcijas un attīstības plāns kā nozares plāns

U4.3.2. Ielu, ceļu , tiltu un gājēju celiņu
infrastruktūras ierīkošana un
rekonstrukcija
U4.3.3.Ietvju un ielu apgaismojuma
atjaunošana un attīstība

RV4.4. Komunālās
saimniecības attīstības
risinājumi

3

Ielu seguma atjaunošana un uzlabošana. Stāvvietu
tīkla izveide. Ielu un teritorijas apgaismojuma
efektivitātes uzlabošana.

1. TABULAS TURPINĀJUMS
4
Dokuments pieņemts novada domē
Stāvvietas 2500 automašīnām,
drošas „Park&Ride‖ stāvvietas
vismaz 300 automašīnām un 500
velosipēdiem
Atjaunots un rekonstruēts 45 km
ietvju, 30% apgaismes ķermeņu
nomainīti pret ekoefektīvākiem;
600 jauni ekoefektīvi apgaismes
ķermeņi

U4.4.1.Ūdenssaimniecības pakalpojumu Ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumi principā
nodrošināšana visā Saulkrastu pilsētas pieejami jebkurā vietā Saulkrastu pilsētas un
teritorijā
Zvejniekciema teritorijā.

Pakalpojums tiek piedāvāts visām
mājsaimniecībām Saulkrastos un
Zvejniekciemā. Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu jaudas atbilst
sistēmas vajadzībām

U4.4.2.Ūdenssaimniecības pieejamības
principiāls risinājums DKS teritorijām

Veikts pētījums un izstrādāts praktisks risinājums
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamībai DKS
teritorijā, ievērojot to telpisko specifiku

Izstrādāts un vismaz vienā DKS
īstenots ūdensapgādes un
kanalizācijas pilotprojekts

U4.4.3.Siltumsaimniecības
energoefektivitātes uzlabošana

Katlu saimniecības un tīklu modernizācija un
paplašināšana

Darbības rādītāji atbilst novadā
izstrādātajai koncepcijai

Siltumtīklu rekonstrukcija, aptverto teritoriju
paplašināšana un savienošana
U4.4.4.Vides labiekārtošana un dabas
risku mazināšana

Atsevišķi projekti izraudzītās vietās (kapsēta, tirgus
u.c.)

Projektu skaits, apgūtie līdzekļi
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RV4.5. Videi draudzīga
transporta pakalpojumu
attīstīšana novadā

RV4.6. Reģionāla attīstības
centra statusa iegūšana

2

3

1. TABULAS NOBEIGUMS
4

U4.5.1.Velotransporta un videi
draudzīga elektro transporta
infrastruktūru attīstīšana viesu un
iedzīvotāju apkalpošanas, aktīvās
atpūtas un veselīga dzīvesveida
popularizēšanai

Pilsētu šķērso radiāla un aksiālā virziena veloceliņi;
elektrotransporta apkalpošana, dzelzceļa un Via
Baltica šķērsojumu izveide gājējiem un
riteņbraucējiem pilsētas daļu labākai savstarpējai
sasaistei

Marķēti 40 km, no jauna izbūvēti
10 km veloceliņu; 1 elektro auto
uzlādes stacija, 7 dzelzceļa
šķērsošanas vietas

U4.5.2.Sadarbībā ar AS „Pasažieru
Vilciens‖ optimizēt dzelzceļa staciju
izvietojumu novadā

Inčupes stacijas pārvietošana, ievērojot faktisko
cilvēku kustības raksturu

Darbības fakts

U4.6.1.Pamatojuma izstrāde novada
robežu paplašināšanai un attiecīga
likumprojekta virzīšanas veicināšana
novadam labvēlīgu lēmumu
pieņemšanu Latvijas Pašvaldību
savienībā un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā

Sagatavots valsts līmenī atzīts priekšlikums par
novada administratīvās robežas izmaiņām

Saeimā iesniegts likumprojekts

U4.6.2.Veicināt novadam labvēlīgu
Rīgas reģiona telpiskās un attīstības plānošanas
lēmumu pieņemšanu Vides aizsardzības dokumentos Saulkrasti fiksēti kā reģiona nozīmes
un reģionālās attīstības ministrijā un
attīstības centrs
atbalstu Pārresoru koordinācijas centrā,
lai valsts līmeņa un reģionālajos
plānošanas dokumentos nostiprinātu
Saulkrastiem reģionāla attīstības centra
statusu

Dokumentārs fakts
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II. DOKUMENTU IETVAR S
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ
SAULKRASTU NOVADĀ
Informatīvais materiāls par vietējā līmeņa attīstības plānošanas procesu regulējošiem normatīvajiem
aktiem un augstākstāvošajiem vai saistītajiem plānošanas dokumentiem

1. S TARPTAUTISKIE NORMATĪVIE AKTI UN PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
1.1. Eiropas Reģionālās un telpiskās (teritorijas) plānoš anas harta
Šis dokuments pieņemts Eiropas Reģionālās plānošanas ministru konferencē 1983. gadā
Spānijā un nosaka, ka teritorijas plānošanā jātiecas vienlaicīgi sasniegt:
 līdzsvarotu reģionu sociāli ekonomisko attīstību,
 dzīves kvalitātes uzlabošanu,
 dabas resursu un dabas aizsardzības atbildīgu vadīšanu,
 zemes racionālu izmantošanu.
No ekonomiskā, sociālā un vides aspekta tāpat kā no infrastruktūras un labiekārtojuma aspekta
ir svarīgi radīt laukos atbilstošus dzīves apstākļus, īpaši, ņemot vērā atšķirības starp apdzīvojuma
centriem un mazattīstītiem, nomaļiem lauku apvidiem. Attīstot apdzīvoto vietu tīklu, sociālās un
ekonomiskās struktūras un transportu, šādās teritorijās ir jāievēro to specifiskās funkcijas, īpaši dabas
ainavu saglabāšanā un pārvaldīšanā
1.2. Eiropas vietējo pašvaldību harta
1985. gadā pieņemtā Eiropas vietējo pašvaldību harta ir augstākā juridiskā spēka normatīvais
akts attiecībā uz pašvaldību iekārtu. Latvija pievienojās hartai 1996. gadā ar speciālu likumu. Kā
Saeimas ratificētam starptautiskajam līgumam, hartai ir augstāks spēks par jebkuru nacionālo likumu.
Hartas izpildes uzraudzību ir uzņēmies CLRAE (Congress of Local and Regional Authorities
of Europe) – Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongress. Kongresa sesijās regulāri izskata hartas
izpildi Eiropas Padomes dalībvalstīs. Pašlaik no 46 dalībvalstīm hartu ir ratificējusi 41 valsts.
Hartas normām ir vadlīniju raksturs – to konkrētā ieviešana valstīs var atšķirties, taču
likumdošanā jāievēro hartas galvenās prasības, kuras uzskaitītas zemāk.
 Pašvaldības princips nozīmē teritoriālās kopienas tiesības un spēju gan reglamentēt, gan
pārvaldīt ievērojamu publisko lietu daļu savas teritorijas iedzīvotāju interesēs.
 Pašvaldību principam jābūt garantētam konstitūcijā, ja valstī ir konstitucionāla iekārta, vai
vismaz likumā, ja nav konstitūcijas.
 Funkcijas starp nacionālo, reģionālo un vietējo varu sadalāmas atbilstoši subsidiaritātes
principam – vara jādeleģē pēc iespējas tuvāk pilsonim.
 Pašvaldības pilnvarām normāli jābūt ekskluzīvām, valsts nedrīkst reglamentēt pašvaldību
funkciju izpildes kārtību citādi kā ar likumu starpniecību.
 Ja valsts deleģē kādas savas funkcijas, tad šādām funkcijām izpildes noteikumus var noteikt
arī valdība, taču arī šajā gadījumā pašvaldība piemēro vispārējo kārtību vietējiem apstākļiem.
 Nedrīkst ierobežot pašvaldības personāla suverenitāti – darbiniekus pašvaldība izvēlas bez
valdības iejaukšanās.
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 Nedrīkst ierobežot pašvaldības organizācijas suverenitāti – pašvaldības veido struktūras










patstāvīgi, piemērojot tās vietējiem apstākļiem.
Pašvaldības darbinieku darba apstākļiem jābūt tādiem, lai nodrošinātu pašvaldības uzdevumu
veikšanu.
Pašvaldības darbinieku sociālās garantijas nedrīkst atpalikt no attiecīgām garantijām darba
tirgū.
Pašvaldības budžetam pamatā jāveidojas no pašu ienākumiem – pašvaldības nodokļiem un
nodevām, likmes tiem maina pati pašvaldība.
Pašvaldības funkciju finansējums nedrīkst būt mazāks nekā valsts funkcijām vienotas valsts
ekonomiskās politikas ietvaros.
Valsts dotācijām, ja tās domātas pašvaldības funkciju veikšanai, nav jābūt iezīmētām.
Lai varētu veicināt savas teritorijas sociāli ekonomisko attīstību, pašvaldībām jābūt tiesībām
aizņemties vietējā kapitāla tirgū.
Pašvaldībām ir tiesības veidot pašvaldību asociācijas un sadarboties ar citām pašvaldībām.
Jāpastāv reālai iespējai aizstāvēt pašvaldību tiesības, ja kāda cita vara cenšas tās nelikumīgi
ierobežot.
Jebkāda valsts uzraudzība nedrīkst pārsniegt minimāli nepieciešamo.

No citiem pašvaldību demokrātijas dokumentiem harta atšķiras ar savu starptautiskā līguma
raksturu un to, ka pastāv reāla autoritatīva organizācija, kura uzrauga šā likuma ievērošanu. Ja šķiet,
ka harta tiek pārkāpta, gan pašvaldība, gan atsevišķs pilsonis var griezties Satversmes tiesā.
1.3. Eiropas Telpiskās Attīstības Perspektīva
Šī perspektīva, pazīstama arī ar devīzi ―Virzībā uz līdzsvarotu un ilgtspējīgu ES teritorijas
attīstību‖, pieņemta 1999. gadā Potsdamā, ES dalībvalstu telpiskās plānošanas ministru sanāksmē. Tā
ir izstrādāta kā instruments ekonomiskās izaugsmes, nodarbinātības un ilgtspējīgas attīstības atbalstam
visā Eiropas Savienībā.
ETAP ir politiskais pamats Kopienas un ES dalībvalstu nozaru politikām, kam ir telpiska
ietekme, kā arī reģionālajām un vietējām pašvaldībām. ETAP ir vērsta uz Eiropas teritorijas
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Lielākais uzsvars dokumentā ir vērsts uz lielpilsētu, urbanizēto
areālu un jutīgo teritoriju attīstību, taču ir ņemti vērā arī lauku teritoriju attīstības aspekti.
Policentriskas un līdzsvarotas pilsētu sistēmas attīstība un pilsētu un lauku teritoriju partnerattiecību
stiprināšana, atmetot novecojušo priekšstatu par pilsētu un lauku duālismu (savstarpējo
pretnostatīšanu).
1. Saprātīgi apsaimniekojot, nodrošināt dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu.
Tas globalizācijas laikmetā veicina ES pilsētu un reģionu dabas un kultūras daudzveidības
saglabāšanu un reģionālās identitātes aizsardzību un padziļināšanu.
Eiropas telpiskās attīstības perspektīva ir balstīta uz ES mērķi sasniegt līdzsvarotu un
ilgtspējīgu attīstību. Tas nozīmē, ka sociālās un ekonomiskās prasības jāsaskaņo ar teritorijas
ekoloģiskajām un kultūras funkcijām, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un plašākā mērogā līdzsvarotu
telpisko attīstību.
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1.4. Local Agenda 21 un Agenda Baltic 21
Agenda 21 nav normatīvs vai plānošanas dokuments šī jēdziena parastajā izpratnē, tas drīzāk
ir termins vai princips, kas apvieno rīcību (ieskaitot visu līmeņu plānošanu un likumdošanu) kopu,
ieviešot praksē ilgtspējības jēdzienu. Tas radies 1992. gadā Riodežaneiro, Apvienoto Nāciju
Konferencē ―Par vidi un attīstību‖. Konference vērsa uzmanību uz pasaulē notiekošo apkārtējās vides
postīšanu un pastāvošo sociālo nevienlīdzību. Tās laikā tika pieņemti vairāki svarīgi dokumenti, kas
faktiski ir kļuvuši par pagrieziena punktu pasaules vēsturē, izvirzot kopējus mērķus ilgtspējīgai
attīstībai pasaulē. Ar Agenda 21 parasti saprot tieši globālās rīcības.
Vietējās rīcības atspoguļojas terminā Local Agenda 21, kurš burtiskā tulkojumā nozīmē
―Vietējā darba kārtība 21. gadsimtam‖. Daudzu Agenda 21 minēto problēmu un risinājumu saknes ir
meklējamas pašvaldību līmenī, tieši tāpēc pašvaldībām savi attīstības plāni būtu jāizstrādā, balstoties
uz ilgtspējīgas attīstības principiem. Vietējā pašvaldība veido un uztur ekonomisko, sociālo un vides
infrastruktūru, pārrauga plānošanas procesu, nosaka vides politiku pašvaldībā, kā arī atbalsta
nacionālās vides politikas īstenošanu.
Vietējai pašvaldībai kā iedzīvotājiem vistuvāk stāvošajai varai ir primāra nozīme sabiedrības
izglītošanā un mobilizēšanā ilgtspējīgas attīstības jautājumu veicināšanā. Local Agenda 21 mērķis ir
iesaistīt gan indivīdus, gan dažādas intereses pārstāvošas sabiedrības grupas kopējā attīstības procesā.
Tās uzdevums ir aicināt uz sadarbību gan ražotājus, gan nevalstiskās organizācijas, gan skolas un
arodbiedrības, gan etniskās minoritātes, kā arī kaimiņu pašvaldības un valstiskās institūcijas.
Local Agenda 21 nenozīmē tikai dokumenta sagatavošanu, tas ir ilglaicīgs process jebkurā
līmenī. Local Agenda 21 mērķi sakrīt ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un zināmā mērā izriet no to
definīcijām globālajā Agenda 21 principā:
1. ekonomisko, ekoloģisko un sociālo sistēmu harmonijas,
2. dabas resursu saglabāšanas un saprātīga izmantošanas,
3. cilvēkiem garantētas drošības un veselības.
Local Agenda 21 procesam ir vairākas būtiskas pazīmes:
 izteikta orientācija uz demokrātiskām rīcībām;
 ekoloģisko, sociālo un ekonomisko mērķu integrācija;
 demokrātiska visu interešu grupu un iedzīvotāju līdzdalība.
Process balstās uz Rio Deklarācijas principiem, kuru vietējā plānošanas līmenī svarīgo
elementu kopsavilkums pievienots zemāk:
 cilvēkiem ir tiesības uz veselīgu un produktīvu dzīvi saskaņā ar dabu;
 šodienas attīstība nedrīkst mazināt tagadējās un nākošo paaudžu attīstības iespējas un
vajadzības pēc vides;
 lai sasniegtu ilgtspējīgu attīstību, vides aizsardzība jānosaka kā neatņemama attīstības procesa
sastāvdaļa un to nedrīkst apskatīt atrauti;
 nabadzības izskaušana un dzīves standarta atšķirību mazināšana dažādās pasaules daļās ir
būtiska ilgtspējīgas attīstības sasniegšanā un apmierina cilvēku lielākās daļas vajadzības;
 valstīm jāsamazina un jāierobežo neilgtspējīgi ražošanas un patēriņa modeļi un jāsekmē
atbilstoša demogrāfiskā politika;
 vides jautājumi vislabāk risināmi ar visu ieinteresēto pilsoņu līdzdalību, padarot vides
informāciju plaši pieejamu.
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Eiropas līmenī ilgtspējīgu pilsētu kampaņa tika uzsākta 1994. gadā Alborgā, Dānijā pirmajā
Eiropas Ilgtspējīgu pilsētu konferencē, kur 80 Eiropas vietējās pašvaldības ierosināja un parakstīja
Hartu ―Eiropas pilsētas ceļā uz ilgtspējīgu sabiedrību‖ (t.sk. Alborgas harta). Kopumā kampaņai, kuras
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību vietējā līmenī un atbalstīt Eiropas pašvaldības atbilstošas
politikas un darbības veidošanā un īstenošanā, pievienojās vairāk nekā 410 pašvaldības no 32 valstīm.
Lai padarītu ilgtspējīgas attīstības izvēli vieglāku visām mērķgrupām Baltijas jūras reģionā, tā
valstu valdības 1996. gadā nolēma veidot kopēju sapratni par ilgtspējīgu attīstību Baltijas jūras
reģionā. 1998. gada jūnijā tika apstiprināts dokuments Agenda Baltic21 – Darba kārtība Baltijas jūras
reģionam, resp., vadlīnijas ilgtspējīgai attīstībai reģionā. Agenda Baltic21 ir pirmā starpvaldību
reģionālā Local Agenda 21, kas pieņemta pasaulē pēc 1992. gada Rio konferences.
Pēc būtības šis dokuments ir valdības līmeņa rīcības programma, kas sastāv no 37 praktiski
orientētiem priekšlikumiem, aptverot sekojošus sektorus: lauksaimniecību, enerģētikas saimniecību,
zvejniecību, mežsaimniecību, tūrismu, ražošanu un transportu, kā arī telpisko plānošanu un
attiecības starp pašval dībām.
Dokuments gan nesatur tiešus ieteikumus plānošanas jomā, bet netieši tā galvenie principi var
ietekmēt un ietekmē apdzīvojuma attīstību. Galvenie ieteikumi šeit ir:
 virzot ekonomisko un sociālo attīstību, vienlaikus jānodrošina dabas vides un kultūras
mantojuma aizsardzība un saglabāšana;
 plānošanas procesā jānodrošina sabiedrības iesaistīšana, savstarpējas partnerības un
pakārtotības principu respektēšana;
 jāveicina katra no reģiona apvidiem konkurētspēja ES un pasaulē, vienlaikus veicinot sociālo
un ekonomisko apstākļu izlīdzināšanos starp vairāk un mazāk veiksmīgiem apvidiem, kā arī
starp pilsētām un laukiem.
Agenda Baltic 21 prasības atbilst globālās Agenda 21 prasībām, kuru Latvija atzinusi kā ANO
dalībvalsts.
1.5. Lisabonas stratēģija
2000. gadā Eiropas Savienības Padome pieņēma šo dokumentu, kas, noteica ―…jaunu
stratēģisko mērķi ES, lai stiprinātu nodarbinātību, ekonomiskās reformas un sociālo saliedētību kā uz
zināšanām balstīta ekonomikas daļu‖. Gadu vēlāk gadā stratēģija tika papildināta Gēteborgas Eiropas
Savienības Padomes sanāksmē par ilgtspējīgo attīstību, Lisabonas procesam pievienojot ekoloģisko
aspektu. Līdz ar to stratēģija balstās uz 3 pīlāriem – ekonomiskā atjaunotne, sociālā atjaunotne un
ekoloģiskā atjaunotne.
Gēteborgas Eiropas Savienības Padome noteica galvenos ekoloģiskos mērķus un termiņus, kā
arī 4 prioritātes:
 klimata maiņa: siltumnīcas efekta samazināšana, palielinot elektrības ražošanu no
atjaunojamiem avotiem,
 pāreja no ―ceļu transporta‖ uz citiem – videi draudzīgākiem transporta veidiem,
 sabiedrības uzvedība: reaģēt uz iedzīvotāju bažām par pārtikas drošību un kvalitāti, ķīmisko
vielu lietošanu, infekcijas slimībām, resursu racionālu pārvaldību.
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1.6. Eiropas ūdeņu struktūrdirektīva
Eiropas Savienības (ES) Ūdens struktūrdirektīva (Water Framework Directive 2000/60/EC of
the European Parliament and of the Council of 23 October 2000) paredz kardināli jaunu pieeju ūdens
saimniecībai dalībvalstīs:
 ūdens saimniecība tiek veikta upju sateces baseina līmenī, ņemot vērā dažādu ūdens resursu
lietotāju intereses ūdenssaimniecības elementārā vienība ir virszemes un pazemes
ūdensobjekti;
 galvenais kritērijs virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanai ir tā ekoloģiskā kvalitāte.
Direktīvas darbība aptver upes, ezerus, strautus, pazemes ūdeņus, kā arī jūras un saldūdens
sajaukšanās zonu (pārejas ūdeņi) un jūras piekrastes ūdeņus ar mērķi aizsargāt un uzlabot virszemes
un pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un veicināt ilgspējīgu ūdeņu lietošanu ieviešot integrētu upju
baseinu apsaimniekošanas procesu.
Ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte tiek iedalīta 5 klasēs: augsta, laba, vidēja, slikta un ļoti slikta.
Direktīva paredz, ka 2015. gadā visiem dabiskajiem ūdensobjektiem ir jābūt ar vismaz labu
ekoloģisko kvalitāti. Tiem ūdensobjektiem, kuru ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja, slikta vai pat ļoti slikta,
2009. gadā ir jābūt izstrādātiem ūdens pārvaldības plāniem (rīcības programmām kvalitātes
uzlabošanai).
Pirmais solis šajā procesā ir ŪSD prasību iestrāde LR Likumā par ūdeņu apsaimniekošanu,
nodefinējot upju baseinu apgabalus un atbildīgo institūciju upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas
procesā. Saskaņā ar šo likumu, Latvijas teritorija ir sadalīta četros upju baseinu apgabalos, kā tas ir
parādīts 8. attēlā.

8. attēls. Upju baseinu apgabali Latvijā
Katram upju baseinu apgabalam ir izstrādāts apsaimniekošanas plāns, kura mērķis ir panākt
virsmas ūdeņu kvalitātes atbilstību noteiktiem rādītājiem. Atbildīgā institūcija upju baseinu apgabalu
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apsaimniekošanas procesā ir Vides un reģionālās attīstības ministrija, bet izstrādātie plāni ir jāievēro
visu līmeņu plānošanas dokumentu izstrādē.
Saulkrastu novads ieti lpst Gauj as upj u baseina apgabalā. Novadā no Ūdeņu
Struktūrdirektī vas gri ezumā nozī mī gs ir čet ru mazo upj u un j ūras piekrastes ūdeņu
stāvoklis

1.7. VASAB 2010 Plus
Kopš 1992. gada Latvija piedalās Baltijas jūras reģiona (BJR) valstu teritorijas/telpiskās
plānošanas ministru ierosinātajā sadarbības iniciatīvā ―Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai 2010
(VASAB)‖. 2001. gadā Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas un attīstības ministru 5.
konferencē Vismārā pieņēma deklarāciju un jaunu vienotu telpiskās attīstības rīcības programmu –
VASAB 2010 Plus.
Rīcības programma uzsver pārrobežu sadarbību – pilsētu, reģionu sadarbību, transnacionālo
transporta sakaru attīstību, pārrobežu zaļo tīklojumu attīstību, ieskaitot kultūrainavas, kā arī lauku
apvidu dažādošanu un stiprināšanu.

2. N ACIONĀLĀ LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
2.3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam parāda valsts un sabiedrības
ilgtermiņa uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi – līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda
veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot par arvien
jaunām iespējām.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam („Latvija 2030‖) tika veidota, apzinoties,
ka laikā līdz 2030. gadam Latvija neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas
pārmaiņas. Šie globālie procesi kalpoja par izejas punktu stratēģijas izstrādē:
 demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības novecošanās;
globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība; darba tirgus dinamika un
prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām; klimata pārmaiņas;
 augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība;
 bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīvesvides apdraudētība;
demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu attīstība;
 globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums; urbanizācija,
aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās.
Il gtspēj as modeļa iet varos vienī gā iespēj a veiksmī gi atbildēt uz gl obālaj iem
izaicināj umiem ir tādas attīstības politikas veidošana, kas sabalansētu
nepieciešamību veici nāt ekonomisko i zaugsmi un uzlabot i kviena sabiedrības
locekļa dzī ves kvalitāti, nepieciešamību nodrošināt sociālo saliedētību un drošību
un nepieciešamīb u nosargāt ekoloģisko vidi mūsu nākamaj ām paaudzēm.
„Latvija 2030‖ izstrādē tika izmantota t.s. kapitālu pieeja ilgtspējai. Stratēģijas uzdevums ir
atrast veidu, kā mums pārdomāti lietot savus kapitālus jeb nacionālo bagātību, lai nākamajām
paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu.
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Ņemot vērā globālās tendences un rūpīgi izvērtējot Latvijas kapitālus un to izmantojumu,
ilgtspējas modeļa ietvaros ir iespējams noteikt šādus stratēģiskos principus, kurus ievērojot, tiek
stiprinātas Latvijas ilgtspējīgas attīstības iespējas:
 jaunrade,
 tolerance,
 sadarbība,
 līdzdalība.
Šādam stratēģijas līmeņa dokumentam ir zināma nekonkrētība, taču jomas atšķirībā no NAP ir
minētas pietiekami konkrēti un uzdevumi sadalīti samērā detalizēti.
Dokumentam ir pievienots samērā izsmeļošs, konkrēts un detalizēts stratēģijas realizācijas
indikatoru saraksts, taču to sasaite ar pašām plānojuma sadaļām nav pamatota.
Inovativitātes uzsvēršana apstākļos, kad nav pietiekami nodrošinātas daudzas cilvēku
pamatvajadzības, ir vizionārs redzējums, bet inovācijas ir neizbēgami un pirmšķirīgi svarīgas
galvenokārt eksporta un ārējās konkurences jomā, kas tomēr tieši attiecas uz relatīvi nelielu daļu
uzņēmēju un uzņēmumu. Pārējā sabiedrības daļa saņem no šī procesa dividendes darba vietu veidā, kā
arī sociālajā sfērā un valsts infrastruktūru attīstīšanā no ģenerētajiem nodokļu ieņēmumiem, taču
ierindas uzdevumu risināšana uzņēmējdarbības vides attīstībā stratēģijā ir nepamatoti ignorēta.

3. V ALSTS NORMATĪVIE AKTI
3.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums
Likuma mērķis ir, nosakot attīstības plānošanas sistēmu, sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu
attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Likums attiecas uz attīstības plānošanu
Saeimā, Ministru kabinetā, tiešās valsts pārvaldes iestādēs, plānošanas reģionos, pašvaldībās un valsts
pārvaldes iestādēs, kas nav padotas Ministru kabinetam. Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas
un teritorijas attīstības plānošanu un tai ir jānodrošina valsts un pašvaldību institūciju pieņemto
lēmumu sasaisti un savstarpējo saskaņotību.










Attīstības plānošanas sistēmas likums (APSL) nosaka:
attīstības plānošanas dokumentu veidus:
– politikas plānošanas dokumenti,
– teritoriju attīstības plānošanas dokumenti,
– institūciju vadības dokumenti;
attīstības plānošanas dokumentu līmeņus:
– nacionālais,
– reģionālais,
– vietējais;
attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņus:
– ilgtermiņa: līdz 25 gadiem,
– vidēja termiņa: līdz 7 gadiem,
– īstermiņa: līdz 3 gadiem;
attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju,
attīstības plānošanas sistēmas vadības un koordinācijas mehānismus.
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Dokumentu veidus, hierarhiju un savstarpējās attiecības uzskatāmi un izsmeļoši ilustrē
diagramma 9. attēlā.
Nacionālais līmenis

Reģionālais līmenis

Vietējais līmenis

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti*
Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija "Latvija 2030"

Plānošanas reģiona
attīstības stratēģija

Vietējo pašvaldību
attīstības stratēģijas un
ter.plānojumi

Tematiskie plānojumi

Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija "Latvija 2030"

Plānošanas reģionu
attīstības programmas

Vietējo pašvaldību
attīstības programmas

Politikas plānošanas dokumenti
Nozaru
plānošanas
dokumenti

Starpnozaru
plānošanas
dokumenti

Vides politikas
pamatnostādnes 20092015

Reģionālās politikas
pamatnostādnes

Enerģētikas attīstības
pamatnostādnes 20072016

Zivsaimniecības
nacionālais stratēģiskais
plāns 2007-2016

Piekrastes telpiskās
attīstības
pamatnostādnes 20012017
Zemes politikas
pamatnostādnes
2008-2014

9. att. Plānošanas dokumentu sistēmas uzbūve
(pēc dokumenta “Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes”)

Likums arī deklarē desmit galvenos pamatprincipus, kas jāievēro visu veidu plānošanas
dokumentos:
1. ilgtspējīgas attīstības princips – tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu
vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un materiālos
resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu;
2. interešu saskaņotības princips – saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības plānošanas
dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;
3. līdzdalības princips – visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības
plānošanas dokumenta izstrādē;
4. sadarbības princips – valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot
attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par
nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
5. finansiālo iespēju princips – izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus un
piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai
nepieciešamajām izmaksām;
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6. atklātības princips – attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta
par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā
noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus;
7. uzraudzības un novērtēšanas princips – attīstības plānošanā un attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, kā
arī uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem;
8. subsidiaritātes princips – politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura atrodas
pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti
pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī;
9. attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips – politiku plāno
pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības
plānošanas dokumentus;
10. līdzsvarotas attīstības princips – politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts teritoriju
attīstības līmeņus un tempus.
Konkrētas prasības attiecībā uz teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir noteiktas
Teritorijas attīstības plānošanas likumā, tai skaitā arī prasības attiecībā uz vietējā pašvaldībā
nepieciešamajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, to izstrādes un sabiedrības līdzdalības
procesiem.
3.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums
Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) mērķis ir panākt, ka teritorijas attīstība tiek
plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot
teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku.
Likums definē galvenos plānošanas dokumentu veidus administratīvi teritoriālā griezumā:
attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments stratēģijā
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai;
ilgtspējīgas attīstības stratēģija – ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva;
tematiskais plānojums – teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā risināti specifiski
jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību vai specifisku tematu;
vietējās pašvaldības teritorijas plānojums – vietējās pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei;
lokālplānojums – vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma
risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai;
detālplānojums – detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai
noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem;
jūras plānojums – nacionālā līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteikta jūras izmantošana, ņemot vērā funkcionāli ar jūru saistīto sauszemes daļu (taču ļoti
būtisks Saulkrastiem kā piekrastes pašvaldībai).
Likums nosaka arī vairākus plānošanas principus, kas detalizē ASPSL vispārīgi noteiktos
principus un dod tiem piesaisti vietējo pašvaldību plānošanas specifikai:
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ilgtspējības princips – teritorijas attīstību plāno, lai saglabātu un veidotu esošajām un
nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un
materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību;
pēctecības princips – jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, izvērtējot
spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi;
vienlīdzīgu iespēju princips – nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības
intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību;
nepārtrauktības princips – teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un cikliski,
uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos
risinājumus;
atklātības princips – teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē iesaista sabiedrību
un nodrošina informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu;
integrētas pieejas princips – ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti,
atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos
plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz
apkārtējām teritorijām un vidi;
daudzveidības princips – teritorijas attīstību plāno, ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un
materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību;
savstarpējās saskaņotības princips – teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā,
tos savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto.
Likums nosaka arī sabiedrības līdzdalības kārtību, publisko institūciju kompetenci, reglamentē
plānošanu vietējā līmenī un tās procedūru.
Kā vietējās pašvaldības kompetence tiek noteikti
1. Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos
plānojumus.
2. Vietējā pašvaldība sniedz priekšlikumus nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei.
3. Vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības
programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko
plānojumu īstenošanu.
Otraj am punktam ir īpaša nozī me, īstenoj ot vienu no Saul krastu novada
attīstības prioritātēm – notei kt Saul krastus par reģionālas nozī mes attīstības centru
– šis princips ļauj pi lsētas vadībai pamatot šo prioritāti un sagatavot uzskatīšanai
augstākā plānošanas lī menī attiecīgu priekšlikumu paketi.
3.3. 13.10.2009. MK noteikumi Nr.1178 “Attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”
Šie noteikumi regulē arī pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un precizē, kādā
veidā izstrādājams attīstības programmas pasākumu plāns. Stratēģiju dokumentu izstrādi Noteikumi
nereglamentē; vienīgi tiem jāievēro APSL noteiktie pamatprincipi.
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RAPLM ir izstrādājusi detalizētus metodiskos norādījumus attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei („Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī‖, 2010.
gada 23. septembra redakcija), taču tajos ir vairākas nepilnības un pretrunas ar plānošanas
likumdošanu. Piemēram, ir paredzēts, ka attīstības programma, kas būtībā ir īstermiņa – vidēja termiņa
pasākumu plāns, satur ―stratēģisko daļu‖, kamēr kā TAPL, tā APSL skaidri nosaka, ka stratēģiskais
dokuments ir vadošais, bet programmas dokuments tam pakārtots.
3.4. Tūrisma likums
Ņemot vērā Saulkrastu novada izraudzīto attīstības ģenerālo virzienu, Tūrisma likumam (TL)
novada teritorijas attīstības plānošanas kontekstā ir īpaša nozīme.
Tūrisma likums pirmkārt definē nozares jēdzienus, no kuriem virkne ir aktuāla Saulkrastu
novadam (TL 1. pants).
Tūrisma nozares uzdevumu (TL 3. pants) definē Saulkrastiem aktuālus uzdevumus:
3) veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;
4) veicināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā
arī nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību;
5) nodrošināt un veicināt dabas dziedniecisko resursu racionālu izmantošanu organisma
vispārējā stāvokļa un labsajūtas uzlabošanai, profilaksei, ārstēšanai un rehabilitācijai, kā arī
nodrošināt kūrortu attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības un veicinot kūrortu pakalpojumu
iekšējo patēriņu un eksportu;
6) paaugstināt to komersantu konkurētspēju, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus.
Šie uzdevumi lielā mērā nosaka tās konsekvences, uz kurām balstās tūrisma nozares attīstība
Saulkrastu novadā: atbalsts un sadarbība ar uzņēmējiem, teritorijas izmantošana u.c..
Tūrisma likums nosaka:
8. pants. Pašvaldību kompetence tūrisma jomā
Pašvaldības tūrisma jomā:
1) izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma attīstības
perspektīvas;
2) saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un pasākumus
tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu;
3) nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām;
4) piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā;
5) veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
Tas nozīmē, ka, izraugoties tūrisma nozari par galveno novada ekonomikas dzinējspēku, gan
attīstības, gan telpiskajā plānojumā, ir jāparedz noteikti elementi, kas attiecināmi uz nozares
vajadzībām un attīstības iespējām. Ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu, šo tūrisma resursu
izmantošanā ir jābūt ievērotam saprātīgam līdzsvaram starp resursu saudzēšanu un uz attīstību virzītu
darbību. Ņemot vērā novada īpatnības – nelielo platību, rezerves teritoriju trūkumu, šobrīd
nepietiekami attīstīto infrastruktūru un tūrisma radīto antropogēno slodžu iedarbību, ir nepieciešams
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noteikt dabas teritoriju izmantošana tūrisma infrastruktūras attīstībai (stāvvietas, naktsmītnes u.c.), kas
gan veicinās pašu nozari, gan lielā mērā pasargās dabas vērtības pārējā teritorijā. Sīkāk šīs ietekmes
atspoguļotas Vides pārskatā.
3.5. 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”
Šie Noteikumi definē sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas procesā gadījumos,
kad to neregulē citi normatīvie akti. Pašreizējā situācijā šāds gadījums ir visu attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde vietējā līmenī.
Sabiedrības iesaistes procedūru telpiskajā plānošanā regulē 06.10.2009. MK noteikumi
Nr.1148 ―Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖. Ir paredzams, ka šie Noteikumi,
stājoties spēkā jaunajam Teritorijas attīstības plānošanas likumam, varētu tikt atcelti, jo likumprojektā
paredzēta jauna, ievērojami vienkāršota procedūra visiem plānošanas dokumentu veidiem.
Noteikumi reglamentē sabiedrības līdzdalības lomu (respektīvi, nosaka obligāti veicamo
darbību minimumu) un paskaidro tās dažādus veidus, nosaka līdzdalības organizēšanas formas un
kārtību.
Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties attīstības plānošanā:
 piedaloties darba grupās un konsultatīvajās padomēs;
 piedaloties sabiedriskajā apspriedē;
 iesaistoties publiskajā apspriešanā;
 iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs (piemēram,
sabiedriskās domas aptaujās);
 sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmuma pieņemšanas procesā domes sēdēs,
komitejās un komisijās atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz
sabiedrības pārstāvji. Viena no sabiedriskās apspriedes nozīmīgākajām formām ir iedzīvotāju sapulce.
3.6. Normatīvie akti vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanai
Šobrīd valstī ir spēkā 06.10.2009. MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi‖. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar spēkā vairs neesošo 2002. gada
Teritoriju plānošanas likumu. Tie neatbilst vairākām prasībām, ko nosaka jaunā plānošanas
likumdošana; pirmkārt, pilnīgi iztrūkstot prasībām attīstības plānošanai, otrkārt, ierobežoti
atspoguļojot Attīstības plānošanas sistēmas likumā iestrādātos principus. Ministru Kabinetā
sagatavošanā atrodas jauni Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas noteikumi, kas ir
šobrīd (uz 2012. gada 10. jūniju) saskaņoti starpministriju sanāksmē un visdrīzākā laikā tiks pieņemti
Ministru Kabineta sēdē un stāsies spēkā. Tāpēc pašreiz spēkā esošie noteikumi šeit detalizēti iztirzāti
netiek, jo tie tūlīt zaudēs savu aktualitāti.
Paredzamajos Noteikumos tātad ir ietvertas pamatprasības attīstības plānošanas procesam un
dokumentiem, noteikta jauna procedūra, kā tiek iesaistīta sabiedrība un kā plānošanas dokumenti
stājas spēkā. Procedūra ir papildināta, bet daudzos aspektos arī būtiski vienkāršota.
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Tiek plānota arī teritorijas izmantošanas un apbūves vispārējo Noteikumu izdošana. Šis
dokuments attieksies uz telpiskās plānošanas sfēru, paredzot kopīgās prasības visiem teritorijas
izmantošanas veidiem, tipveida prasības (kur tas ir iespējams) teritorijas dažādu veidu izmantošanai,
infrastruktūru izvietošanai, drošībai un vides aizsardzībai. Paredzēts arī iestrādāt harmonizētu
teritorijas izmantošanas veidu sarakstu un tipveida apzīmējumus.

4. V ALSTS NOZARU POLITIKU PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
4.1. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2004. – 2014. gadam
Reģionālās politikas pamatnostādnes (turpmāk – pamatnostādnes) nosaka valsts reģionālo
politiku turpmākajiem 10 gadiem.
Pamatnostādņu izstrādes nepieciešamību pamatā nosaka situācija, ka neskatoties uz valsts
attīstības līmeņa pieaugumu, ir vērojama atsevišķu reģionu attīstības līmeņu atšķirību palielināšanās
tendence.
Pamatnostādņu nepieciešamība ir juridiski reglamentēta – to izstrādi nosaka Reģionālās
attīstības likums. Pamatnostādnēs ir ietverti reģionālās politikas galvenie principi, mērķi, prioritātes un
rīcības virzieni. Pamatnostādnēs izvirzītie mērķi un rīcības virzieni atspoguļo reģionālās politikas
prioritātes.
Politikas plānošanas dokumentus izstrādā saskaņā ar pamatnostādnēs un Nacionālajā
plānojumā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm, tādā veidā nodrošinot šo dokumentu savstarpēju
koordināciju. Nacionālo plānojumu izstrādā, izvērtējot valsts reģionālās attīstības plānošanas
dokumentus. Pamatnostādnes un Valsts telpiskās attīstības perspektīva (Valsts ilgtspējīgas telpiskās
attīstības pamatnostādnes), kas ir Nacionālā plānojuma sastāvdaļa, ir savstarpēji saskaņoti un
papildinoši dokumenti.
Dokuments norāda, ka reģionālās plānošanas politika ir orientēta uz plānošanas reģionu līmeni
un ņem vērā to īpatnības un atšķirības.
Dokuments identificē Latvijas reģionālās attīstības problēmas:
1. Latvijas un tās reģionu zema konkurētspēja pārējo ES reģionu vidū;
2. Būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un šo atšķirību palielināšanās
tendence starp plānošanas reģioniem;
3. Būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un šo atšķirību palielināšanās
tendence atsevišķu plānošanas reģionu ietvaros;
4. Vāji attīstīta un nekvalitatīva infrastruktūra, t.sk. vāja infrastruktūra, kam būtu jāveicina
uzņēmējdarbību un jāattīsta pievilcīgu dzīves vidi teritoriālās vienībās;
5. Rīgas kā galvaspilsētas zema konkurētspēja salīdzinājumā ar citām Eiropas galvaspilsētām.
Būtībā šīs problēmas aktuālas arī pašlaik.
Dokumentā ir definēti Latvijas reģionālās politikas principi:
1. Integrācijas princips – Latvijas reģionālā politika ir pārsektoriāla darbības sfēra, kas
veidojama sadarbībā starp nozaru ministrijām, plānošanas reģioniem, rajona un vietējām
pašvaldībām, sociālajiem partneriem un par reģionālo politiku atbildīgo iestādi.
2. Inovācijas princips – atbalsts inovatīvām idejām un aktivitātēm.
3. Pašiniciatīvas princips – vietējā līmeņa iniciatīvu rašanās veicināšana un šo iniciatīvu
atbalsts.
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4. Teritorijas savstarpējās atkarības princips – teritorijas attīstība, ievērojot tās centra un
perifērijas savstarpējo atkarību.
5. Koncentrācijas princips – reģionālās attīstības atbalstam novirzīto finansējumu koncentrē
noteiktu prioritāro mērķu sasniegšanai.
6. Decentralizācijas princips – kompetences nodošana no augstāka pārvaldes līmeņa uz
zemāku pārvaldes līmeni.
Zināmā mērā tie ir atspoguļojušies teritorijas attīstības plānošanas normatīvajos aktos.
4.2. Zemes politikas pamatnostādnes 2008. – 2014. gadam
Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments laika periodam līdz 2014.
gadam, kurā formulēti zemes politikas mērķi, risināmās problēmas, politikas pamatprincipi un
politikas rezultāti, rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai.
ZEMES POLITIKA

PRIVĀTAIS

PUBLISKAIS

Zeme kā resurss (augsne, telpa)
Zeme kā tiesību objekts
Zeme kā nodokļu/vērtības objekts

Zemes izmantošana, apbūve,
aizsardzība/degradācija, ainava
Īpašumtiesības, reģistrācija,
informācija, institūcijas
Vērtēšana, nodokļi, nodevas,
nekustamā īpašuma tirgus attīstība

10. attēls. Zemes politikas ietvars
Ņemot vērā zemes kā unikāla resursa lielo nozīmību un to, ka šī resursa izmantošanā pieļauto
kļūdu labošanai ir nepieciešams ieguldīt milzīgus resursus un tas prasa vairākus gadus desmitus,
pamatnostādņu mērķis ir atrisināt un novērst pamatnostādņu izstrādes laikā identificētās problēmas
zemes izmantošanā un ar to saistītajās jomās, radīt apstākļus zemes iespējami labākai izmantošanai,
tās ilgtspējībai, kā arī nodrošināt dažādu ar zemes izmantošanu saistīto nozaru attīstības koordināciju
un sadarbspēju (10. att.).
Rīcības vir zieni polit ikas mēr ķu un rezultātu sasniegšanai paredz vir kni
pasākumu, no kuriem atsevišķi i r aktuāli arī novada plānošanas lī menī:
 racionālu un efektīvu zemes izmantošanu, ievērojot zemes aizsardzības nosacījumus:
– daudzveidīgas zemes izmantošanas attīstības (atdeves) un neizmantoto
lauksaimniecībā izmantojamo zemju izmantošanas nodrošināšana,
– zemes un citu dabas resursu saglabāšana un racionālas izmantošanas
nodrošināšana,
– teritorijas plānošanas sistēmas pilnveidošana, plānojumu īstenošanas pārraudzības
nodrošināšana,
– pašplūsmas urbanizācijas novēršana, ilgtspējīgas apdzīvojuma struktūras
veidošanās veicināšana , apbūves veidošana sakārtotā telpā un nelikumīgas apbūves
novēršana,
– ainavu politikas un tās īstenošanai nepieciešamā rīcības plāna izstrāde,
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– efektīvas zemes izmantošanas motivēšanas sistēmas izveidošana;
 rīcības virzieni efektīvas un stabilas tiesiskās un informatīvās vides izveidošanai:
– zemes reformas pabeigšana, zemes īpašumtiesību sakārtošana un attīstības
nodrošināšana,
– zemes informāciju sistēmu attīstība un efektīvas zemes pārvaldības
nodrošināšana.
Šīs pamatnostādnes atspoguļojas topošajā Zemes pārvaldības likumā, kurš patlaban ir
sagatavošanas stadijā.
4.3. Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam
Enerģētikas nozares attīstības mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, kvalitatīvu, drošu un
ilgtspējīgu tautsaimniecības un iedzīvotāju apgādi ar enerģiju. Enerģētikas pamatnostādnes ir politikas
plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas valdības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības
virzienus enerģētikā turpmākajiem desmit gadiem un iezīmē arī nozares ilgtermiņa attīstības
virzienus.
Dokuments analizē enerģētikas situāciju un bilanci Latvijā, sniedz pārskatu par dažādu
enerģijas veidu izmantošanu un tās iespējām. Kaut gan tas ir valsts mēroga dokuments, tajā
sastopamas arī lauku pašvaldības ar nelielām apdzīvotām vietām plānošanas līmenim raksturīgas
aktualitātes, pirmām kārtām mājokļu energoefektivitātes jautājumi. Līdz plānošanas līmeņa
elementiem šīs aktualitātes nav detalizētas, tomēr skaidrs, ka šī jautājuma analīzes esamība vien jau
norāda uz problēmu un tās plānotām un faktiskām atbalsta iespējām arī vietējā līmenī.
4.4. Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015. gadam
Vides politikas virsmērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē,
īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par
vides stāvokli.
VPP ņem vērā arī, ka ekonomiskās krīzes apstākļos tuvākajos gados būs nepietiekams
finansējuma apjoms, līdz ar to būs iespējams īstenot tikai prioritārākos uzdevumus. Vienlaikus tiek
izdarīts pieņēmums, ka aptvertā perioda beigu posmā finansiālā situācija valstī uzlabosies.
Cilvēka ietekmes uz vidi un dabu rezultātā tiek nodarīti dažādi kaitējumi:
 kaitējums videi — novērtējamas nelabvēlīgas dabas resursu izmaiņas vai izmērāma ar
dabas resursu saistīto funkciju pasliktināšanās, kas var rasties tieši vai netieši; savukārt ar
dabas resursu saistītā funkcija ir labums, ko sabiedrība vai vide gūst no attiecīgā dabas
resursa,
 kaitējums augsnei vai zemes dzīlēm – jebkāda pārveidošana vai piesārņojums, ko izraisa
ķīmisko vielu, ķīmisko produktu (preparātu), organismu vai mikroorganismu tieša vai
netieša ievadīšana augsnē vai zemes dzīlēs un kas rada risku cilvēku veselībai vai būtiski
nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību vai vidi,
 kaitējums īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem – postījumi, kuriem ir būtiska
nelabvēlīga ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem, īpaši
aizsargājamo sugu vai biotopu labvēlīga aizsardzības statusa sasniegšanu vai uzturēšanu,
 kaitējums ūdeņiem – kaitējums, kuram ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz konkrēta ūdens
objekta ekoloģisko vai ķīmisko kvalitāti, kvantitatīvo stāvokli vai ekoloģisko potenciālu.
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Lai ierobežotu un nepieļautu turpmāko kaitējumu videi un cilvēku veselībai vai ar dabas
resursu saistīto funkciju pasliktināšanos, jāveic visi nepieciešamie un praktiski iespējamie pasākumi
situācijas pārvaldīšanai, vidē nonākušo piesārņojošo vielu norobežošanai un savākšanai un citu
kaitējumu izraisošo faktoru novēršanai.
Vides politiku valstī veido un lēmumus, kas var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, pieņem,
ievērojot šādus vides aizsardzības principus:
 ilgtspējīgas attīstības princips – sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrētas
un līdzsvarotas attīstības nodrošināšana, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un
ekonomiskās vajadzības un vides aizsardzības prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo
paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas;
 izvērtēšanas princips – jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma
atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku
veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja
paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai
pasākuma nodarīto kaitējumu videi un cilvēku veselībai;
 novēršanas princips – persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai
cilvēku veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to izplatīšanos
un negatīvās sekas;
 piesardzības princips – ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski
pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības
aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu
kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu;
 princips “piesārņotājs maksā” – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ
radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu;
 sabiedrības informēšanas un līdzdalības princips – institūcijas veicina sabiedrības
izglītošanu un informēšanu, uzklausa un izvērtē sabiedrības viedokli.
Veidojot vides politiku un pieņemot lēmumus, ievēro arī Reģionālās attīstības likumā
noteiktos reģionālās attīstības pamatprincipus.
Vides politikas mērķi sadalīti pa galvenajiem vides elementiem un tie ir sekojoši:
 Nodrošināt gaisa kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, iesaistot
pašvaldības, komersantus un sabiedrību;
 Nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti, samazināt iekšējo ūdeņu
eitrofikāciju un nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti;
 Nodrošināt zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot ilgtspējīga
patēriņa un ražošanas principa īstenošanu;
 Nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību;
 Nodrošināt Latvijas ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu novēršanā, nodrošinot vides
aizsardzības un ekonomisko interešu līdzsvarotību.
Katram mērķim ir definēta arī virkne sasniedzamo rezultātu un rezultatīvo rādītāju, kas
detalizēti laikā pa gadiem, noteiktas arī turpmākās rīcības.
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4.5. Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) ir politikas plānošanas dokuments, kas sniedz pārskatu par esošo situāciju un problēmām
Baltijas jūras piekrastē Latvijas teritorijā, definē piekrastes vērtību nacionālā līmenī, izvirza piekrastes
telpiskās attīstības politikas mērķi, nosaka politikas principus un turpmākās rīcības politiku, kas
jāievēro, plānojot un īstenojot gan nacionāla, gan reģionāla, gan vietēja līmeņa piekrastes attīstības
projektus. Pamatnostādnes ir viens no Latvijas telpiskās attīstības perspektīvas, kas iezīmēta Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030‖ projektā, īstenošanas soļiem; stratēģijā piekraste ir
definēta kā viena no Latvijas nacionālajām bagātībām. Tomēr piekrastes potenciāls Latvijas attīstībā ir
izmantots nepilnīgi. Piekraste nav novērtēta pietiekami un netiek izmantota kā īpašs Latvijas
ilgtspējīgas attīstības resurss un priekšrocība. Nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentos
trūkst vienota skatījuma uz piekrastes attīstības jautājumiem. Politikas plānošanas dokumentos nav
noteikts atbalsts piekrastes potenciāla ilgtspējīgai izmantošanai.
Lai risinātu šo problēmu, Pamatnostādnes:
1. definē piekrastes vērtību, nosakot, ka piekrastes vērtība nacionālā līmenī ir tās vienotais
dabas un kultūras mantojums - piekrastei raksturīgo dabas un kultūras (materiālo un nemateriālo)
vērtību kopums, kas ietver arī vidi, kura laika gaitā ir izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā.
Piekrastes vienotais dabas un kultūras mantojums tiek noteikts kā būtiskākais piekrastes attīstības
faktors un resurss, kas tiek saglabāts, aprūpēts un izmantots piekrastes ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai;
2. nosaka piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķi – attīstīt daudzveidīgu un
daudzfunkcionālu piekrasti, saglabājot vienoto piekrastes dabas un kultūras mantojumu un palielinot
tā lomu piekrastes ilgtspējīgā attīstībā, kas sekmēs iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu,
Latvijas konkurētspēju un atpazīstamību.








Īstenojot piekrastes telpiskās attīstības politiku, paredzams, ka:
tiks nodrošināta piekrastes attīstības prioritāšu saskaņošana nozaru politiku un dažāda līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos;
piekrastes attīstības jautājumu risināšanā uzlabosies sadarbība starp pašvaldībām, valsts
institūcijām un sabiedrību, kā arī starptautiskā sadarbība;
piekrastē un tās funkcionālajā telpā tiks nodrošināta vienotā dabas un kultūras mantojuma
saglabāšana;
piekrastē uzlabosies vides un ainavas kvalitāte;
piekrastes pašvaldībās un ostās pieaugs ekonomiskā aktivitāte;
uzlabosies piekļuve jūras krastam un citām piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma
vietām.

Par pamatnostādņu īstenošanu atbildīga ir Reģionālās attīstības un pašvaldību ministrija, kas
sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām, Kurzemes plānošanas reģionu, Rīgas plānošanas reģionu un
ministrijām, kuru funkcijas ir saistītas ar piekrastes attīstību, gatavo pārskatus par uzdevumu un
pasākumu plāna izpildi un pamatnostādņu īstenošanu kopumā, kā arī priekšlikumus pamatnostādņu
aktualizēšanai un rīcībai pēc pamatnostādņu darbības laika beigām.
Lai īstenotu piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķi, tiek noteikti trīs apakšmērķi un
rīcības virzieni:
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Mērķis

Rīcības virziens

Būtiskākie uzdevumi

1. Uzlabot pārvaldību,
izveidojot un īstenojot uz
ilgtspējīgas piekrastes
apsaimniekošanas principiem
balstītu piekrastes pārvaldības
sistēmu un veicinot aktīvas un
atbildīgas piekrastes kopienas
veidošanos

1. Pārvaldības
pilnveidošana

Piekrastes funkcionālās telpas noteikšana,
piekrastes attīstības jautājumu integrēšana
visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos, piekrastes attīstības mērķu
iekļaušana nozaru politikās, normatīvā
regulējuma pilnveidošana, sadarbības
uzlabošana, sabiedrības iesaistīšana

2. Nodrošināt piekrastes
ilgtspējīgu apsaimniekošanu,
saglabājot vienoto dabas un
kultūras mantojumu. Veidot
augstas kvalitātes dzīves telpu,
vienlaikus nodrošinot labu vides
stāvokli Baltijas jūrā

2. Vides kvalitātes
nodrošināšana un
piekrastes ilgtspējīga
apsaimniekošana

Jūras krasta ģeoloģisko procesu monitorings,
erozijas un plūdu riska zonu noteikšana, pielāgošanās pasākumu noteikšana klimata pārmaiņām, ūdenssaimniecības projektu realizēšana pilsētās un ciemos, degradēto teritoriju
noteikšana, sakārtošana, ainavas plānošana

3. Attīstīt piekrasti kā
ekonomiski līdzsvarotu,
daudzfunkcionālu telpu,
veicinot uzņēmējdarbību
piekrastei specifiskās jomās
(ostu darbība, zvejniecība,
atpūta un tūrisms) un uzlabojot
publisko infrastruktūru

3. Ekonomiskās
aktivitātes
veicināšana,
saprātīgi izmantojot
resursus

Atbalsts uzņēmējdarbībai un publiskās
infrastruktūras pilnveidošanai - ostas kā
kompleksi piekrastes ekonomiskās
aktivitātes centri, jahtu piestātņu tīkla
attīstīšana, piekrastes zvejas iekļaušana
tūrisma produktos, kūrortu un veselības
tūrisma attīstīšana visa gada garumā,
alternatīvu atjaunojamo resursu izmantošana

Nākamajā ES fondu apguves periodā no 2014. gada pamatnostādņu īstenošanai tiek plānots
papildus finansējums, izmantojot jaunizveidoto finanšu instrumentu, kas vērts uz atbalsta sniegšanu
publiskās infrastruktūras pilnveidošanai un uzturēšanai piekrastes funkcionālajā telpā. Šis instruments
tiks sasaistīts ar reģionālās politikas ietvaru un Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam.
Saulkrastu novadam kā i ztei ktai piekrastes teritorij ai šis ir gandrīz visos
attīstības aspektos viens no vissvar īgākaj iem valsts at tīstības koncepta
dokumentiem.

5. R ĪGAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Ņemot vērā Rīgas reģiona plānošanas dokumentu tiešo ietekmi uz attīstības un teritorijas
plānošanu vietējā līmenī, šie dokumenti atspoguļoti detalizēti, pēc iespējas atspoguļojot visas rīcības,
ietekmes, vadlīnijas, u.c. elementus, kurus ir svarīgi ņemt vērā, izstrādājot attīstības plānošanas
dokumentus Saulkrastu novadam.
5.1. Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija (2000. – 2020. gadam)
Rīgas reģiona attīstības stratēģija tika izstrādāta 2000. gadā. Mainoties situācijai, reģionā radās
nepieciešamība pēc attīstības stratēģijas satura un ilgtermiņa prioritāšu izvērtēšanas un aktualizācijas.
Aktualizētā stratēģija apstiprināta Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē 2008. gada 22.
decembrī. Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija ir ilgtermiņa reģionālās politikas plānošanas
dokuments. Stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt reģiona ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības
pamatnostādnes, orientierus, mērķus un uzdevumus, lai uz vietējās, reģionālās un starptautiskās
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sadarbības pamata strādātu kopējai reģiona izaugsmei. Aktualizētā Rīgas reģiona attīstības stratēģija
2000.–2020. gadam ir pamatdokuments reģionā apvienojušos pašvaldību uz partnerattiecībām balstītai
saskaņotu lēmumu pieņemšanai un rīcībai. Stratēģija iezīmē reģiona attīstības mērķus un uzdevumus,
ko nevar veikt viena atsevišķa pašvaldība, bet kam nepieciešama savstarpēja vienošanās un kopējas
rīcības. Stratēģijas īstenošana paredzami radīs priekšnoteikumus reģiona un visu tajā ietilpstošo
pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai.
Reģiona attīstības plānojums ļoti ierobežoti satur konsekvences, kas būtu attiecināmas uz
attīstības plānošanu vietējā līmenī. Tekstā zemāk ar pasvītrojumu ir izcelti tie virzieni, kas Saulkrastu
novadam ir īpaši aktuāli; stratēģijas tekstā tiem sīkāks detalizējums lielākoties izpaliek.
Rīgas reģiona attīstības galvenie virzieni.
 Rīgas reģions – Latvijas integrētās attīstības virzītājs, konkurētspējīgs Eiropas un pasaules
reģions.
Latvijā 2008. gada beigās vienīgi Rīgas reģionam ir pietiekams potenciāls, lai sekmīgi izietu
pasaulē un tādējādi veicinātu arī citu Latvijas reģionu un visas valsts panākumus starptautiskā arēnā.
Rīgas reģions ir strauji augošs metropoles reģions, kuram starptautiskajā telpā ir jāpilda attīstības
virzītāja funkcijas. Tam jāiegūst starptautiska ietekme un tirgus citu partneru/konkurentu jau agrāk
apgūtajā telpā gan sadarbojoties, gan sacenšoties ar tiem.
Rīgas reģiona sekmes citu Eiropas un Ziemeļeiropas – Baltijas jūras valstu reģionu sacensībā
noteiks tā spēja veidot un īstenot politiku, kas nodrošina konkurētspējas pietiekami strauju
pieaugumu ekonomikā un līdztekus arī sociālā kapitāla vairošanā, vides kvalitātē un pārvaldes
kapacitātē. Rīgas reģiona sekmīgas darbības priekšnosacījums dinamiska un mūsdienīga reģiona lomā
Baltijas jūras baseina un Eiropas telpā ir tā spēja kļūt par:
 aktīvas, dinamiskas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības reģionu, atvērtu un drošu;
 investīcijām izdevīgu sadarbības partneri Latvijā, Baltijas jūras telpā un Eiropā;
 starptautiski atzītu pakalpojumu centru;
 uz jaunām idejām un zināšanām balstītas visaptverošas un efektīvas attīstības politikas;
 konsekventu virzītāju;
 reģionu, kur augsta izglītības, zināšanu un pētniecības loma tautsaimniecības attīstībā;
 ērti, droši un ātri sasniedzamu Eiropas transporta mezglu Rietumu – Austrumu tranzīta;
 nodrošināšanā un perpektīvā izvērst Ziemeļu – Dienvidu virziena tarnsporta saiknes.
Rīgas reģions – iekšēji spēcīgs ilgtspējīgas attīstības reģions
21. gadsimtā reģionu panākumus vairs nenodrošina tikai izdevīga atrašanās vieta un esošo
resursu sekmīga izmantošana. Jāīsteno politika, kas virzīta uz reģiona konkurētspējas paaugstināšanu.
Panākumi gaidāmi, ja reģions spēj paaugstināt visu iedzīvotāju darboties spēju un ieguldīt līdzekļus tā
veida infrastruktūrās, kuras vajadzīgas efektīvai uzņēmējdarbībai.
Tostarp ir arī labi strādājoša pārvalde. Par reģionāla un vietēja līmeņa uzdevumu kļūst arī tādu
jautājumu risināšana kā ekonomikas nepietiekams pieaugums vai pārāk augsts bezdarbs.
Iekšēji spēcīga Rīgas reģiona ar ilgtspējīgu tautsaimniecību un sociālo vidi veidošanās
priekšnosacījums ir tā spēja kļūt par:
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 uz jaunām idejām un zināšanām balstītas, visus attīstības aspektus un tautsaimniecības
sektorus aptverošas, efektīvas attīstības politikas konsekventu virzītāju, kas veicinātu
inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu uzplaukumu;
 reģionu, kur veidojas policentrisks apdzīvojums un spēcīgs mazo pilsētu tīkls nodrošina lauku
ekonomikas dažādošanu un darba vietas lauku iedzīvotājiem;
 reģionu, kur tautsaimniecības attīstīšana, dabas un kultūrvēsturisko vērtību izmantošana
notiek, respektējot nākamo paaudžu intereses;
 reģionu, kurā efektīvi un savstarpēji koordinēti darbojas visas vietējās pašvaldības un ir
sakārtota publiskās pārvaldes sistēma.
Rīgas reģions – augstas dzīves kvalitātes reģions.
Priekšnosacījumus labvēlīgu apstākļu radīšanai dzīves kvalitātes būtiskai un ilglaicīgai uzlabošanai,
veselīgas sabiedrības attīstībai var izveidot, apvienojot Rīgas reģiona pašvaldību spēkus vienotas
ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošanai, paredzot:

 uzlabot lauku teritoriju, mazo pilsētu un Rīgas sasniedzamību, pamatojoties uz efektīvu,






savstarpēji saskaņotu, iedzīvotājiem ērtu un drošu, un videi draudzīgu sabiedriskā transporta
sistēmu;
nodrošināt cilvēkiem pievilcīgu, veselīgu un drošu dzīves un darba vidi, atzīstot, ka veselīga
sabiedrība ir galvenā vērtība;
attīstīt aktīvu informācijas un zināšanu sabiedrību, nodrošinot reģionā uz attīstību vērstu
izglītības un modernās infrastruktūras pieejamību;
izkopt reģiona unikālās lauku un urbānās ainavas un savdabīgo un kultūrvēsturiski bagāto
kultūrvidi, lai pārliecinoši ieņemtu savam potenciālam atbilstošu vietu Eiropas un Baltijas
jūras kultūrtelpā;
radīt atpūtai un tūrismam pievilcīgu vidi, kas veidota, izkopjot esošās tradīcijas un saglabājot
dabas un kultūras vērtības;
veikt koordinētu, uz attīstību vērstu un ar sabiedrības līdzdalību veidotu integrētu reģiona
attīstības plānošanu.
5.4. Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums (2005. – 2025.
gadam)

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums (turpmāk – telpiskais plānojums) tiek
izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 02.05.2003. lēmumu Nr.6 ‖Par
Rīgas plānošanas reģiona attīstības plāna izstrādi‖. Lai nodrošinātu sekmīgu telpiskā plānojuma
izstrādi, starp Rīgas domi, Jūrmalas pilsētas domi, Limbažu, Ogres, Rīgas un Tukuma rajona
padomēm (20.05.2003.) tika noslēgta vienošanās par sadarbību Rīgas plānošanas reģiona attīstības
plāna izstrādāšanai.
Rīgas plānošanas reģiona telpiskais plānojums 20 gadiem ir izstrādāts ciešā saistībā ar vidējā
termiņa (7 gadi) dokumentu - Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmu.
Plānojums ir izstrādāts, pamatojoties uz Teritoriju plānošanas likumu (22.05.2002.) un
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.236 Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi
(05.04.2005.). Plānojuma izstrādē tā īstenošanas nodrošināšanai ņemti vērā nacionālie ilgtermiņa,
vidēja termiņa un īsāku periodu politikas un plānošanas dokumenti.
Reģiona teritorijas (telpiskais) plānojums (2005.–2025. gadam) ir ilgtermiņa plānošanas
dokuments, kas nacionālā līmenī ir arī reģionālās politikas dokuments.
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Rīgas plānošanas reģiona telpiskais plānojums ir izstrādāts laikā no 2004. gada aprīļa līdz
2005. gada jūnijam un 2005. gada 1. jūlijā nodots sabiedriskajai apspriešanai.
Telpiskā plānojuma izstrādes vispārējais mērķis ir veicināt reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu
attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reģiona konkurētspēju
starptautiskā mērogā.
Telpiskā plānojuma izstrādes tiešais mērķis ir:
 iegūt pārsektoriālu ilgtermiņa Rīgas plānošanas reģiona telpas (teritorijas) izmantošanas
redzējumu 20 gadu periodam, paredzot reģionam ilgtspējīgu attīstību un ciešas funkcionālas
saiknes ar kaimiņu reģioniem, kā arī īpašu lomu Latvijā un Baltijas jūras reģionā;
 veidot telpisku karkasu, lai, atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijā
noteiktajām prioritātēm un mērķiem, reģiona attīstības programmā noteiktie pasākumi un
projekti tiktu harmoniski – saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības prasībām - saistīti ar esošo un
perspektīvo apdzīvojuma un saimniecisko struktūru, iedzīvotāju kustību un nodarbinātību,
transporta un satiksmes infrastruktūru, vides vērtību struktūru u.c.
Telpiskā plānojuma izstrāde notika trijos tematiskos, reģiona telpisko struktūru un attīstības
procesus raksturojošos virzienos:
 Rīgas reģiona apdzīvojums (iedzīvotāji, apdzīvotās vietas, pakalpojumi un funkcionālās
saites);
 Rīgas reģiona transporta struktūra un sasniedzamība, vides infrastruktūra;
 Rīgas reģiona lauku telpas struktūra (lauksaimniecības un mežu teritorijas, dabas vērtības,
ainavas, rekreācijas un tūrisma areāli, vides riska teritorijas);











Rīgas plānošanas reģiona telpiskā plānojuma izstrāde veicinās:
teritoriālo kohēziju, labāk sabalansētu Latvijas reģionu sociālo un ekonomisko attīstību un
konkurētspēju;
no urbānām funkcijām izrietošu attīstību un saiknes uzlabošanu starp pilsētām un laukiem;
sabalansētāku sasniedzamību;
informācijas un zināšanu pieejamības attīstību;
vides kaitējumu mazināšanos;
dabas resursu un dabas mantojuma aizsardzības un izmantošanas uzlabošanu;
kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu kā attīstības faktoru;
enerģijas resursu attīstību, ievērojot drošību;
augstas kvalitātes, ilgtspējīga tūrisma attīstību.

Plānojuma izstrādes gaitā notika četri plašāki semināri ar pašvaldību politiķu un darbinieku,
valsts institūciju pārstāvju un ekspertu piedalīšanos. Rīgas plānošanas reģiona telpiskā plānojuma
izstrāde notika tā Koordinācijas grupai, darba grupām un pašvaldību speciālistiem savstarpēji
sadarbojoties esošās situācijas analīzes un plānojuma perspektīvas daļas iestrādņu starprezultātu
izvērtēšanā. Plānojuma izstrādes gaitā izvērtēja un pilnveidoja sagatavotos materiālus, diskutēja par
galvenajām reģiona priekšrocībām un trūkumiem, attīstības un rīcības virzieniem.
Rīgas plānošanas reģiona telpiskā plānojuma izstrādi nodrošināja Rīgas reģiona attīstības
aģentūra. Procesa vadīšanai tika apstiprināta projekta vadītāja un Vadības grupa, strādāja
Koordinācijas grupa un vairākas tematiskās darba grupas, kuru sastāvā bija gan reģiona pašvaldību,
gan valsts institūciju speciālisti. Nākotnē viens no svarīgākajiem Koordinācijas grupas uzdevumiem
būs regulāra plānojuma īstenošanas uzraudzība.
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6. B LAKUS UN TUVĀKO KONKURĒJOŠO ADMINISTRATĪVO TERITORIJU
PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Saulkrastu novads robežojas ar Carnikavas, Ādažu, Sējas un Limbažu novadiem un tam
tuvākā līdzīgā konkurējošā teritorija ir Salacgrīvas novads. Šo teritoriju attīstības plānošanas
dokumentus būtu nepieciešams ievērot, plānojot attīstību Saulkrastu novadā.
Limbažu novada Attīstības programma 2011.-2017.gadam neapskata nekādus attīstības
telpiskos aspektus un saistības ar blakus teritorijām.
Carnikavas novada attīstības programma 2009.-2014.gadam nesatur vērā ņemamu informāciju
par saistībām ar blakus teritorijām; vienīgi norādīts uz autoceļu A1, taču šis ir valsts pārziņā esošs
objekts, kuru gandrīz nav iespējams ietekmēt ar vietējo politiku palīdzību. Telpiskās plānošanas
dokumenti nav pieejami.
Ādažu novadā attīstības plānošanas darbs ir tikai tikko uzsākts. Novada telpiskajā plānojumā
nav informācijas par saistībām ar blakus teritorijām (izņemot autoceļu A1). Turklāt šis dokuments,
spriešot pēc visa, 2013.gadā ir zaudējis spēku.
Sējas novadā izstrādāts teritorijas plānojums un attīstības stratēģija, taču abi šie dokumenti
pilnībā koncentrējas uz iekšējo problemātiku; vien norādīts, ka Saulkrastu novadā tiek izstrādāta
attīstības programma.
Salacgrīvas novadā tikko uzsākts darbs pie jauniem attīstības plānošanas dokumentiem;
esošais teritorijas plānojums šobrīd ir pilnīgi novecojis.
Līdz ar to var konstatēt, ka blakus un konkurējošo teritoriju plānošanas dokumenti nesatur
praktiski nekādu nozīmīgu informāciju, kas būtu ņemama vērā, izstrādājot attīstības stratēģiju un
programmu Saulkrastu novadam.

7. P LĀNOŠANAS DOKUMENTI S AULKRASTU NOVADĀ
Šobrīd Saulkrastu novadā spēkā ir divi plānošanas dokumenti esošais Saulkrastu novada
teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam un Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju attīstības programma
2007.–2013. gadam.
7.1. Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam
Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012.–2024. gadam izstrādā SIA „Metrum‖.
Novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam izstrādē īpaša nozīme tiek piešķirta pašam
plānošanas procesam – komunikācijas, sabiedrības iesaistīšanas, darba grupu organizēšanas, datu
apmaiņas un informācijas analīzes metodes ir galvenie darba instrumenti. Tādēļ 2011. gadā jau tika
izstrādāta un sabiedriski apspriesta Saulkrastu novada attīstības koncepcija, kas vēlāk kļuva par
pamatu teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādei. Saulkrastu novada teritorijas attīstības
koncepcija tika izstrādāta kā Saulkrastu novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam izstrādes
pamatojums, kurā apkopoti galvenie novada attīstības mērķi, prioritātes un vadlīnijas.
Atbilstoši darba uzdevumam, ir izstrādāta vienota teritorijas atļautās izmantošanas veidu
klasifikācija visā novada teritorijā, ņemot vērā valstī sagatavotās vienotās klasifikācijas projektu. Īpaša
uzmanība tika veltīta apdzīvojuma struktūras attīstībai novadā, un izvērtējuma rezultātā ir precizētas
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Saulkrastu pilsētas un Zvejniekciema robežas. Pārējās apdzīvotās vietas – vasarnīcu apbūves
teritorijas, tiek saglabātas kā atsevišķi vasarnīcu apbūves ciemi, saglabājot to sezonālo raksturu.
Projekta izstrādes laikā ir izvērtētas esošās ražošanas objektu teritorijas un to paplašināšanas iespējas,
kā arī noteiktas jaunas ražošanas teritorijas Saulkrastu pilsētas teritorijā. Projekta izstrādes ietvaros
sagatavots ielu sarkano līniju plāns Saulkrastu pilsētas un ciemu teritorijām. Saulkrastu pilsētas
teritorijā ir izvēlēta vieta arī jaunas pilsētas kapsētas ierīkošanai.
Kā galvenie Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķi ir izvirzīti:
1. Nostiprināt tiesisko pamatu Saulkrastu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai
attīstībai;
2. Nodrošināt telpisko piesaisti Saulkrastu novada pašvaldības attīstības stratēģisko
mērķu sasniegšanai;
3. Veicināt novada attīstības iespējas, izmantojot ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības;
4. Nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā.
Attiecībā uz izvirzīto otro mērķi – „nodrošināt telpisko piesaisti Saulkrastu novada
pašvaldības attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanai‖ – jāatzīmē, ka darbs pie Saulkrastu novada
pašvaldības attīstības programmas izstrādes, kurā tiek noteikti attīstības stratēģiskie mērķi, noris
paralēli teritorijas plānojuma izstrādei. Tā kā teritorija plānojuma izstrādes laikā pašvaldībā kopumā
paralēli tiek izstrādāti 3 plānošanas dokumenti – teritorijas plānojums, attīstības programma un Vides
pārskats (stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums teritorijas plānojumam), 2011. gada 11. oktobrī
Saulkrastu dome organizēja apspriedi, kurā piedalījās visi novada plānošanā strādājošo konsultantu
pārstāvji – SIA „Metrum‖, SIA ―Ķemers Business and Law Company‖ un SIA ―Vides eksperti‖.
Konsultantu pārstāvji apmainījās viedokļiem par izstrādes gaitu un saturu, kā arī nostādnēm, kas
nepieciešamas, lai attīstības un telpiskās plānošanas dokumenti būtu pilnībā saskaņoti un nedublētu
viens otru. Līdz ar to teritorijas plānojumā ir risināti tieši ar telpisko attīstību saistīti jautājumi,
neiekļaujot informāciju un jautājumus, kas tiek risināti attīstības programmas un Vides pārskata
dokumentā. Balstoties uz šādu pieeju, veidots arī teritorijas plānojuma saturs.

8. A R ADMINISTRATĪVĀM TERITORIJĀM TIEŠI NESAISTĪTI NOZARU
PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

8.1. Gaujas upju baseina apsaimniekošanas plāns 2010.–2015. gadam
Sagatavotais plāns ir apstiprināts ar Vides ministra rīkojumu, un apstiprinātā versija pieejama
LVĢMC mājas lapā, ņemot vērā tā izpildes rezultātus, 2015. gadā tiks sagatavots upes baseina
apgabala apsaimniekošanas plāns nākamajam apsaimniekošanas ciklam (līdz 2021. gadam).
Vērtējot ūdeņu kvantitatīvo stāvokli, secināts, ka Gaujas baseina apgabalā pazemes ūdeņiem
nepastāv risks nesasniegt labu ūdens kvantitatīvo stāvokli.
2015. gadā Piekrastes ūdensobjektā riska iemesls ir pārrobežu piesārņojums, tādējādi
uzlabojums galvenokārt būs atkarīgs no kaimiņvalstīs/ blakus esošajos ūdensobjektos veikto pasākumu
efekta un ūdensobjektu kvalitātes.
Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni nodrošinās vienas starptautiskas konvencijas,
vairāku ES tiesību aktu un tiem atbilstošo Latvijas likumu un Ministru kabineta noteikumu izpildi.
Saulkrastu novads atrodas Gaujas upju baseina apgabalā. Šis dokuments konstatē, ka Aģe un
Pēterupe ir pieskaitāmas pie riska ūdensobjektiem ar attiecīgi sliktu un vidēju ūdens kvalitāti un
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paredz sasniegt mērķa kvalitātes rādītājus 2021. gadā. Abām upēm raksturīgas punktveida slodzes
(g.k. komunālo notekūdeņu izplūdes). Jāievēro, ka Saulkrastu pašvaldības teritorijā atrodas tikai
neliela šo upju garuma daļa. Ķīšupes kvalitāte tiek novērtēta kā laba, un plāns paredz šāda stāvokļa
saglabāšanos. Inčupe, kā atsevišķs ūdens objekts, plānā nav minēta. Plānā paredzēts nodrošināt
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām apdzīvotās vietās ar CE 2000 –
10 000 līdz 2015. gada 31.decembrim un nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramā
ūdens sagatavošanu apdzīvotās vietās ar CE 2000 – 10 000 līdz 2015.gada 31. decembrim, šai sakarībā
minot arī Saulkrastus.
8.2. Dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāns
Plāns izstrādāts laika periodam no 2004. gada līdz 2015. gadam.
Dabas parks ―Piejūra‖ ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kuras sauszemes kopplatība ir
apmēram 4103 ha un kas aizņem ap 38 km garu un 0,5–2 km platu joslu Rīgas līča krasta no
Vakarbuļļiem līdz Inčupei. Tā skar 3 lielu upju (Lielupes, Daugavas un Gaujas) grīvas. Parkam
raksturīga biotopu daudzveidība, kas ietver pludmali, baltās un pelekās kāpas, dažādas plavas (arī
piejūras), mežus (pārsvarā sausos priežu mežus), ezerus un citus biotopus, to skaitā arī 10 Eiropā
aizsargājamus biotopu tipus. Galvenās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības koncentrējas šādās vietās:
Vakarbuļļos starp Buļļupi un Lielupi, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Gaujas grīvā un kreisajā krastā, ap
Garezeriem un Umja ezeru. Dabas parka ―Piejūra‖ ir augstvērtīgi rekreācijas resursi: vecie priežu
meži, plašas priekškāpas un pludmales.
Galvenie faktori, kas apdraud dabas parka vērtību, ir antropogēna ietekme, izbraukājot,
izmīdot un citādi ietekmējot dabiskas ekosistēmas (vāji attīstītais parka labiekārtojums), valsts un
pašvaldību zemju atdošana privātīpašniekiem un zemju transformācija, parka teritorijas apbūvešana,
samazinot dabisko biotopu platības, Rīgas brīvostas attīstība (piesārnojums), mežu un kāpu degšana un
pļavu aizaugšana.
Lai nodrošinātu dabas parka sugu, biotopu un ainavas daudzveidības saglabāšanu un
ilgtspējīgu attīstību, galvenais uzdevums ir izveidot parka infrastruktūru. Paredzēts nostiprināt kāpas,
veidot takas, celt putnu novērošanas torni, nodrošināt atkritumu savākšanas sistēmas izveidi.
Vienlaicīgi nopietns darbs plānots iedzīvotaju informēšanas un izglītošanas jomā: bukleti, informācijas
lapas, filma.
Dabas aizsardzības plānā ir ietverti vairāki pasākumi, kas saistīti ar biotopu apsaimniekošanu:
pļavu pļaušana un ganīšana, mežu apsaimniekošana, mikroliegumu veidošana un niedrāju kopšana. Šo
visu pasākumu efektivitātes novērtēšanai tiks veikts monitorings, lai noteiktu turpmāko
apsaimniekošanu, kas veicinātu dabas daudzveidības saglabāšanu. Dabas parka ―Piejūra‖ nepieciešami
arī pētījumi. Tie saistīti galvenokārt ar ezeriem: jāizveido Garezera un Ummja apsaimniekošanas
plāni. Paredzēta arī kultūrvēsturiskas teritorijas izpēte Mangaļsala. Lielu daļu no šiem pasākumiem
plānots realizēt LIFE Nature projekta ―Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā‖
ietvaros.
Analizējot dabas parka vērtības, ir izdalītas 4 funkcionālas zonas: regulējama režīma
(mikroliegumu) zona, dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrāla zona. Regulējama režīma
zona ietver teritorijas, kuras ir nozīmīgas sugu un biotopu aizsardzībai. Dabas parks ―Piejūra‖
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galvenokārt saistīts ar mazskarto meža biotopu saglabāšanu. Dabas liegumu zonā ietilpst 3 dabas
liegumi: Vakarbuļļi, Daugavgrīva un Ummis, ka ari Garezers ar apkartējo teritoriju, kāpas starp
Carnikavu un Mežciemu, Gaujas grīvas kreisais krasts, piekrastes josla pie Lielupes grīvas, Mīlestības
sala. Neitrālaja zonā ir ietverta Vakarbuļļu apbūve, LR Aizsardzības ministrijas īpašums Buļļu sala un
atsevišķas vietas Mangaļsalā. Dabas parka zonā atrodas parka pārejas teritorija un tās galvenā funkcija
ir rekreācijas resursu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. Dabas parka ―Piejūra‖ dabas aizsardzības
plānu paredzēts periodiski atjaunot. Ņemot vēra paredzamās antropogēnas slodzes pieaugumu, kā arī
to, ka dabas parks aptver 3 pašvaldību teritorijas, 3 mežniecības, vairākus meža apsaimniekotājus,
ierosināts izveidot dabas parka ―Piejūra‖ administrāciju.
8.3. Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 14. panta otro daļu un
17. panta otro daļu.
Noteikumi nosaka dabas parka "Piejūra" (turpmāk – dabas parks) individuālo aizsardzības un
izmantošanas kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu teritorijai raksturīgo jūras
piekrastes ekosistēmu kompleksa saglabāšanu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, un
vienlaikus saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības sabiedrības izglītošanai un atpūtai.
Dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un
kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai.
Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo
dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.
Uz šī likuma pamata ir izdoti MK 14.05.2006 noteikumi Nr.204 ―Dabas parka ―Piejūra‖
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi‖, kas ievēro konkrētā dabas parka īpatnības.
Noteikumi nosaka dabas parka ―Piejūra‖ funkcionālo zonējumu, izdalot dabas lieguma, dabas parka un
neitrālās zonas. Gan dabas parkam kopumā, gan katrai no šīm zonām atsevišķi ir piemēroti noteikti
dažādu darbību ierobežojumi. Tie vērsti uz raksturīgo jūras piekrastes ekosistēmu kompleksa (it īpaši,
kāpu zonas) saglabāšanu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību. Vienlaikus tiek prasīts
saglabāt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības sabiedrības izglītošanai un atpūtai dabas parkā.
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III. SABIEDRĪBAS LĪD ZDALĪBA
SAULKRASTU NOVADA AT TĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĒ
1. S ABIEDRĪBAS MĒRĶGRUPAS
Viedokļu uzklausīšanā stratēģijas izstrādes kontekstā var izdalīt sekojošas sabiedrības
mērķgrupas:
 pašvaldības darbinieki, deputāti;
 uzņēmēji;
 komunālās saimniecības speciālisti;
 izglītība un kultūras darbinieki;
 sociālā un nevalstiskā sektora darbinieki.
Katrai no šīm mērķgrupām raksturīga sava, specifiska kompetence, dažādu problēmu un
prioritāšu atšķirīga izpratne, un tām visām ir noteikta loma novada dzīvē. Tiešā veidā mērķgrupas tika
uzrunātas grupu intervijās, kuru dalībnieki izteica viedokļus par savas jomas problemātiku un tās
risināšanas iespējām.
Pašvaldības darbinieku galveno daļu veido novada speciālisti, deputāti, domes
priekšsēdētājs, izpilddirektors. Šī grupa arī ir visstabilāk pārstāvēta notikušajās aktivitātēs. Atbildīgie
speciālisti ir vislabāk informēti gan par pašiem pasākumiem gan plānošanas procesa kopumā, gan
konkrēto pasākumu nozīmi, līdz ar to viņi spēj labi izvērtēt arī savas līdzdalības un izteiktā viedokļa
nozīmi.
Uzņēmēji pasākumos, kuros bija nozīmīgi uzklausīt viņu viedokli, bija pārstāvēti lielā skaitā.
Teritorijas attīstības stratēģija uzņēmējus tiešā veidā neskar, taču uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumi un arī daudzas infrastruktūras sakārtošanas lietas nevar notikt bez viņu līdzdalības un viņu
izteiktais viedoklis var būt ļoti liels atbalsts gan domes speciālistiem, gan pieaicinātajiem ekspertiem..
Komunālās saimniecības speciālisti formāli pieder pie pirmās mērķgrupas, taču, ņemot vērā
lielo īpatsvaru, ko kopējo risināmo jautājumu vidū ieņem tieši šī joma un apstāklis, ka tie lielākoties ir
pasākumi ar lielām izmaksām, viņu viedoklis tika uzklausīts atsevišķi. Skaitliski nelielā mērķgrupa
sniedza ļoti daudz informācijas faktu, problēmu un priekšstatu līmenī, piedāvāja savus risinājumus.
Izglītības un kultūras darbinieki pārstāvēja novada skolas, pirmsskolas bērnu iestādes,
kultūras namus, bibliotēkas. Jomas speciālistiem lielā mērā ir nozīmīgākais viedoklis par attiecīgās
sociālās infrastruktūras attīstību, jo viņi detalizēti pārzin iestāžu darbību un primāri saduras ar visām
problēmām, kas rodas šo iestāžu darbā. Grupa ir samērā daudzskaitlīga, izteiktie viedokļi raksturojās
ar lielu vienprātību attiecībā uz konkrēto iestāžu grupu problemātiku, iespējamiem attīstības ceļiem un
risinājumiem.
Sociālā sektora darbinieki reprezentēja samērā šauru, bet ļoti nozīmīgu viedokļu grupu
darbam ar sociāli izslēgtajām un riska grupu personām. Nevalstiskā sektora pārstāvji ir pārstāvējuši
vairākas organizācijas, kas darbojas novadā.
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Specifisku mērķgrupu veido arī novada iedzīvotāji kopumā. Šo mērķgrupu ir grūti uzaicināt
piedalīties un izteikt savu viedokli tieši, tāpēc stratēģijas pirmās redakcijas izstrādes laikā notika
iedzīvotāju aptauja viedokļu izzināšanai un zināmā mērā arī priekšlikumu un vajadzību izteikšanai –
gan tiešā veidā, gan pastarpināti, ar jautājumiem par dažādiem novada dzīves aspektiem. No
izplatītajām 1500 anketām (500 no tām krievu valodā) aizpildītas atgriezās 196 anketas. Iegūto atbilžu
skaits ir pietiekams, lai informāciju un viedokļus varētu sadalīt pa teritoriālām, tematiskajām vai
sociālām grupām gadījumos, kur tas nepieciešams. Iegūtie rezultāti ir sagatavoti atsevišķa analītiska
pārskata veidā.
Klātienē iedzīvotājiem būs iespējams izteikties publiskās apspriešanas laikā paredzētajā
sabiedriskās apspriedes pasākumā – iedzīvotāju sapulcē. Visā laika posmā līdz sabiedriskās
apspriešanas noslēgumam, iedzīvotājam ir iespējams izteikt savu viedokli ar rakstiska iesnieguma
palīdzību.

2. S ABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI
2012.03.15. Saulkrastos notika konference, kas rezumēja Saulkrastu novada attīstības
plānošanas vadlīnijas, noteica stratēģiskos mērķus un virzienus.

KONFERENCES G ALVENIE SECINĀJUMI
1. stratēģiskais secinājums
Saulkrasti ir reģionālas nozīmes attīstības centrs, dabiski ietilpst kā ziemeļu noslēdzošais
punkts šādu centru lokā ap Rīgu. Funkcionāli konkurē ar Siguldu (ar kuru nav apmierinošas
satiksmes!) un tam noteikti ir būtiskas priekšrocības, salīdzinot ar Limbažiem.
2. stratēģiskais secinājums
Saulkrastu zīmola tālāka attīstība kā novada veiksmes stāsta stūrakmens. Zīmola ietērpšana
novada funkcionalitātē.
Grafiskais zīmols: formālā zīmola neveiksme un neformālā zīmola (riteņbraucēja) veiksme.
Novada tēlu veidojošās komponentes pamatā koncentrētas uz tūrisma elementiem:
 atpūtas tūrisms ar divām komponentēm:
– masu atpūta pludmalē ar akcentu uz fiziskām aktivitātēm,
– ekskluzīva līmeņa atpūta;
 veselības tūrisms;
 vides un velotūrisms – pēdējais kā sasaite ziemeļu-dienvidu virzienā un koridors uz
Siguldu;
 vienots stils pilsētvidē – sīkāk analizēt Neringas piemēru;
 kultūras pasākumu norise – sezonā iespējami nepārtraukta.
Novada tēlam jāatspoguļojas devīzē un jāidentificējas arī ar pilsētas infrastruktūrā
paredzamajām pārmaiņām:
 autostāvvietām,
 veloceliņiem, velobraucēju un gājēju infrastruktūrai,
 ēdināšanai,
 naktsmītnēm – dažādu stilu un rangu,
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 pilsētas centra izveidošanu par vienu no atpazīstamības komponentēm.
Devīze: pārskatīt esošo konceptu; iespējams, jāizstrādā jauns.
Visi augšminētie punkti paredz attieksmes maiņu: viesis šeit patiešām ir gaidīts (bet
iedzīvotājs netiek apdalīts un pārlieku traucēts).
3. stratēģiskais secinājums
Pilsētas attīstību nodrošinās rīcības četros spēka pielikšanas punktos:
 piekrastes zonā,
 pilsētvidē un tās telpiski funkcionālā diferenciācijā,
 dārzkopības sabiedrībās, sakārtojot infrastruktūru un iesaistot cilvēkapritē to iedzīvotājus,
 stacijā kā Saulkrastu mobilitātes centrā.
SABIEDRISKĀS APSRIEŠANAS SAPULCES

Attīstības programmas 2014.–2020. gadam un vides pārskata 1. redakcijas sabiedriskās
apspriešanas sapulces notika 2012. Gada 20. oktobrī, Zvejniekciema Kultūras namā, Atpūtas ielā 1a,
plkst. 10.00 uz sapulci bija ieradušies 6 novada iedzīvotāji. Projekta vadītājs iepazīstināja klātesošos ar
izstrādāto dokumentu un uzklausīja priekšlikumus.
Otra sapulce notika Saulkrastos, Saulkrastu novada domes zālē, Raiņa ielā 8, plkst. 13.00, uz
sapulci bija ieradušies 14 novada iedzīvotāji. Pēc projekta vadītāja Jāņa Kauliņa prezentācijas
iedzīvotāji izteica savu viedokli un priekšlikumus par sagatavoto dokumentu.
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