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1. Pamatinformācija

Saulkrastu novada pašvaldības publiskais pārskats izstrādāts un apstiprināts,
pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešās daļas, likuma
“Par pašvaldībām” un 2010. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumu nr. 413
“Noteikumi par publiskajiem gada pārskatiem” prasībām.

1.1. Saulkrastu novada pašvaldības vispārējs raksturojums
Saulkrastu novada administratīvā teritorija atrodas Rīgas jūras līča piekrastē,
Vidzemes rietumu daļā. Saulkrastu novada teritorija ietver piejūras mežu joslu no
Lilastes upes un ezera dienvidos līdz Zvejniekciemam ziemeļos. Administratīvā
teritorija stiepjas 17 kilometru garumā.
Saulkrastu novada teritorijas kopējā platība ir 46,8 km², un novadā deklarēti
dzīvo vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar vasaras sezonu iedzīvotāju skaits
ievērojami palielinās, kas saistīts ar tūrisma sezonas sākšanos un novadā esošo
dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāju plūsmas palielināšanos.
Attālums no Saulkrastu centra līdz Rīgai ir 37 km, Limbažiem – 47 km,
Siguldai – 40 km, Salacgrīvai – 58 km.
Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica.
Saulkrastu novadā ietilpst apdzīvotas vietas Bātciems, Pabaži, Saulkrasti,
Zvejniekciems, kā arī dārzkopības kooperatīvi. Novadam cauri tek četras upes –
Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe un Aģe, kas simboliski attēlotas Saulkrastu novada ģerbonī.

1.2. Saulkrastu novada domes struktūra un funkcijas
Saulkrastu novada dome (turpmāk – dome) darbojas saskaņā ar Latvijas
Republikas likumu “Par pašvaldībām” un ar tās izveidoto institūciju un iestāžu
starpniecību organizē pašvaldības pastāvīgās funkcijas, tostarp izglītības, sociālās
palīdzības un kultūras iestāžu darbību, ievērojot valsts un novada administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses.
Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kā arī izstrādā un
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izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Dome atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu
likumam sastāv no 15 deputātiem. Saulkrastu novada domē pārstāvēti:
•

3 deputāti no apvienības “TB/LNNK”;

•

3 deputāti no politiskās partijas “Sabiedrība citai politikai”;

•

3 deputāti no politiskās partijas “Jaunais laiks”;

•

3 deputāti no politiskās partijas “Pilsoniskā savienība”

•

2 deputāti no politiskās partijas “LPP/LC”

•

1 deputāts no politiskās partijas “Tautas partija”.

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

Ervīns Grāvītis – domes priekšsēdētājs;

•

Normunds Līcis – domes priekšsēdētāja vietnieks.

Darbojas četras pastāvīgās komitejas:
•

Finanšu komiteja – Ervīns Grāvītis, Normunds Līcis, Māris Vītols, Artūrs

Ancāns, Daiga Buša (mandāts nolikts 2012. gada aprīlī), Guntars Zonbergs, Andris
Silavnieks, Armands Krūmiņš, Līga Vaidere, Guntars Ozoliņš (D. Bušas vietā);
•

Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja – Normunds Līcis, Andris

Silavnieks, Māris Vītols, Normunds Strapcāns, Guntars Zonbergs, Armands Krūmiņš,
Ervīns Grāvītis;
•

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

Guna Lāčauniece, Armands Krūmiņš, Normunds Strapcāns;
•

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

Guna Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Artūrs Ancāns, Selga Osīte, Līga Vaidere, Ilze
Pētersone (mandāts nolikts 2012. gada aprīlī), Izita Kļaviņa (I. Pētersones vietā).
Pašvaldības administrācija ir izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Pašvaldības administrācija darbībā ievēro likumu “Par pašvaldībām” un citus
normatīvos aktus, kā arī Saulkrastu pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un tās
pilnvarotu amatpersonu rīkojumus.
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Pašvaldības administrācijā ietilpst arī šādas institūcijas:
•

Saulkrastu būvvalde;

•

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa.
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Pašvaldības iestādes
Saulkrastu novada domes funkciju īstenošanai darbojas vairākas domes
struktūrvienības, iestādes un uzņēmumi:
•

Saulkrastu pašvaldības policija;

•

Saulkrastu pilsētas bibliotēka;

•

Saulkrastu vidusskola;

•

Zvejniekciema vidusskola;

•

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”;

•

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola;

•

Skultes ostas pārvalde;

•

Saulkrastu sociālais dienests;

•

Sociālās aprūpes māja;

•

Kapu saimniecība;

•

Saulkrastu novada bāriņtiesa;

•

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs;

•

Pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”.

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībās:
•

PSIA “Saulkrastu slimnīca”;

•

SIA “Saulkrastu komunālserviss”.

Pašvaldība ir dalībnieks biedrībās (nodibinājumos) un nevalstiskajās
organizācijās:
•

Latvijas Pašvaldību savienība;

•

Pašvaldību izpilddirektoru asociācija;

•

Pašvaldību grāmatvežu asociācija;

•

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija;

•

Latvijas Kūrortpilsētu asociācija;

•

Vidzemes tūrisma asociācija.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 2012. gadā darbojās deviņas komisijas:
• vēlēšanu komisija;
• administratīvā komisija;
• nekustamo īpašumu privatizācijas un izsoles komisija;
• iepirkumu komisija;
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• zemes komisija;
• dzīvokļu komisija;
• apstādījumu aizsardzības komisija;
• ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija;
• atļauju komisija.

Iedzīvotāji
2012. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 6296 iedzīvotāji, no kuriem Saulkrastu
pilsētas teritorijā 3368 un 2928 Saulkrastu pagasta teritorijā, tostarp Zvejniekciemā.

Skaits

Kopā

Bērni,
0–6 gadi

Bērni un
jaunieši,
7–18 gadi

15–24
gadi

6296

288

567

535

Iedzīvotāji
Iedzīvotāji
virs
darbaspējas
darbaspējas
vecumā
vecuma
(15–62)
(no 62)
3923
1485

1. tabula. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām.

Latvijas Republikas pilsoņi – 5800, Latvijas Republikas nepilsoņi – 370,
Krievijas pilsoņi – 85.
Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības: latvieši – 5123, krievi – 770, baltkrievi –
106, poļi – 65, ukraiņi – 70, lietuvieši – 33, igauņi – 8.
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1. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Saulkrastu novadā.

Informācija par dzimšanas, laulības un miršanas reģistros
izdarītajiem ierakstiem 2012. gadā
Dzimšana
2012. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 39 jaundzimušie,
19 zēni un 20 meitenes. Laulībā dzimuši 26 bērni. Atzīta paternitāte 12 bērniem. Nav
ieraksta dokumentā par bērna tēvu vienam bērnam. Pirmais bērns dzimis
16 māmiņām, otrais – 15 māmiņām, trešais – piecām māmiņām, ceturtais bērns
dzimis trim māmiņām.
Trīs ģimenēs piedzimuši dvīņi.

Laulība
2012. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti un arhīvā
glabājas 79 laulību reģistru ieraksti. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 77 laulības, viena
laulība noslēgta Romas katoļu draudzē, viena – Pēterupes evaņģēliski luteriskajā
draudzē.

Miršana
2012. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 103 mirušas
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personas, 38 vīrieši un 65 sievietes. No mirušajām personām 86 ir bijuši Saulkrastu
novada iedzīvotāji, 17 – citu reģionu iedzīvotāji, kuri miruši Saulkrastos.

Dzimšana

2009. gada
48

2010. gadā
34

2011. gadā
40

2012. gadā
39

Laulības

48

44

53

79

Miršanas

85

88

81

103

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

2. Pašvaldības darbības rezultāti
2012. gadā notikušas 17 domes sēdes un pieņemti 814 lēmumi, tostarp
2012. gadā notikušas šādas komiteju sēdes:
•

14 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti

188 jautājumi;
•

15 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīts 291 jautājums;

•

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

izskatīti 57 jautājumi;
•

10 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās ir izskatīti 27 jautājumi.

Veiktie iepirkumi:
•

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu – kopā 26, kā arī 26 elektronisko

iepirkumu sistēmā;
•

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

pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” – 30.
Nr.p. k.
ID
1.

Iepirkuma līguma priekšmets
Energoefektivitātes
paaugstināšana kultūras namā
“Zvejniekciems” Atpūtas ielā
1b, Zvejniekciemā, Saulkrastu
novadā. Papildu darbi

Līguma izpildītājs
Pilnsabiedrība “IP Būve”

Līgumcena,
Ls
bez PVN
6713,59
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2.

3.

Pārtikas produktu piegāde
1. daļa. Gaļa un gaļas
Saulkrastu pirmsskolas izglītības produkti. Individuālais
iestādei “Rūķītis”
komersants “Ezeriņš”
2. daļa. Putnu gaļa, putnu
gaļas izstrādājumi, olas.
Individuālais komersants
“Ezeriņš”
3. daļa. Zivis un zivju
izstrādājumi.
Individuālais komersants
“Ezeriņš”
4. daļa. Augļi, dārzeņi un
saistītie produkti.
Individuālais komersants
“Ezeriņš”
5. daļa. Piens un piena
produkti.
Individuālais
komersants “Ezeriņš”
6. daļa. Graudu maluma
produkti. SIA “Futurus
Food”
7. daļa. Bakaleja.
Individuālais komersants
“Ezeriņš”
8. daļa. Maize.
Individuālais komersants
“Ezeriņš”
Projektora komplekta piegāde
“REVERIE Trading
Group”

4.

Saulkrastu novada domes
darbinieku veselības
apdrošināšana

Iepirkumu procedūra
pārtraukta

5.
6.

Elektroenerģijas iegāde
Automašīnu iegāde Saulkrastu
pašvaldības vajadzībām

AS “Latvenergo”
SIA “Euro – Auto”

7023,50

1882,80

486,15

7283,87

12 290,08

1168,11

2218,18

1952,70

5150

70 034
1. daļa. Vieglā
automobiļa (jauna)
piegāde 19 439,34
2. daļa. Kravas –
pasažieru
mikroautobusa
(jauna) piegāde –
21 204,10
3. daļa.
Automašīnas
(jaunas) ar tā
aprīkojumu
piegāde Saulkrastu
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Ielu apgaismojuma nomaiņa uz
gaismu emitējošo diožu (LED)
apgaismojumu Saulkrastu
novadā
Ielu apgaismojuma tīklu
uzturēšana un apsaimniekošana
Saulkrastu novadā
Pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķītis” telpu remontdarbi
Saulkrastu novada domes
darbinieku veselības
apdrošināšana
Ikdienas telpu uzkopšanas
pakalpojumu sniegšana
Saulkrastu pilsētas pašvaldībā
Raiņa ielā 8, Saulkrastos
Ielu apgaismes līniju
rekonstrukcijas un renovācijas
darbi

SIA “ELKO”

novada pašvaldības
policijas
vajadzībām
18 618,85
130 636,38

SIA “Amanda – EA”

19 948,50

SIA “ARMISS”

18 441,22

BTA “Insurance
Company” SE

11 360

SIA “RBSSKALS”

14 628,16

SIA “Amanda – EA”

13.

Par tiesībām veikt meliorācijas
projekta izstrādi Saulkrastos

SIA “Baustelle”

1. daļa. “Ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija
Stirnu un Ķīšupes
ielās,
Saulkrastos” –
10 657,29
2. daļa. “Ielu
apgaismojuma
renovācijas
darbi” – 27 605,95
3. daļa. “Ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija
Zušu, Akācijas un
Ziemeļu ielās,
Saulkrastos” –
11 225,78
5. daļa. “Ielu
apgaismojuma
renovācijas darbi”–
3264,15
Kopējo līgumcena
52 753,17
6632

14.

Saulkrastu vidusskolas aktu
zāles rekonstrukcija

Piegādātāju apvienība:
SIA “ECC” SIA

7./KPFI

8.

9.
10.

11.

12.

23 946,02
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15./
ELFLA
16.

17.

18./
ELFLA
19./
ELFLA

20./
ELFLA
21.
22.

23.

24.

“Inženiertehniskās būves”
Skeitlaukuma aprīkojuma iegāde SIA “Kvartāls 13A”
un uzstādīšana Zvejniekciemā,
Saulkrastu novadā
Piebraucamā ceļa izbūve
SIA “INO”
vasarnīcu kooperatīvā
“Veselība” Atvaros, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā
Ietves un lietusūdeņu
SIA “Buildimpeks”
kanalizācijas 2. kārtas izbūve
A. Kalniņa ielā, Saulkrastos
Gājēju ietves 1. kārtas izbūve
SIA “Būvprojektu vadības
Atpūtas ielā, Zvejniekciemā,
birojs”
Saulkrastu novadā
Gājēju ietves 1.kārtas izbūve
SIA “Būvprojektu vadības
Bērzu alejā, Zvejniekciemā,
birojs
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu
novadā
Bērnu un jauniešu dienas centra SIA “PRO DEV”
“Saulespuķe” rekonstrukcija,
Raiņa ielā 7, Saulkrastos
Meliorācijas grāvju un caurteku SIA “Brēķu studenti”
tīrīšana Saulkrastu novadā
Saulkrastu novada domes
SIA “Apriņķa Avīze”
informatīvā izdevuma
“Saulkrastu Domes Ziņas”
tipogrāfiskās iespiešanas
pakalpojums
Meliorācijas sistēmas
SIA “Geo Consultants”
rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde un autoruzraudzība
Ziemassvētku paciņu piegāde
SIA “Ažiņa komercfirma
“Markets””

5270

6709,29

21 789,25

14 177,39

27 038,80

22 734,62

10 596,96
19 218,20

7800

2972,61

25.

Skolēnu pārvadājumu
AS “CATA”
16 480,88
nodrošinājums Zvejniekciema
vidusskolai 2013. gadā
26.
Meliorācijas sistēmas
SIA “Meliorācija A.G.”
26 731,21
rekonstrukcija teritorijai starp
Rīgas ielu, Pļavas ielu, dzelzceļu
un Inčupi Saulkrastos,
Saulkrastu novadā
3. tabula. 2012. gadā veiktās iepirkumu procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu.

Nr. p.
k.
1.

Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildītājs
Darba aizsardzības un

SIA “Media

Līgumcena,
Ls
bez PVN
2307,83
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11

12.

13.
14.
15.
/ELFLA

ugunsdrošības pakalpojumu
sniegšana
Gaismas ķermeņu un
elektroinstalācijas remontu un
nomaiņu Raiņa ielā 8,
Saulkrastos”
Par tehniskā projekta izstrādi
un autoruzraudzību “Gājēju
ietves izbūvei Atpūtas ielā,
Zvejniekciemā” un “Gājēju
ietves izbūvei Bērzu alejā,
Zvejniekciemā”
Biroja mēbeļu iegāde

Control”

Videonovērošanas sistēmas
iegāde
Pludmales labiekārtojuma
elementu remontdarbi
Ielu apgaismojuma projekta
izstrāde
Baltās kāpas (Rīgas iela 9a)
skiču projekta un bērnu
laukuma Raiņa ielā 8
labiekārtojuma projekta
izstrāde
Videonovērošanas sistēmas
iegāde
Par topogrāfiskās uzmērīšanas
darbiem Saulkrastu pašvaldības
teritorijā
Par kadastrālās uzmērīšanas
darbiem Saulkrastu pašvaldības
teritorijā
Koka laipu izbūve L. Paegles
ielas galā, koka vairogu
izgatavošana Bīriņu ielas galā,
koka atkritumu konteineru
izgatavošana
Tualešu telpu remontdarbi
Saulkrastu novada domē
Labiekārtošanas darbi Rīgas
ielā 9a, Saulkrastos
Eiropas lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA) un
LEADER projekta
“Zvejniekciema izveide

SIA “Amanda –
EA”

2870,16

SIA “Risinājumu
parks”

2952

SIA “Thomson
Furniture”
Pārtraukts

2016,89

SIA “MMT 1”

2220

SIA “Elekto PM’

2290

SIA “Mārtiņa
Hofmaņa
Arhitektūras
studija”

2685

SIA “ADVERSO”

2997,20

SIA “Baltsurvey”

179 bez PVN par 1 ha
zemes

SIA “ABC
Construction”

147,50 bez PVN par
zemes gabala (600–
2000 m2) uzmērīšanu

SIA “AG KOKS”

4 468,81

SIA “Armostil”

9977,50

SIA “AG KOKS”

9899,47

SIA “Limbažu
ceļi”

7033,60
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16.

17./
ELFLA

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

Zvejniekciemā, Saulkrastu
novadā “Skeitparka asfaltēšana
Zvejniekciemā””
Saulkrastu novada domes ēkas,
Raiņa ielā 8, 2. stāva terases
seguma remonts
Projekta “Telpu remonts
sabiedrisko aktivitāšu
nodrošināšanai Saulkrastu
novadā” ietvaros telpas
Kamīnzāle domes ēkā, Raiņa
ielā 8, Saulkrastos remonts
Projekta “Publiskās
infrastruktūras nodrošināšana
peldvietai “Centrs”
Saulkrastos” izstrāde
Bruģakmens seguma izbūve
Saulkrastu vidusskolā, Smilšu
ielā 3, Saulkrastos
Saulkrastu
novada
domes
Raiņa ielā 8 cokolstāva telpas
47 m2 platībā remontdarbi
A. Kalniņa ielas apgaismes
stabu nomaiņa posmā starp
Stirnu un Vidrižu ielām un
Raiņa un Bīriņu ielām
Sausu
un
bojātu
koku
izzāģēšana
Saulkrastu
pašvaldības teritorijā
Stacionāro datoru iegāde
Saulkrastu novada domes ēkas
205. kabineta kosmētiskais
remonts Raiņa ielā 8,
Saulkrastos
Raiņa ielas 7 Saulkrastos ēkas
fasādes
risinājuma
piedāvājuma ar vizualizāciju
izstrāde
Tehniskās dokumentācijas
izstrāde Zvejniekciema
vidusskolas sporta zāles
energoefektivitātes
paaugstināšanai
Projekta izstrāde jumta seguma
maiņai Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolai
Ostas ielā 15, Zvejniekciemā,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu
novadā

SIA “Vegnas
Grupa”

4957,42

SIA “CARDO”

5792,43

SIA
“SUBSTANCE”

2970

SIA “UNI RL”

2244,44

SIA “CLEANCUT”

3661,55

SIA “ELTORS”

9715,82

SIA “Amanda –
EA”

2404

SIA “Datika”
SIA “CARDO”

1504,13
2558,90

SIA “ARHETIPS”

2950

SIA “Mūsu
projekts”

2990

SIA “Baltex
group”

2200
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28.

29.
30.

Finanšu un grāmatvedības
SIA auditorfirma
2100
nodaļas izveides saistošo
“Inspekcija AMJ”
normatīvo aktu izvērtēšana un
nepieciešamo dokumentu
izstrādāšana
Gājēju celiņu izbūve saskaņā ar SIA “MI-2”
9419,30
labiekārtojuma projektu
Inženiertehnisko
un SIA “8 A.M.”
2395
konstruktīvo
risinājumu
izstrāde arhitekta A. Dimiņa
izstrādātā projekta “Publiskās
infrastruktūras nodrošināšana
peldvietai “Centrs” Saulkrastos
2. kārta” arhitektūras daļai
4. tabula. 2012. gadā veiktie iepirkumi saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem nr. 4
“Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”.

2.1. Kultūra un sports
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” ir
Saulkrastu novada domes pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno Saulkrastu novada
domes funkcijas kultūras un sporta darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanā, novadpētniecībā, tautas jaunrades un veselīga dzīvesveida attīstībā.
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
budžeta ieņēmumu 2012. gada plāns (ar izmaiņām) – Ls 437 197, ieņēmumu gada
faktiskā izpilde – Ls 416 830, 95,3 %, budžeta izdevumu gada plāns – Ls 437 197,
izdevumu gada faktiskā izpilde – Ls 416 908, 95,4 %, budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā – Ls 17 815, budžeta līdzekļu atlikums gada beigās – Ls 17 737.
2012. gadā Saulkrastu novada domes dotācija – Ls 393 780, ieņēmumi par telpu
nomu – Ls 9996, ienākumi no biļešu realizācijas – Ls 9840.
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
atrodas Saulkrastu novada, Saulkrastu pagasta Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b.
Pašvaldības aģentūrā “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2012. gadā darbojās
19 mākslinieciskie kolektīvi un astoņas sporta treniņgupas – jauktais koris “Anima”,
jauktais koris “Bangotne”, senioru deju kolektīvs “Saulgrieži”, jauniešu deju kolektīvs
“Krustu šķērsu”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis”, audēju kopa “Kodaļa”,
rokdarbnieku pulciņš, koklētāju ansamblis “Saule”, pūtēju orķestris/ansamblis
“Neibāde”, vokālais ansamblis “Dzīle”, līnijdeju grupa “Sunbeach”, senioru deju
15
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kolektīvs “Draiskais solis”, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Saulkrastos PIII
“Rūķītis”, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Zvejniekciemā, pirmsskolas bērnu
tēlotājmākslas pulciņš Saulkrastos PII “Rūķītis”, teātra studija, folkloras kopa
“Dvīga”, deju grupa “Fractus”, deju grupa Saulkrastu sporta centrā, skolēnu
teniņgrupas volejbolā, basketbolā (2), florbolā, džudo, orientēšanās sporta, pieaugušo
ABL basketbola komanda un pirmsskolas bērnu vingrošanas grupa. Izveidota
sadarbība ar futbola klubu “SuperNOVA”.
2012. gadā Pierīgas skatēs piedalījās jauktie kori “Anima” un “Bangotne”, deju
kolektīvi “Krustu šķērsu”, “Saulgrieži” un “Jūrdancis”, deju grupa “Fractus”,
folkloras kopa “Dvīga”, koklētāju ansamblis “Saule” un teātra studija.
Visi mākslinieciskie kolektīvi 2012. gadā koncertējuši un piedalījušies izstādēs
gan Saulkrastos, gan apvienoto novadu un valsts līmeņa sarīkojumos.
Jauniešu deju kolektīvs “Krustu šķērsu”, vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Jūrdancis” un senioru deju kolektīvs “Saulgrieži” piedalījās Pierīgas deju svētkos
stopiņu novadā, jauktie kori “Anima” un “Bangotne” – Vidzemes Dziesmu svētkos
Cēsīs. Folkloras kopa “Dvīga” piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā
“BALTICA 2012” un starptautiskajā masku festivālā Salacgrīvā, pirmsskolas bērnu
deju kolektīvs “Rūķītis” piedalījās Pierīgas pirmsskolas bērnu deju svētkos Stopiņu
estrādē.
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Attēlā: Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis”.

Vokālais ansamblis “Dzīle” koncertējis Ādažos, Limbažos, Salaspilī, Lēdurgā,
Inčukalnā, Jelgavā, Salacgrīvā un Sējā, kā arī kopā ar senioru deju kolektīvu
“Draiskais solis” politiski represēto personu saietā Pērnavā (Igaunija). Senioru deju
kolektīvs “Draiskais solis” koncertējis Salaspilī, Carnikavā, Bauskā, Kuldīgā, senioru
deju kolektīvs “Saulgrieži” – Limbažos, Straupē, Lēdmanē, Slampē, Salacgrīvā,
Carnikavā, Ķekavā, Ventspilī, deju kolektīvs “Krustu šķērsu” un vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Jūrdancis – Ķekavas novada Katlakalnā”. Jauktais koris “Bangotne”
tradicionāli piedalījās “Dziesmu dienā” Inčukalnā, jauktais koris “Anima” koncertējis
Rīgā, Krimuldā, Vecpiebalgā, Dzērbenē, Limbažos. Līnijdeju grupa “Sunbeach”
piedalījusies festivālos Valmierā, Bauskā, Pabažos, Siguldā, Ogrē, Cēsīs, Rīgā. Deju
grupa “Fractus” piedalījusies festivālos Ogrē un Baložos. Folkloras kopa “Dvīga”
piedalījusies koncertos Rīgā un Limbažos. Rokdarbnieku pulciņš un audēju kopa ar
saviem darinājumiem piedalījušies izstādēs Krimuldā, Ādažos un Cēsīs. Teātra studija
ar lugu “Čaukstenes” viesojusies Duntē un Skultē.
Kultūras un vēsturiskā mantojuma dokumentēšanas jomā sagatavoti CD
materiāli par Lieldienu, Muzeju nakts, Jāņu ielīgošanas, Saulkrastu svētku un Latvijas
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valsts jubilejas sarīkojumiem, tautas deju festivālu “Sasala jūrīna”, tikšanās ar
māksliniekiem izstāžu atklāšanas sarīkojumiem.
2012. gadā Saulkrastos organizēti nozīmīgāko gadskārtu svētku sarīkojumi –
Meteņdienas un Lieldienu sarīkojumi pie Saulkrastu sporta centra un pie kultūras
nama “Zvejniekciems”, Jāņu ielīgošanas sarīkojums “Vai tad jūs vēl nekā nezināt?”
un zaļumballe Saules laukumā, Bluķa vakars Zvejniekciemā.
Notikušas vairākas lietišķās mākslas, kultūras un vēstures prezentācijas un
mākslinieku novadnieku izstādes: Borisa Samusa gleznu izstāde, Vairas Cīrules
apgleznota zīda izstāde, Jāņa Delgalvja gleznu izstāde, DJ Art Club mākslinieku
darbu izstāde, Ērika Bērziņa darbu izstāde, Nikolaja Karagodina gleznu izstāde,
gleznu brīvdabas izstāde “Rudens roze” Saulkrastu estrādē, Ziedoņa Bārbala un
Jēkabpils mākslinieku darbu izstāde, gleznu un tēlniecības izstāde “Dialogs 2”,
novadpētniecības izstāde “Burinieku laiks Saulkrastos”.
2012. gadā PA “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” organizēti sarīkojumi ar
profesionālu mākslinieku piedalīšanos kā pieaugušajiem, tā bērniem: tenora Mārtiņa
Zvīguļa koncerts Barikāžu atceres sarīkojumā, izrāde “Kailie brieži”, tikšanās ar
mākslinieci Vairu Cīruli, instrumentālā kvinteta “Tango sin quinto” koncerts, Liepājas
leļļu teātra izrāde “Maksis un Morics”, teātra izrāde “Puse no sirds”, M. Upmanes
koncerts, aktrises, dzejnieces Dinas Bitēnas un komponista Arvara Sirmā
koncertuzvedums “Visus mīļos vārdus”, Zdislava Romanovska koncerts Muzeju nakts
sarīkojumā “Mums pie jūras jāpaliek”, tikšanās ar mākslinieku Ēriku Bērziņu, Edgara
Liepiņa atceres koncerts, koncerts bērniem “Brīnumskapis”, Sonoras Vaices solo
koncerts “Par mīlestību”, E. Šēfera un “Spīķeru kvarteta” koncerts “Mocarta mūzikas
valdzinājums”, pūtēju ansambļa “Rīga” koncerts ielīgošanas sarīkojumā, Lindas Leen,
Normunda Laizāna, Marijas Bērziņas, Normuda Rutuļa, Lienes Šomases, Gacho,
K. Krievkalna grupas koncertuzstāšanās Saulkrastu svētku sarīkojumos, Saulkrastu
gleznotāju plenēra izstāde un portretu gleznošanas akcija Baltajā kāpā, trio “Art-ishok” koncerts, M. Jagmanes, A. Kortelainena, Z. Kalniņas, Ē. Kiršfelda koncerts
“Mocarta un Grīga kvartets”, kvarteta “RIX” koncerts, R. Paula un radošās apvienības
“Miers un Bērziņs” koncerts U. Dukam veltītajā sarīkojumā “Rudens roze”, vokālās
grupas “Teria”, I. Paršas. A. Sīmaņa, ansambļa “Shola Contorum Riga”, T. Dekšņa un
A. Klišāna koncerti

Saulkrastu ērģeļmūzikas

dienās, tikšanās

ar Jēkabpils

māksliniekiem, vokālo grupu “PER” un “Putnu balle” koncerts, tikšanās ar
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māksliniekiem Ievu un Tālivaldi Muzikantiem, I. Dūdumas un R. Dūdumas
Ziemassvētku koncerts, J. Pelšes un vokālās grupas “Teria” koncerts, grupas “Linga”
koncerts.
2012. gadā Saulkrastu estrādē vasaras sezonā notika astoņi sarīkojumi – izrādes,
koncerti un atpūtas sarīkojumi. Pēc ilgāka laika Saulkrastu estrādē notika valsts
mēroga sarīkojums – Latvijas senioru dziesmu un deju svētki “Zem treju loku
varavīkšņu tilta”. Vasaras sezonā, sākot ar Saules laukuma atklāšanas un Muzeju
nakts sarīkojumu “Mums pie jūras jāpaliek”, notika 12 sarīkojumi, īpašs jaunums –
Jaunā gada sagaidīšanas sarīkojums.
2012. gadā notikuši amatiermākslas sarīkojumi, koncerti, izrādes, tikšanās ar
māksliniekiem gan pieaugušajiem, gan bērniem: kultūras centra māksliniecisko
kolektīvu balle un karnevāls, Siguldas Tautas teātra izrāde “Polianna”, muzikāls
sarīkojums “Mīlestībai par!”, tikšanās ar mākslinieku J. Delgalvi, koncerts “Ar
pūtējiem nav joki”, tautas deju festivāls “Sasala jūrīna”, tikšanās ar B. Samusu, vīru
vokālā ansambļa “Dziļezers” koncerts leģionāru atceres dienā, Pierīgas skolu deju
kolektīvu koncerts, sarīkojums “Ak, pavasar, ak, pavasar!”, koncerts “Stipri vārdi”,
Lieldienu koncerts, koncertprogramma “Riču kāzas”, M. Lejas un V. Pizāna
autorkoncerts, tikšanās ar DJ Art Club māksliniekiem, šūpuļdziesmu un mīļdziesmiņu
mācīšanās, līnijdeju grupas “Sunbeach” jubilejas sarīkojums, deju grupas “Fractus”
jubilejas sarīkojums, Muzeju nakts sarīkojums, Latvijas senioru dziesmu un deju
svētki, ielīgošanas sarīkojums, Saulkrastu svētku koncerti, Hamburgas Sv. Stefana
draudzes kora koncerts, koncerts kopā ar Hijumaa folkloras deju grupu, līnijdeju
festivāls “Jūras līnija”, flamenko deju kluba “Duende” koncerts, vīru kora
“Gaudeamus” koncerts, folkloras festivāls “Pa saulei”, jauniešu deju kolektīva
“Krustu šķērsu” jubilejas koncerts, jauktā kora “Anima” koncerts Lāčplēša dienā,
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts, svētku egles gaismiņu
iedegšanas sarīkojums, vokālā ansambļa “Dzīle” jubilejas koncerts, teātra studijas
“Estepatās” Ziemassvētku uzvedums, jauktā kora “Anima” Ziemassvētku koncerts,
koncerts Ziemassvētku tirdziņā, Ziemassvētku jampadracis bērniem.
2012. gadā izrādītas dokumentālās, animācijas un mākslas kino filmas:
kinofestivāla “Lielais Kristaps” konkursa programmas animācijas filmas, īsfilmas un
spēlfilma “Kolka cool”, “Kinopunkts” divi seansi (multfilmas), spēlfilmas “Vientuļā
sala” divi seansi, spēlfilmas “Cilvēki Tur” divi seansi.
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2012. gadā Saulkrastos organizēti:
•

vietējas nozīmes svētki un sarīkojumi – tautas deju festivāls “Sasala
jūrīna”, muzeju nakts sarīkojums “Mums pie jūras jāpaliek!”,
sarīkojums “Ak, pavasar, ak, pavasar”, E. Liepiņa piemiņas sarīkojums,
Ģimenes diena “Brīnumskapis”, Saulkrastu vidus meklēšana, Saulkrastu
svētki, Ērģeļmūzikas dienas, U. Dukam veltīti mūzikas svētki, Seno
uguņu nakts, Dzejas dienu sarīkojums, Ziemassvētku egles gaismiņu
iedegšana, labdarības akcijas “Gaišus Ziemassvētkus” sarīkojumi,
Ziemassvētku jampadracis un Jaungada balle;

•

Valsts svētki, piemiņas un atceres dienas – Barikāžu atceres dienas
sarīkojumi, Komunistiskā terora upuru piemiņas sarīkojumi 25. martā un
14. jūnijā, Leģionāru dienas piemiņas brīdis Saulkrastu kapsētā un
sarīkojums Saulkrastu domes zālē, Latvijas republikas atjaunošanas
gadadienas

sarīkojums

un

orientēšanās

sacensības

“Desmit

noslēpumainas vietas Saulkrastos”, Baltu vienības dienas sarīkojumi,
Lāčplēša dienas sarīkojumi, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltīti sarīkojumi un kopīga Valsts himnas dziedāšana;
•

aktivitātes bērniem un jauniešiem – gadskārtējais mazo dziedātāju
konkurss “Saulkrastu cīrulītis”, netradicionālo deju grupu “Fractus” un
“Desperado” koncerti, izrādes bērniem, Pierīgas skolu deju kolektīvu
koncerts, Mātes dienai veltīti koncerti, pirmsskolas bērnu tēlotājmākslas
pulciņa dalībnieku zīmējumu izstāde, animācijas filmas, Lieldienu,
Meteņu un Ziemassvētku sarīkojumi bērniem, Ģimenes dienas
sarīkojums.

2012. gadā saimnieciskās darbības jomā
Saulkrastu estrādē remontēti skatītāju soliņi un estrādes pakāpieni, asfaltēts deju
laukums. R. Kaudzītes vasaras namiņā nomainīts jumta segums – mainītas
satrupējušās spāres, latojums, demontēta grīda, nomainītas grīdas sijas, veikta jaunas
grīdas montāža, ēkas skursteņa remonts, ārsienu krāsošana, koka figūru krāsošana
muzeja dārzā. Kultūras namā “Zvejniekciems” veikts administrācijas telpas
kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas nomaiņa, iekārto griestu montāža, parketa
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grīdas slīpēšana un vaskošana, veikts remonts SJIC telpās – veco tapešu noņemšana,
vecās grīdas demontāža, jaunas grīdas montāža, iekaramo griestu iebūve, sienu
špaktelēšana, krāsošana, durvju maiņa, elektroinstalācijas nomaiņa, veikts kultūras
nama kāpņu remonts – vecās krāsas noņemšana no sienām un griestiem, sienu/griestu
špaktelēšana, elektroinstalācijas nomaiņa, kāpņu laukumu bojātās parketa grīdas
nomaiņa un kāpņu parketa slīpēšana, lakošana ēkas labās puses kāpnēs, grīdas seguma
ieklāšana ēkas kreisās puses kāpnēs, sienu krāsošana, jaunu apgaismes ķermeņu
montāža, kāpņu telpu durvju restaurācija. Sporta centrā veikta sporta zāles grīdas
slīpēšana, lakošana, jumta seguma šuvju piķēšana, ģērbtuvju kosmētiskais remonts.
2012. gadā pabeigts KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai kultūras namā “Zvejniekciems” Saulkrastu novadā”.

Sporta pasākumi
2012. gadā notikušas 13 LBL2 spēles, Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā
deviņas sacensības, divi Latvijas florbola čempionāta jauniešiem posmi, Saulkrastu
čempionāts novusā – septiņi posmi, Saulkrastu čempionāts galda tenisā – septiņi
posmi, Saulkrastu čempionāts basketbolā 25 spēles, Saulkrastu čempionāts zolītē –
septiņi posmi, Starptautiskais džudo turnīrs, Pierīgas sacensības šautriņu mešanā,
Pierīgas sporta spēles volejbolā, akcija “Par veselīgu dzīvesveidu”, sporta centra
atvērto durvju diena, Starptautiskas volejbola veterānu sacensības, Harmonijas
skrējiens, Saulkrastu čempionāts šahā, Saulkrastu slēpojums, Orientēšanās seriāls –
12 posmi, Saulkrastu atklātais čempionāts šautriņu mešanā, Pavasara fitnesa diena,
Saulkrastu skrējiens, Saulkrastu velokross. Saulkrastu svētku ietvaros noritējušie
sporta pasākumi – ielu basketbols, pludmales volejbols, futbols, makšķerēšana,
novuss, galda teniss, Saulkrastu kauss Nacionālajā suņu daudzcīņā.
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.
Attēlā: Saulkrastu slēpojums.

Bibliotēka
Saulkrastu novada bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kura apkalpo novada iedzīvotājus, kā arī atpūtniekus un tūristus, kuri uzturas
Saulkrastu novadā.
Bibliotēkas misija ir nodrošināt bibliotēkas informacionālo resursu pieejamību
ikvienam pilsonim, kā arī apmierināt bibliotēkas lietotāju un potenciālo lietotāju
informācijas vajadzības, veicinot to izglītošanos. Bibliotēkas bezmaksas un maksas
pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam.

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Pirkumi – grāmattirgotāju uzņēmumi, izdevniecības, grāmatu bāze, periodikas
abonēšana. Katru gadu no pašvaldības budžeta tiek atvēlēta zināma summa jauno
grāmatu un periodikas iegādei, kas ir arī pamatā krājuma komplektēšanai. Kopumā
2012. gadā par budžeta līdzekļiem iepirktas 488 grāmatas, tostarp 131 eksemplārs
bērniem. Jauno grāmatu iegādei izmantojām SIA “LGrāmata”, SIA “Lietišķās
apmācības centrs”, SIA “Zvaigzne ABC”, IK “Avots”. Jaunās grāmatas tiek iegādātas
vienu līdz divas reizes mēnesī un katra no tām – vienā vai divos eksemplāros.
Grāmatas par budžeta līdzekļiem tika iepirktas, tam veltot Ls 2999.
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Bezmaksas – lasītāju dāvinājums. Dāvinājuma veidā – tās ir grāmatas, kuras
fiziska persona ir veltījusi bibliotēkai, – 2012. gadā iegūts 521 eksemplārs.

2010
864

2011
877

2012
1009

Jaunieguvumi
kopā
434
531
Tajā skaitā par
pašvaldības
līdzekļiem
430
346
Dāvinājumi
5. tabula. Krājuma jaunieguvumi pēdējos trīs gados.

2010
2003
904

Lietotāju skaits
Tajā skaitā
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
32 291
Apmeklētāju skaits
16 985
Tajā skaitā
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
28 298
Izsniegums
8429
No kopējā izsnieguma skaita:
bērniem un jauniešiem līdz 18
gadiem
6. tabula. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.

488

521

2011
2072
826

2012
1653
520

31 092
16 985

23 917
10 360

28 477
7235

29 401
5699

Reģistrēto lietotāju un apmeklējuma skaita samazināšanos var pamatot ar to, ka
lietotāji un to apmeklējums tiek reģistrēts elektroniski – uzskaite pilnīgāka.
Ar 16. aprīli tika sākta automātiska dokumentu izsniegšana lietotājiem.
Automātiski var izsniegt tos izdevumus, kas ir ievadīti elektroniskajā kopkatalogā.
Līdz ar to izsniegumu uzskaite daļēji ir arī manuāla.
Krājuma popularizēšanai regulāri organizētas jauno grāmatu dienas, veidotas
literatūras izstādes, veltītas ievērojamu cilvēku jubilejām un citiem svarīgiem
notikumiem valsts mērogā, literatūras izstāžu cikli un dažādi tematiski un literāri
pasākumi.

Lietotāji
Finansējums krājuma
komplektēšanai (Ls)

2009

2010

2011

2012

1212
2291

2003
3833

2072
3825

1653
4322
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1,89
1,91
1,85
2,61
Līdzekļi krājuma komplektēšanai
uz vienu lietotāju (Ls)
Līdzekļi krājuma komplektēšanai
0,38
0,62
0,62
0,69
uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā
(Ls)
7. tabula. Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai salīdzinoši ar iepriekšējiem
gadiem.

Bibliotēkā notiek regulārs darbs ar bērniem un jauniešiem, izstādes, tikšanās.
Tiek organizēti sadarbības un apmaiņas braucieni ar citu novada bibliotēku
darbiniekiem, teātra apmeklējumi, kā arī citi izglītojoši pasākumi.

2.2 Izglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
2012. gada 1. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē darbojās 10 grupas, bet no
1. septembra, kad tika reorganizēta struktūrvienība “Rūķa māja”, iestādē darbojas
11 grupas. No tām:
•

viena mazbērnu grupa (1,5–3 gadi),

•

piecas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupas,

•

divas četrgadīgo bērnu grupas,

•

trīs trīsgadīgo bērnu grupas.

Kopējais bērnu skaits – 220.
Iestādē strādā 22 pirmsskolas skolotājas, divas mūzikas skolotājas, viena sporta
skolotāja, logopēde, psihologs, divi skolotāju palīgi – asistenti un atbalstošais
personāls: skolotāju palīgi u. c.

Prioritātes mācību un audzināšanas jomā 2012./2013. mācību gadā (gada
galvenie uzdevumi)
1. Nodrošināt bērna attīstību un izglītošanu atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām
individualizētā, integrētā mācību procesā.
2. Sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību.
3. Veicināt bērna izziņas darbības un pozitīvas attieksmes veidošanu pret
apkārtējo vidi.
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4. Pilnveidot skolotāju darba plānošanas sistēmu atbilstoši jaunajai Mācību
satura programmai.
5. Pilnveidot bērnu attīstības izvērtēšanas modeli atbilstoši jaunajai Mācību
satura programmai.
Pavasarī un rudenī pedagogi izvērtēja bērnu attīstību pēc īpašiem kritērijiem.
Izglītības kvalitāte ir atkarīga no pedagogu profesionalitātes, tādēļ liela
uzmanība tika veltīta skolotāju teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu
pilnveidošanai.
Tālākizglītība: dažādās pedagoģiskajās augstskolās mācās septiņas pirmsskolas
skolotājas.
Divas pirmsskolas skolotājas ieguva diplomu par I līmeņa augstākās izglītības
iegūšanu.
Kursi: skolotāji apmeklēja VISC ES finansētos (vadītāja, metodiķe, sešas
pirmsskolas skolotājas), Pierīgas IKS pārvaldes kursus, Pašvaldības mācību centra
kursus, Pirmsskolas izglītības pedagogu asociācijas un citus.
Pieredzes skolas. Iepazinām alternatīvas pirmsskolas bērnu izglītošanas iestādes
un dažādus pedagoģiskā procesa organizēšanas modeļus gan Latvijā – pašvaldības un
privātajās mācību iestādēs (Ādažos, Ropažos, Mārupē, Valmierā, Ulbrokā,
Zaķumuižā un citos Pierīgas PII) –, gan Igaunijā.
Iestādē mācību gada sākumā notika Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju un metodiķu konference.
Seminārus un praktikumus pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” organizēja
skolotājiem un skolotāju palīgiem par tēmām, kas saistītas ar gada prioritātēm mācību
un audzināšanas jomā.
ES projektā: “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” piedalījās četras pirmsskolas skolotājas.
Mācību gada noslēgumā notika pedagogu metodisko materiālu skate iestādē,
kur katrs pedagogs prezentēja savu labāko pieredzi.
Savu jaunradi gada izskaņā izstādē un tirdziņā demonstrēja daudzas iestādes
darbinieces.
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Sadarbība ar Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” šajā mācību gadā liela
uzmanība tika veltīta sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolai. Tika iepazīta un analizēta
jaunā integrētā mācību programma sešgadīgajiem bērniem. Organizētas kopīgas PII
un skolu pedagogu tikšanās, semināri un praktikumi. Topošie pirmklasnieki devās
iepazīšanās ekskursijās uz abām skolām. Uz skolu 1. septembrī devās 45 “Rūķīša”
absolventi.

Sadarbība ar ģimenēm
Darbojas Iestādes padome, regulāri notiek vecāku sapulces, individuālās
konsultācijas, kopīgi svētki un mācību ekskursijas.

Svētki un tradīcijas
Reizi mēnesī iestādē notiek izrādes vai koncerti bērniem, tiek atzīmēti gadskārtu
svētki: Miķeļi, Mārtiņdiena, Ziemsvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo. Latvijas dzimšanas
diena, Mātes diena u. c.

Izstādes
Rudens dabas kompozīciju izstāde, Mākslas un rokdarbu pulciņa izstādes:
Mātes diena, Ziemassvētki un citas.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžeta līdzekļu ietvaros veikts
remonts un iegādātas jaunas mēbeles un inventārs grupās “Spārīte” un “Cielaviņa”,
nojumē “Zīlīte”. Iestādes virtuvē nomainītas dažas novecojušās iekārtas (cepeškrāsns,
kartupeļu mizojamā mašīna un elektriskā panna). Veikti nelieli remontdarbi grupās un
koplietošanas telpās.

Saulkrastu vidusskola
2012./2013. mācību gadā Saulkrastu vidusskolā nodarbināti 37 pedagogi, no
tiem – 33 sievietes. Pedagoģisko darbinieku amatu sadalījums ir šāds: viens
pirmsskolas izglītības skolotājs, 15 pamatizglītības skolotāji, 18 vidējās izglītības
skolotāji, viens logopēds, viens bibliotekārs, viens psihologs.
Saulkrastu vidusskolā tiek realizētas piecas izglītības programmas:
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•

pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);

•

pamatizglītības programma (21011111);

•

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(31011011);

•

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar psihiskās
attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās
vidējās izglītības iestādē (programmas kods 21015611);

•

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības
programmas (31011013) – neklātienē.

Skolā darbojas 17 interešu izglītības programmas (pulciņi), kur iesaistīti
12 pedagogi.
2012. gadā skolā tiek realizēts dambretes un peldēšanas pulciņa nodarbības
Ādažu baseinā.
2012./2013. mācību gadā Saulkrastu vidusskolā strādā psihologs, logopēds.
Sociālo pedagogu finansē Saulkrastu novada dome.
Saulkrastu vidusskolā 36 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā vai augstākā
izglītība, viens pedagogs iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, logopēds iegūst otru
augstāko pedagoģisko izglītību specialitātē, astoņiem pedagogiem ir maģistra grāds.
2012./2013. mācību gadā Saulkrastu vidusskolas bibliotekāre iegūst otru
augstāko (pedagoģisko) izglītību, logopēds iegūst otru augstāko pedagoģisko
izglītību.
Skolēnu skaita izmaiņas:
2008./2009. mācību gadā – 355,
2009./2010. mācību gadā – 365,
2010./2011. mācību gadā – 357,
2011./2012. mācību gadā – 329,
2012./2013. mācību gadā – 334.

Zvejniekciema vidusskola
2012. gada 1. septembrī mācības Zvejniekciema vidusskolā sāka 275 skolēni, no
tiem septiņi pirmsskolas grupas audzēkņi.
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Skolā tika nodarbināti 29 skolotāji ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību,
no tiem četri ar maģistra grādu, bakalaura profesionālo programmu studēja viens
pedagogs.
Skola piedāvāja apgūt trīs licencētas izglītības programmas:
•

pirmsskolas izglītības programmu,

•

pamatizglītības (1.–9. klase) programmu;

•

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Skolēni savas prasmes varēja izkopt dažādos interešu izglītības pulciņos: 2.–4.,
5.–9. klašu koris un 10.–12. klašu vokālais ansamblis, folkloras pulciņš, teātra sports
un drāmas pulciņš, mākslas un gleznošanas pulciņš, rokdarbu pulciņš “Adatiņa”,
sporta pulciņš (volejbols), kokapstrādes pulciņš, pūtēju orķestris “Neibāde”, 1.–
4. klašu tautisko deju pulciņš un vides veselības pulciņš, kura dalībnieku aktīvās
darbības rezultātā skolai ir piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums.
Darbojas skolēnu līdzpārvalde, kuras sastāvā ir 5.–12. klašu skolēni.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola
Skola strādā LR Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas
pārraudzībā.
Skolā iespējams apgūt:
•

profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā;

•

profesionālas ievirzes mūzikas izglītības programmas 15 specialitātēs.

Audzēkņu skaits
2012. gada 1. janvārī VJMMS mācījās 261 audzēknis.
Mūzikas izglītību apguva
•

Saulkrastu novadā 111 audzēkņi,

•

Carnikavas novadā 27 audzēkņi.

Mākslas izglītību apguva
•

Saulkrastu novadā 86 audzēkņi,

•

Carnikavas novadā apguva 37 audzēkņi.

2012. gada 1. septembrī VJMMS mācījās 265 audzēkņi.
Mūzikas izglītību apguva
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•

Saulkrastu novadā 99 audzēkņi,

•

Carnikavas novadā 35 audzēkņi.

Mākslas izglītību apguva
•

Saulkrastu novadā 94 audzēkņi,

•

Carnikavas novadā apguva 37 audzēkņi.

Skolu absolvējot, notiek beigšanas eksāmeni (mūzikā) un Nobeiguma darba
izstrāde (mākslā), kas tiek vērtēti ar atzīmi. Skolu absolventi saņem apliecību par
profesionālās ievirzes izglītības 20V iegūšanu.
2012. gadā VJMMS absolvēja 12 audzēkņi, tajā skaitā –
•

mākslā pieci audzēkņi (Saulkrastos četri, Carnikavā viens);

•

mūzikā septiņi audzēkņi (Saulkrastos: saksofona spēle – divi, flautas
spēle – divi, kora klase – viens, klavierspēle – divi).

Skolā arī 2012. gadā mācības notiek pēcpusdienās, vakaros, pēc mācībām
vispārizglītojošās skolās.
Visi audzēkņi 2012. gadā saņēma LR Kultūras ministrijas apstiprinātas liecības
ar vērtējumu mācību gada vidū (semestra vērtējums) un beigās (2. semestra un gada
vērtējums).

Skolas finansējums
Skolu uztur tās dibinātājs – Saulkrastu novada pašvaldība, ar līdzfinansējumu
piedalās VJMMS audzēkņu vecāki.
Sakarā ar valsts nepietiekamo finansējumu akreditētajām mācību programmām
20V skolas pedagogu darba apmaksu proporcionāli savu novadu audzēkņu skaitam
sedza arī Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības. Par sadarbību profesionālās
ievirzes izglītības jomā tika noslēgts sadarbības līgums starp Carnikavas, Saulkrastu
novadu pašvaldībām un VJMMS.
Audzēkņu vecāki skolas mācību darba, darba kvalitātes un mācību vides
attīstībā piedalās ar līdzfinansējumu, kas 2012. gadā bija Ls 12 mēnesī par vienu
audzēkni vienā izglītības programmā. Līdzfinansējuma apmēru katram mācību gadam
apstiprina Saulkrastu novada dome. 50 % vecāku līdzfinansējuma tika novirzīti
pedagogu darba apmaksai.
Saņemti

papildu

līdzekļi

no

Carnikavas

novada

pašvaldības

dalībai

Starptautiskos konkursos Ls 611.
29
Saulkrastu novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

Saņemts ziedojums Ziemassvētku saldumu paciņu iegādei VJMMS audzēkņiem
no SIA “Binders” Ls 500.

Bibliotēka
Skolas telpās Zvejniekciemā, Ostas ielā 15, pieejama mūzikas bibliotēka
(interneta pieeja, nošu materiāls, CD, DVD ieraksti, mūzikas periodika), bet Atpūtas
ielā 1B mākslas nodaļas telpās darbojas mākslas bibliotēka (interneta pieeja,
grāmatas, CD, mākslas periodika). Bibliotēkas grāmatu krājumi mākslas izglītībai un
interneta pieeja atrodas arī Saulkrastos, Raiņa ielā 8, un Carnikavas filiālē Jūras ielā 4.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu VJMMS bez atlīdzības saņem
specializētos periodiskos izdevumus: žurnālus “Studija”, “Māksla plus”, “Dizaina
studija”, “Karogs”, “Teātra vēstnesis”, “Latvju teksti”, “Mūzikas saule”, “Rīgas
laiks”.
Tiek pasūtīts mūzikas izglītības specializētais periodiskais izdevums “Partita”.

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši skolas darbību 2012. gadā
1) Notikusi pedagogu iesaistīšanās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas
veicināšana

izglītības

sistēmas

optimizācijas

apstākļos”,

projekta

rezultātā

12 pedagogi saņēmuši apliecības par profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpi, viens
pedagogs ieguvis profesionālās darbības 4. kvalitātes pakāpi.
2) 16 pedagogi, divi bibliotekāri un skolas vadība cēluši profesionālo
kvalifikāciju, iesaistoties ESF tālākizglītības, Kultūras un nemateriālā mantojuma
centra un citos profesionālās kvalifikācijas celšanas kursos un semināros.
3) Attīstīta sadarbība ar Šauļu 2. mūzikas skolu (Lietuva) un Pērnavas mūzikas
skolu (Igaunija), organizēta pieredzes apmaiņa pedagogiem un kopīgi koncerti.

Mācību laiks un veids
Skolā mācības notiek pēcpusdienās, vakaros, pēc mācībām vispārizglītojošās
skolās.
Mākslas izglītībā visas nodarbības notiek kolektīvi, kursā audzēkņu skaits ir 8–
16.
Mūzikas izglītībā specialitātes nodarbības notiek individuāli, bet mūzikas
teorijas un literatūras stundas – grupās.
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Mākslas nodaļas audzēkņi mācības turpina jūnijā – tiek organizēta mācību
prakse jeb “zaļā prakse”, kas saskaņā ar vizuāli plastiskās mākslas izglītības
programmu ir obligātais mācību priekšmets. Darbs notiek plenērā, dabā. Jaunāko
kursu audzēkņi prakses darbus veic tuvējā apkārtnē, vecāko kursu audzēkņiem prakse
2012. gada jūnijā notika izbraukumā – Kandavā.
Skolā darbojas mūzikas sagatavošanas klases bērniem no piecu gadu vecuma.
Sagatavošanas klasēs pedagogu darbu apmaksā Saulkrastu pašvaldība (viena grupu
stunda nedēļā) un audzēkņu vecāki (individuālās stundas specialitātē).

Skolotāji un darbinieki
VJMMS strādā 31 skolotājs, no tiem astoņi – mākslas izglītībā, 23 – mūzikas
izglītībā.
30 skolotājiem ir augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā specialitātē un
pedagoģiskā izglītība.
Seši skolotāji ieguvuši maģistra grādu.
Strādā pieci tehniskie darbinieki un divi bibliotekāri.

Mācību aprīkojums
Mācību klases mūzikā un mākslas darbnīcas tiek komplektētas ar nepieciešamo
mācību aprīkojumu darbam uz vietas – mēbelēm, instrumentiem u. c.
2012. gadā iegādāti:
•

akustiskās klavieres – Ls 4840;

•

biroja preces, inventārs – Ls 2378,05;

•

bibliotēku krājumi – Ls 1090,38.

Skola gādā arī par speciālo materiālu iegādi darbam mākslā (speciālās krāsas un
darbarīki, papīri u. c.) un mūzikā (g. k. nošu materiāls).

Remonti
Veikts 1. un 2. stāva koridoru un četru klašu remonts Ostas ielā 15. Uzstādīta
ugunstrauksmes signalizācija Atpūtas ielā 1b.
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Audzēkņu sasniegumi, konkursi, izstādes
Ārpus tiešā mācību darba atsevišķi audzēkņi pedagogu vadībā sagatavo
programmas un piedalās dažādos Latvijas un starptautiskos mūzikas konkursos un
festivālos.
Katru gadu, gūstot godalgotas vietas konkursos, tiek saņemti prestiži
apbalvojumi. Jaunie mūziķi 2012. gadā piedalījušies vairākos starptautiskos un
nacionālos konkursos, iegūstot diplomus un apbalvojumus:
•

Starptautiskajā jauno pianistu konkursā “Mūzika bez robežām” Lietuvā,
Druskininkos (Kristiāna Krūzmētra, Marta Balode, Anete Dane, Vanesa
Marta Rutka);

•

IV jauno pianistu konkurss “Baltijas dzintariņi” Klaipēdā, Lietuvā
(Marta Balode);

•

Pianistu etīžu konkurss Saldū (Margus Smotrovs);

•

mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pianistu konkurss Dobelē (Helēna
Kate Hamina, Vanesa Marta Rutka);

•

IX Starptautiskais P.Čaikovska klavieru mūzikas izpildītāju konkurss
Koknesē (Helēna Kate Hamina);

•

Klasiskās mūzikas festivāls Salacgrīvā (Vanesa Marta Rutka).

Trīs VJMMS vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi piedalījušies arī
Valsts konkursā mākslā, atzinību ieguvusi Elīza Grīva.
Radot un nosūtot darbus, konkursos un izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs
piedalās arī vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi. Audzēkņi ar kopskaitā
70 darbiem 2012. gadā piedalījušies piecos Starptautiskos konkursos/izstādēs Polijā,
Taivānā, Slovēnijā, Latvijā.
Organizētas audzēkņu darbu izstādes

Zvejniekciemā (kultūras

namā),

Saulkrastos (domē un bibliotēkā), Jēkabpilī un Mālpilī.

2.3. Tūrisms
Apkopojot Tūrisma attīstības valsts aģentūras vienotās e-statistikas datus,
2012. gadā Saulkrastu tūrisma informācijas centra pakalpojumus izmantojuši
4568 cilvēki (2011. gadā – 3334). Sabiedriskās ēkas pakalpojumus kopsummā
izmantojuši 12 167 cilvēki (2011. gadā – 11 586).
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Pēc apmeklējuma, pirmajā vietā ierindojas pašmāju tūristi (2190), otrajā –
Krievijas (881), trešajā – Lietuvas (416), ceturtajā – Vācijas (251), piektajā Igaunijas
(168) un sestajā – tūristi no Zviedrijas (64) un Somijas (57).
Saulkrastu 2012. gada kopējais nakšņojumu skaits (15 728) salīdzinoši ar
2011. gadu (12 212) palielinājies par 28 %, neraugoties uz gultas vietu samazinājumu
no 661 vietas uz 523 vietām, liecina LR Centrālās statistikas pārvaldes dati. No
kopējā tūristu skaita 81 % ir Latvijas iedzīvotāji un 19 % – ārvalstnieki. LR Centrālās
statistikas pārvaldes dati sniedz informāciju par deviņām Saulkrastu novada
naktsmītnēm. Pavisam Saulkrastu novadā 2012. gadā darbojās 14 tūristu mītnes.
Saulkrastu velosipēdu muzeju 2012. gadā ir apmeklējuši 5596 cilvēki. Lielākais
apmeklētāju skaita palielinājums, kā ierasts, vērojams vasaras sezonā no maija līdz
septembrim. Visbiežāk muzejā iegriezušies apmeklētāji no Latvijas, kā arī no
tuvākajām kaimiņvalstīm – Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. 2012. gadā ievērojami
palielinājies velotūristu skaits.
Visvairāk pilsētas viesus interesējusi informācija par pasākumiem, apskates
objektiem, naktsmītnēm, aktīvo atpūtu, ēdināšanu, sabiedrisko transportu u. c.
Ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc informācijas par velonomām, velomaršrutiem,
atpūtu ģimenēm ar bērniem un Vidzemes piekrasti. Pieprasītākie materiāli – ikgadējo
pasākumu plāns, bezmaksas Saulkrastu karte/ceļvedis, Vidzemes piekrastes un
Vidzemes reģiona kartes, Saulkrastu un Limbažu novadu maršruta karte u. c. Ikgadējā
dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttour 2012”.
Saulkrastu tūrisma informācijas centrs 2012. gada darbību vērtē kā veiksmīgu.
Krietni palielinājies ne vien pašmāju tūristu skaits, bet arī Krievijas, Lietuvas un
Ziemeļvalstu tūristu skaits. Pieaudzis piedāvājamo Saulkrastu suvenīru klāsts,
pieejams bezmaksas Wi-Fi un pagarināts sabiedrisko tualešu darba laiks vasaras
sezonā. Vairākās sabiedriskās vietās uzturēti daudzpakāpju informācijas stendi
(izvietoti informācijas daudzpakāpju stendi Saulkrastu velosipēdu muzejā, kafejnīcās
“Bemberi”, “Kurši” un “Bufete”) ar Saulkrastu, Vidzemes reģiona kartēm un
tematiskiem materiāliem. Veiksmīgi norit sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju,
apvienības “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros ar Alojas, Carnikavas, Limbažu un
Salacgrīvas novadiem un ar Saulkrastu un Vidzemes piekrastes novadu uzņēmējiem.
2012. gadā Saulkrastu TIC sagatavojis un izdevis Saulkrastu karti latviešu un
angļu valodā (4000 eksemplāru), maršruta “Pāri četrām upēm” karti latviešu, angļu un
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krievu valodā (kopā 18 000 eksemplāru), pasākumu programmas bukletu krievu,
angļu un latviešu valodā (kopā 6000 eksemplāru). Gada nogalē sadarbībā ar Limbažu,
Alojas, Salacgrīvas un Carnikavas novadu TIC sagatavots un izdots tematiskais
ceļvedis “Ziemā brauc ciemā!” latviešu valodā (4000 eksemplāru) un elektronisks
ziemas mēnešu sarīkojumu kalendārs, maršruta “Kopā jautrāk! Bīriņi–Limbaži–Tūja–
Saulkrasti” kartes krievu valodā (4000 eksemplāru). Sadarbībā ar Saulkrastu novada
domi piedalījies Saulkrastu domes ziņu tematiskā pielikuma “Saulkrastu vasara 2012”
sagatavošanā.
2012. gada publikācijas “Izglītība un Kultūra” par piedāvājumu skolas
ekskursijām, “Sputņik.lv” “Kopā jautrāk! Bīriņi–Limbaži–Tūja–Saulkrasti” maršruta
reklāma krievu valodā, LA Tematiskā avīze “Pazīsti Latviju!”, aktualitāšu
publikācijas “Saulkrastu Domes Ziņās”, Vidzemes tūrisma asociācijas interneta vietnē
www.vidzeme.com, Travelnews.lv un citos plašsaziņas līdzekļos. Saulkrastu TIC
administrē tūrisma sadaļu pašvaldības interneta vietnē latviešu, angļu, krievu un vācu
valodās, kur atrodama informācija par atpūtas iespējām un tūrisma uzņēmumiem
Saulkrastu novadā. Tūristu ērtībai tiek piedāvāti lejupielādes materiāli un maršruti.
Tūrisma sadaļa regulāri papildināta ar aktuālāko informāciju par tūrismu Saulkrastu
novadā un tūrisma nozares aktualitātēm.
Saulkrastu tūrisma informācijas centra darbs informācija sociālajos tīklos
skaitļos uz 2012. gada 31.janvāri:
•

http://www.draugiem.lv/saulkrastic – 338 sekotāji;

•

http://www.facebook.com/saulkrasti – 586 sekotāji;

•

http://www.twitter.com/saulkrastic – 1159 sekotāji.

2012. gadā veikta tūrisma informācijas norāžu izgatavošana un uzstādīšana.
Lielformāta stenda maketa un karšu sagatavošana uzstādīšanai līdzās dzelzceļa
stacijai “Saulkrasti” (plānots uzstādīt 2013. gada maija beigās). Papildināts Saulkrastu
suvenīru klāsts un noslēgti jauni sadarbības līgumi ar Saulkrastu suvenīru
piegādātājiem. Tūrisma informācijas centrs sniedz maksas pakalpojumus – izdruka,
kopēšana, skenēšana, faksu sūtīšana un maksas tualete.
2012. gadā Saulkrastu Tūrisma informācijas centrā praksi izgājuši divi studenti
no augstskolas “Turība” un Vidzemes augstskolas.
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Saulkrastu TIC ir Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas
“LATTŪRINFO”, asociācijas “Lauku ceļotājs”, Vidzemes tūrisma asociācijas,
Latvijas kūrortpilsētas asociācijas biedrs.
Lai veicinātu velokultūru Vidzemē, Vidzemes tūrisma asociācija, sadarbojoties
ar Vidzemes piejūras pašvaldībām, tostarp Saulkrastu pašvaldību, sāka darbu projektā
“CentralBalticCycling” un CHARTS. Saulkrastu tūrisma informācijas centra pārziņā ir
projektu mārketinga aktivitātes.
Projekta “CentralBalticCycling” galvenā iecere ir aicināt tūristus apceļot
Baltijas jūras piekrastes valstis, piedāvājot neaprobežoties ar galvaspilsētu, un apskatīt
arī attālāku reģionu piedāvājumu ceļotājiem. Projekta galvenais ieguvums ir kopīga
velomaršrutu tīkla izveidošana, kas dos iespēju tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem
izmantot jaunas velotūrisma iespējas projekta partneru teritorijās.
Projekts CHARTS tapis programmas INTERREG IVC ietvaros, un tā mērķis –
uzlabot reģionālo politiku kultūras, mantojuma un ilgtspējīgā tūrismā, radīt pievienoto
vērtību iepriekš esošajām iniciatīvām; palielināt zināšanas mazāk attīstītajos reģionos.
Vidzemes tūrisma asociācijas projekta CHARTS aktivitātes – Vidzemes kultūras karte,
apmācību kursi, pieredzes un personāla apmaiņa, mācību braucieni, konference.
2012. gada februārī ar Tūrisma attīstības valsts aģentūras komisijas lēmumu
nolemts Saulkrastu tūrisma informācijas centram piešķirt “Q-Latvia” kvalitātes zīmi
uz pieciem gadiem.

2.4. Veselības aprūpe
PSIA “Saulkrastu slimnīca”
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” atbilstoši
Sabiedrības statūtiem sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas
noslēgti ar Veselības norēķinu centru. Atbilstoši noslēgtajam līgumam par ambulatoro
medicīnisko pakalpojumu sniegšanu Saulkrastu slimnīca saņem samaksu par šiem
pakalpojumiem pēc apstiprinātas epizožu apmaksas sistēmas, vienlaikus saņemot
maksu arī par medicīnas maksas pakalpojumiem un iekasējot pacientu iemaksas.
2012. gada ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir Ls 285 397.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu apgrozījums ir palielinājies par Ls 25 853, t. i., par
9,96 %.
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Medicīnas pakalpojumu sniegšanas apjoms Saulkrastu slimnīcā ir izteikti
atkarīgs no sezonalitātes, ko nosaka Saulkrastu pilsētas un tai piegulošo lauku
teritoriju atrašanās Vidzemes jūrmalas teritorijā, kā arī mazdārziņu kopas, kurās
iedzīvotāju plūsma palielinās vasaras periodā.
Pārskata perioda saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi Ls 21 065.
Vidējais nodarbināto skaits samazinājies salīdzinājumā ar 2011. gadu par trim
cilvēkiem un ir 51 nodarbinātais.
2012. gadā sabiedrība galveno uzmanību veltīja veselības aprūpes pakalpojumu
klāsta pilnveidošanai, piesaistot jaunus kvalificētus ārstus konsultantus. Tika izveidota
ārstnieciskās vingrošanas zāle, kurā strādā fizioterapeits. Sabiedrība pastiprināti
piedāvāja maksas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem nepieciešama kvalificēta
medicīniskā personāla uzraudzība un pieskatīšana. Tika attīstīts pakalpojums –
pacienta medicīniskā aprūpe mājās, kā arī piedāvāta operatīva pacienta pārvešana. Lai
uzlabotu piekļuvi ģimenes ārstam ar maziem bērniem, tika izveidotas telpas ģimenes
ārstei 1. stāvā. Sabiedrība turpināja darbu pie valdījumā esošās mājas infrastruktūras
sakārtošanas. Pamatojoties uz energoaudita rezultātiem, tika veikta notekcauruļu
pārbūve pagrabstāvā un jumta bēniņu siltināšana.
Lai mazinātu apkures izmaksas, sabiedrība piesaistīs kvalificētus speciālistus,
lai noteiktu optimālāko risinājumu apkures sistēmas rekonstrukcijai.
Sabiedrība sadarbosies ar vadošajiem LR endokrinologiem ar mērķi izveidot
diabēta kabinetu Saulkrastu slimnīcā. Sabiedrība attīstīs slimnīcas operāciju bloku,
tostarp proktoloģiskās operācijas. Sabiedrība turpinās darbu pie slimnīcas virtuves
bloka optimizācijas, tostarp kvalifikācijas celšanas virtuves personālam.

2.5. Sociālā aprūpe
Sociālais dienests
2012. gada pašvaldības izdevumi sociāliem pabalstiem un citiem atbalsta
pasākumiem un kompensācijām bija Ls 122 033,25, sociāliem pakalpojumiem
Ls 22 066,74, pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju
uzturēšanas izdevumi bija Ls 66 661,42.
Palielinājies pirkto pakalpojumu skaits bērniem – 2012. gadā šo pakalpojumu
nodrošināšanai tika izlietoti Ls 13 268,24. Pirkto pakalpojumu klāsts tika papildināts
ar jaunu pakalpojuma veidu – grupu māja ar izmaksām 1554,98 Ls vienai personai.
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No citām pašvaldībām ir pirkti sociālie pakalpojumi par summu Ls 4156,70, no
NVO pakalpojumi par summu Ls 16 480,20 un no privātpersonas pakalpojums par
summu Ls 1429,80.
Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti Ls 61 238,59, no tiem Ls 2076
pakalpojuma veida “Aprūpe mājās” nodrošināšanai.
Salīdzinoši ar 2011. gadu samazinājās GMI pabalsti – 2011. gadā GMI
pabalstos izmaksāti Ls 20 099,74 71 ģimenei jeb 152 personām, bet 2012. gadā GMI
pabalstos izmaksāti Ls 13 585,30 569 ģimenēm jeb 105 personām. Tas skaidrojams ar
bezdarba

līmeņa

samazināšanos

Saulkrastu

novadā

no

193 bezdarbniekiem

2011. gada decembrī uz 154 bezdarbniekiem 2012. gada decembrī.
Izmaksāto mājokļa pabalstu summa 2012. gadā bija Ls 40 922,29 268 ģimenēm
jeb 576 personām.
Turpinājās sociālo pabalstu izmaksa ģimenēm ar bērniem mācību līdzekļu
(Ls 2244,79), skolas apģērba (Ls 1412,46) iegādei, brīvpusdienu nodrošināšanai
skolās (Ls 12 162,73). 2012. gadā tika pieņemts domes lēmums par visu sākumskolas
bērnu ēdināšanu, neizvērtējot vecāku ienākumus. Lēmuma pieņemšana saistījās ar
mērķi par bērnu veselību veicinoša pasākuma – garantētas siltas pusdienas visiem
sākumskolas bērniem – organizēšanu un par atbalstu daudzbērnu ģimenēm.
Salīdzinoši

ar

2011. gadu,

kad

medikamentu

iegādei

un

stacionāru

pakalpojumiem trūcīgām un maznodrošinātām personām bija pieejams valsts atbalsts
un pašvaldības palīdzība sasniedza Ls 5236,41, 2012. gadā veselības aprūpei tika
izlietoti Ls 7508,03.
Likumā noteiktās sociālās garantijas bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas tika
realizētas Ls 4260 apmērā.
2012. gadā tika turpināta sadarbība ar NVA kursu komplektēšanai Saulkrastu
pašvaldībā. Iedzīvotāju līdzdarbības veicināšanai savas situācijas uzlabošanā tika
slēgti līgumi ar klientiem par sabiedriski derīgiem darbiem.
Sociālais dienests turpināja bezdarbnieku iesaistīšanu Eiropas Sociālā fonda
projektā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. 2012. gadā tika nodarbināti
46 cilvēki.
Sociālajā

dienestā

pēc

sociālās

palīdzības

un

sociālo

pakalpojumu

nodrošinājuma ir vērsušās 1632 personas. Vidēji 2012. gadā pieņemto apmeklētāju
skaits Sociālajā dienestā sasniedza 4816 personas.
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Sociālā dienesta lietvedībā ir 1012 aktīvas ģimeņu lietas.
Sociālajā dienestā strādāja seši cilvēki (SD vadītājs, trīs sociālie darbinieki,
viens sociālais pedagogs, psihologs, lietvedis).
Sociālā dienesta darbinieki atbilstoši MK noteikumiem nr. 299 “Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem” ir apmeklējuši seminārus, kursus, lai celtu savu
profesionālo meistarību. A. Bogdanova, S. Kliedere ieguva sertifikātus ar tiesībām
vadīt atbalsta grupu vecākiem.
2012. gadā sešiem bērniem ir izveidotas profilakses lietas. Kopumā pieauga
darba ar bērniem un viņu ģimenēm apjoms, specifika.
Darba ar bērniem koordinēšanai un institūciju un profesionāļu mērķtiecīgai
darbībai 2012. gadā tika izveidota Bērnu tiesību aizsardzības komisija, kuras sastāvā
ir sociālā dienesta darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, Bērnu un jauniešu
dienas centra “Saulespuķe” vadītājs, Valsts policijas pārstāvis, pašvaldības policijas
pārstāvis, Saulkrastu bāriņtiesas priekšsēdētājs, psihologs, ģimenes ārsts, sociālais
pedagogs. Komisijas sēdes notika vienu reizi mēnesī.
Bērnu psiholoģiskās rehabilitācijas nodrošināšanai 2012. gadā tika izlietoti
“Latvijas Bērnu fonda” iedalītie Ls 660. Savukārt par pašvaldības līdzekļiem Ls 948
apmērā tika rehabilitēti četri Saulkrastu novada bērni un konsultēti viņu vecāki.
Bērnu drošību un uzraudzību pēc stundām nodrošina Bērnu un jauniešu dienas
centrs. Vidējā dienas centra apmeklētība ir 25 bērni dienā. Dienas centrs arī
2012. gadā organizēja vasaras projektu. 2012. gada projekta nosaukums bija “Es
dabā”, un šajā projektā piedalījās 40 bērni no Saulkrastu pašvaldības.
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Attēlā: Vasaras projekta dalībnieki.

Tika atbalstītas ģimenes, kurās ir aizbildnībā bērni. Trīs aizbildnībā esošiem
bērniem tika atmaksātas vasaras nometnes.
2012. gadā pirmo reizi bāriņtiesas praksē viens bērns tika ievietots
audžuģimenē, par kura uzturēšanu pašvaldība ik mēnesi maksāja Ls 100 un
brīvpusdienas skolā.
2012. gadā Latvijas SOS bērnu ciematā uzturējās divi Saulkrastu novada bērni.
2012. gadā turpinās sadarbība ar NVA datu apmaiņas veidā un izmantojot NVA
darbinieku konsultācijas Saulkrastu novadā divas reizes mēnesī, lai iedzīvotāji varētu
saņemt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu.
Lai pilnveidotu bezdarbnieku, sociālo pabalstu saņēmēju rehabilitācijas plānus
un dažādotu līdzdarbību, sociālais dienests organizēja klientus apmeklēt NVA
piedāvātos seminārus Saulkrastu novadā. 2012. gadā 12 kursu dienās 157 klausītāji
apguva zināšanas, kas saistījās ar darba meklējumu organizēšanu, prezentācijas
prasmju veidošanu un pašapziņas celšanu.
Reizi mēnesī Saulkrastu novada iedzīvotājus konsultēja VSAA Siguldas filiāles
darbinieks.
2012. gadā sociālais dienests turpināja “Latvenergo” dāvinājumu karšu
izdalīšanu trūcīgām ģimenēm ar bērniem, ģimenēm ar bērniem invalīdiem, ģimenēm
ar aizbildnībā esošiem bērniem (33 kartes Ls 1772,10 vērtībā).
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Sociālais dienests dalīja ES un “Latvijas Sarkanā Krusta” pārtikas pakas
trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai”
pārtikas pakas.
2012. gadā sociālais dienests kā katru gadu organizēja labdarības pasākumu
“Gaišus Ziemassvētkus”. Dāvanas tika sagādātas trūcīgajām ģimenēm, vientuļajiem
pensionāriem, Sociālās aprūpes mājas iemītniekiem, bērniem invalīdiem, bērniem,
kuri ir aizbildnībā, daudzbērnu ģimenēm. Kopumā Ziemassvētku pakas saņēma
170 bērni un 300 ģimenes. Budžetā bija paredzēti Ls 4000 pašvaldības līdzekļu un
ziedotie līdzekļi labdarības akcijai. Par ziedotajiem līdzekļiem tika iegādātas saldumu
izlases daudzbērnu ģimenēm.
Viena no sociālā darba sastāvdaļām ir iedzīvotāju informēšana par aktualitātēm
sociālajā darbā. Sociālais dienests izmantoja plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus,
sniedzot informāciju “Saulkrastu Domes Ziņām”, ievietojot informāciju Saulkrastu
novada domes mājaslapā par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstu saņemšanas
kārtību.

Sociālās aprūpes māja
Saulkrastu “Sociālās aprūpes māja” ir pašvaldības iestāde, kas ir Ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura Latvijas Republikas
pakalpojumu reģistrā reģistrēta 2006. gada 27. martā. Iestādes galvenais mērķis ir
sniegt pastāvīgu vai pagaidu sociālo un medicīnisko aprūpi, kā arī sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas un
citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu dzīves
kvalitātes nepazemināšanos I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska
rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma,
funkcionālā vai veselības stāvokļa dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.
2012. gadā “Sociālā aprūpes mājas” pakalpojumus izmantoja 58 klienti no
Saulkrastu, Limbažu, Sējas, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas un Siguldas pašvaldībām,
kuru vidējais vecums: vīriešiem – 72,8 gadi, sievietēm – 82 gadi.
Lai nodrošinātu iestādes darbību, pārskata gadā sociālās aprūpes mājā strādāja
13 darbinieki (11,5 slodzes).
Nodrošinātas darba vietas divām personām NVA projekta ietvaros.
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Kā plānots, 2012. gadā ar Saulkrastu novada domes un “Sarkanā Krusta”
atbalstu nomainītas 20 klientu gultas un skapīši, kā arī izremontēta viena divvietīga
klientu istabiņa ar sanitāro mezglu. “Sociālās aprūpes mājas” lietošanā nodota vieglā
automašīna, kas atvieglos un atrisinās jautājumus, kas saistīti ar klientu transportēšanu
no stacionāra, pie speciālistiem, kas nav pieejami uz vietas u. c.
2013. gadā plānots turpināt remontēt iestādes istabiņas, iegādāties jaunas
mēbeles, pievērst lielāku uzmanību darbinieku kvalifikācijas celšanai, paaugstināt
gultas dienas maksu, kā arī veikt izmaiņas organizatoriskajā struktūrā.

2.6. Bāriņtiesa
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem.
Aizstāvot bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un
citām personām, kā arī rīcībnespējīgo personu personiskās un mantiskās intereses,
savas kompetences robežās ir pieņēmusi 40 lēmumus. No tiem neviens lēmums netika
pārsūdzēts.

Saulkrastu bāriņtiesa ir veikusi šādas funkcijas:
•

aizstāvējusi bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar
vecākiem un citām personām, kā arī rīcībnespējīgo personu personiskās
un mantiskās intereses;

•

izskatījusi aprūpes un aizgādības tiesību jautājumus;

•

izskatījusi jautājumus un pieņēmusi lēmumus par bērnu ārpusģimenes
aprūpi,

t. i.,

aizbildnību

un

aprūpes

nodrošināšanu

sociālās

rehabilitācijas iestādēs;
•

iecēlusi rīcības nespējīgām personām aizgādni, uzraudzījusi aizgādņa
rīcību aizgādņa pienākumu izpildē;

•

lēmusi par personu atzīšanu par adoptētājiem un adopcijas atbilstību
bērnu interesēm;

•

piedalījusies lietu izskatīšanā tiesās un sniegusi savus atzinumus;
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•

informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju
par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

•

sadarbojusies ar citām bāriņtiesām, tiesām, veselības aprūpes un
izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm;

•

izskatījusi iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa un aizgādņa
rīcību;

•

sniegusi palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc
palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

•

Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvējusi bērnu vai
citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā;

•

veikusi notariālo funkciju izpildi.

Pieņemtie lēmumi:
•

aizbildnības dibināšana bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības –
trīs lēmumi;

•

nodibināta aizbildnība un iecelti aizbildņi četriem bērniem;

•

aizbildnības

atcelšana,

sasniedzot

18 gadu

vecumu

un

citos

gadījumos, – pieci lēmumi;
•

aprūpes tiesību atņemšana – astoņi lēmumi;

•

aprūpes tiesības atņemtas astoņām mātēm un četriem tēviem uz
10 bērniem;

•

tostarp pieņemtie vienpersoniskie lēmumi – trīs lēmumi;

•

aprūpes tiesību atjaunošana vecākiem – nav;

•

aprūpes tiesību neatjaunošana – seši lēmumi;

•

bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar ārpusģimenes
aprūpi sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē – divi lēmumi;

•

bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošana audžuģimenē – viens
lēmums;

•

atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma par saskarsmes tiesību
izmantošanas kārtību – divi lēmumi;
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•

prasību iesniegšana tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu – viens
lēmums;

•

aizgādņa iecelšana personai un mantai, kā arī aizgādņa iecelšana
mantojumam – nav;

•

aizgādņa atbrīvošana no pienākumu pildīšanas – nav;

•

nepilngadīgā bērna mantisko interešu aizstāvība – divi lēmumi;

•

atzinums par personas atbilstību aizbildņa pienākumu veikšanai – trīs
lēmumi;

•

atzinums par bērna nodošanu aprūpē – trīs lēmumi;

•

viesģimenes statusa piešķiršana – viens lēmums;

•

atļauts šķērsot valsts robežu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem –
trīs lēmumi.

Bāriņtiesā reģistrēti un veikti 176 notariāli apliecinājumi. Ārpusģimenes aprūpe
nodrošināta 16 bērniem. Aizgādnībā esošo personu skaits – 14 personas.
Bāriņtiesa piedalījusies 17 lietu izskatīšanā tiesās (rajona, administratīvajās,
apgabaltiesās), pārstāvot nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu intereses. Bāriņtiesas
apritē esošo dokumentu skaits – sarakste ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar
fiziskām

un

juridiskām

personām

bāriņtiesas

kompetences

jautājumos:

416 dokumenti.

2.7. Sabiedriskā kārtība
Saulkrastu novadā kopā 15 policijas darbinieki ar divām automašīnām
nodrošina darbu 24 stundas diennaktī.
No 1.06.2012. līdz 15.09.2012. Saulkrastu peldvietā atpūtnieku drošību
nodrošina pludmales glābšanas dienests, kā pašvaldības policijas struktūrvienība,
kuras sastāvā ir dienesta vadītājs un četri glābēji, kā arī motorlaiva, speciāla piekabe
tās pārvadāšanai, kvadricikls, skatu tornis un viss nepieciešamais aprīkojums.
2012. gadā pašvaldības policijas vajadzībām tika iegādāta jauna automašīna
“Renault Trafic”, kas aprīkota ar videonovērošanas kameru un datoru ar
programmatūru, kas nodrošina piekļuvi Iekšlietu ministrijas datubāzei. Savukārt
pludmales glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai iegādāta jauna motorlaiva.
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1. Izbraukumi uz notikuma vietām (kopā) tai skaitā:
1.1. uz likumpārkāpumiem

666
601

1.2. uz ceļu satiksmes negadījumiem

218

2. Aizturētās personas (kopā), tai skaitā:
2.1. par administratīvajiem pārkāpumiem
2.2. par noziedzīgiem nodarījumiem

204
6

2.3. personības noskaidrošanai
2.4. par transporta līdzekļa vadīšanu reibumā

2

2.5. policijas meklēšanā esošās

2

2.6. nepilngadīgie alkohola reibumā

12/4

3. Atklāti administratīvie pārkāpumi pēc pašvaldības saistošajiem
noteikumiem
4. Atklāti administratīvie pārkāpumi pēc Latvijas APK
5. Atklāti noziedzīgi nodarījumi
6. Informācijas nodošana Valsts policijai par noziedzīgiem
nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem
7. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumu laikā (cik
reižu)
8. Piedalīšanās Valsts policijas rīkotajos reidos, tai skaitā:
8.1. ar iecirkņa inspektoriem
8.2. ar nepilngadīgo lietu inspektoriem

187
543
6
6
7
4
4

8.3. ar citiem policijas darbiniekiem
22
9. Sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība (personu skaits)
18
10. Nogādātas personas uz ārstniecības iestādēm
149
11. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli
11.1. par apstāšanās/stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem
64
11.2. par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu 25
pārkāpumiem krasta kāpu aizsargjoslā
8. tabula. Saulkrastu novada pašvaldības policijas paveiktais 2012. gadā.

2.8. Komunālā saimniecība
SIA “Saulkrastu komunālserviss” pamatdarbības veids ir Saulkrastu novada
komunālās saimniecības apkalpošana: nodrošinot centralizēta ūdens un kanalizācijas
sistēmas funkcionēšanu, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu un remontu,
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un siltuma apgādi.
Uzņēmuma neto apgrozījums 2012. gadā bija Ls 558 679, kas ir par 3,8 %
lielāks nekā iepriekšējā gadā. 2012. gada finansiālās darbības rezultāts ir Ls 39 196
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zaudējumi, no tiem Ls 17 820 norakstīti šaubīgos debitoros. 2012. gadā veikti
pasākumi elektroenerģijas un kurināmā efektivitātes paaugstināšanai.
Uzņēmumā 2012. gadā turpinājās darbs pie pamatlīdzekļu atjaunošanas,
kvalitātes un efektivitātes rādītāju uzlabošanai.
Uzņēmuma darbība sadalīta struktūrvienībās: Ūdens apgādes un labiekārtošanas
nodaļa, apsaimniekošanas un siltumapgādes nodaļa un projekta ieviešanas vienība.
Ūdens apgādes un labiekārtošanas nodaļa nodrošina esošās ūdens un
kanalizācijas sistēmas darbību, kā arī nodrošina pašvaldības ceļu un ielu
apsaimniekošanu izdalītā finansējuma apjomā. 2012. gadā iegūti 102 040 m³ un
piegādāti 68 175 m³ dzeramā ūdens, kas ir par 0,1 % mazāk nekā iepriekšējā gadā,
taču par 14,2 % samazināti dzeramā ūdens zudumi tīklā. Savākti un attīrīti 55 363 m³
kanalizācijas notekūdeņu, kas ir par 0,4 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pašu spēkiem
izbūvēts ūdensvads 56 metru garumā. Izbūvēti 11 jauni ūdens pieslēgumi un ūdens
patēriņa skaitītāja mezgli. Veikti asenizācijas pakalpojumi 4142 m³ apmērā.
Likvidētas 42 ūdensvada avārijas. Sagatavoti 75 tehniskie noteikumi un atdzinumi.
Veikti 60 projektu un topogrāfijas saskaņošanas. Veikti 72 ūdens patēriņa skaitītāju
nomaiņa, verificēšana un plombēšana.
Apsaimniekošanas un siltuma apgādes nodaļa nodarbojas ar daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanu un siltuma ražošanu un piegādi no četrām katlu mājām, kā arī
sniedz dažādus pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.
Līdzekļi, kuri bija paredzēti apsaimniekojamo māju remontiem un netika
izlietoti, ir uzkrāti uzkrājumu kontā un tiks izlietoti nākamajos gados. Daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanā veikti plānotie darbi. Remontēti un iztīrīti daudzdzīvokļu
mājas dūmvadi un ventilācijas skursteņi. Vairākām daudzdzīvokļu mājām uzstādīta
sensoru gaisma kāpņu telpās. Noslēgti līgumi ar LIAA par daudzdzīvokļu māju
siltināšanu Raiņa ielai 3 un Ainažu ielai 70.
Siltumapgādē

turpinājām

ieguldīt

finanšu

līdzekļus

siltuma

sistēmas

atjaunošanā. Rekonstruēta katlu mājas Raiņa iela 7 kokskaidu granulu hidrauliskā
grīda. Katlu mājā Ainažu iela 34b uzstādīts otrs 0,6 MW apkures katls. Veikta
apkures katlu un sistēmas skalošana. Turpinās darbs pie siltumsistēmas efektivitātes
palielināšanas. Noslēgts līgums ar LIAA par ES projektu realizāciju “Pārvades un
sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā”.
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Turpinās ES Kohēzijas fonda projekta realizācija “Ūdenssaimniecības attīstība
Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās,
3. kārta”.
Projekta ietvaros izbūvētas trīs ūdens ņemšanas vietas – urbumi, trīs
atdzelžošanas stacijas, trīs dzeramā ūdens rezervuāri. Izbūvēts ūdensvads vairāk nekā
1,989 km

garumā.

Līguma

“Kanalizācijas

paplašināšana

un

rekonstrukcija

Saulkrastos” ietvaros izbūvēti kanalizācijas tīkli 12,309 km garumā, uzbūvētas piecas
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, bet bilances datumā šie pamatlīdzekļi nav nodoti
ekspluatācijā. Līguma “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos ietvaros
II posmam – Ziemeļu daļa” ietvaros notiek ūdensvada būvniecība 6,7 km garumā,
kanalizācijas tīkla būvniecība 2,2 km garumā un divu jaunu kanalizācijas sūkņu
staciju būvniecība. Līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība
Saulkrastos – Dienvidu daļa” ietvaros notiek ūdensvada būvniecība 4,6 km garumā,
kanalizācijas tīkla būvniecība 9,1 km garumā un četru kanalizācijas sūkņu staciju
būvniecība. Plānotā līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība
Saulkrastos, Pabaži” ietvaros paredzēts izbūvēt ūdensvada tīklus 0,8 km un
kanalizācijas tīklus 0,7 km garumā.
Tupinās būvniecības darbi ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās, 3. kārta” ietvaros.
Turpinās tiesvedība ar PS “Constructus Engineering” par nekvalitatīviem
būvdarbiem.

SIA “ZAAO”
Saulkrastu

novadā

ar

2012. gada

1. jūniju

savu

darbību

sāka

SIA

“Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (“ZAAO”), sākot ar
2012. gada 1. septembri, nodrošinot iedzīvotājiem pakalpojumus pilnā apmērā kā
vienīgais atkritumu apsaimniekotājs novada teritorijā.
Kopš 2012. gada 20. oktobra nosaukums mainīts uz SIA “ZAAO”. SIA
“ZAAO” 2012. gadā turpināja atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu attīstību,
piedāvājot klientiem vairākus jaunus pakalpojumus, kas veicinātu atkritumu dalītās
vākšanas sistēmas attīstību un uzlabotu pakalpojuma servisa līmeni.
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2.9. Teritorijas attīstības plāna īstenošana
Saulkrastu pilsētas būvvalde izveidota, pamatojoties uz 1997. gada 2. jūlija
Saulkrastu pilsētas domes lēmumu nr. 101.
Saulkrastu pilsētas būvvalde Saulkrastu teritorijā savas kompetences ietvaros
pārzina un koordinē būvniecību un teritoriālplānošanu:
•

piedalās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādē;

•

izskata ar būvniecību saistītos dokumentus;

•

izskata un izvērtē detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, apbūves
noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus;

•

organizē būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un
normatīvo aktu prasībām;

•

pārrauga būvniecības procesu Saulkrastu teritorijā;

•

organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Vispārīgo
būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;

•

izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus;

•

reģistrē un izskata būvniecības iesniegumus – uzskaites kartes;

•

sagatavo un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumus;

•

izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus;

•

izsniedz būvatļaujas, specializētas būvniecības gadījumā – reģistrē
būvatļaujas;

•

izdod izziņas zemesgrāmatu nodaļai par jaunbūvju un nepabeigtas
būvniecības faktisko stāvokli teritorijā;

•

izdod izziņas par īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas
plānojumu.

Būvvaldes struktūra: būvvaldes vadītājs – arhitekts, būvinspektors, arhivārs.
2012. gadā Saulkrastu būvvaldē
Akceptēti un saskaņoti 142 projekti, tostarp 16 individuālo dzīvojamo māju
projekti, 31 projekts dārza mājām un vasarnīcām. Nozīmīgākie būvobjekti –
ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība, paplašināšana un rekonstrukcija,
Dienvidu piestātnes rekonstrukcija Skultes ostā, Saulkrastu vidusskolas aktu zāles
renovācija, bērnu atpūtas laukums, gājēju celiņi un apgaismojums Raiņa ielā 8 un 8A.
Izsniegtas 102 būvatļaujas.
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Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi 112 būvobjektiem.
Ekspluatācijā pieņemti 59 būvobjekti, tai skaitā 13 dzīvojamās mājas, 24 dārza
mājas un vasarnīcas. Lielākie būvobjekti – ietves izbūve A. Kalniņa ielas posmā,
energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā “Zvejniekciems”, Ģeotermisko
zemes kolektoru izbūve Ainažu ielā 13B, 23 un 25.
Izsniegtas 87 izziņas par nepabeigtu būvniecību, nekustamo īpašumu piederību
un zemes atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam.
Pabeigta Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrāde. Saulkrastu novada
dome 2012. gada 31. oktobra sēdē apstiprināja Saulkrastu novada teritorijas
plānojumu 2012.–2024. gadam.

2.10. Skultes ostas pārvalde
Gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par ostas pārvaldes
līdzekļiem, saistībām un pārskata gada saimnieciskās darbības rezultātu saskaņā ar
Gada pārskatu likumu.
Skultes ostas pārvaldes vārdā sniedzu pārskatu par pārvaldes darbību
2012. gadā.
Pārskata gadā Skultes ostu apmeklēja 190 kuģi ar vidējo bruto tonnāžu
3311,85 BRT, un kopumā 2012. gadā ostā tika pārkrauts 589,84 tūkstoši tonnu
kravas, kas ir par 14,48 % mazāk nekā 2011. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
apkalpoto kuģu vidējā bruto tonnāža ir palielinājusies par 0,39 %.
Pārskata gada beigās Skultes ostas pārvaldes ilgtermiņa parāds kredītiestādēm
kopsummā bija Ls 200 290, tostarp AS “DNB Banka” aizdevums Ls 80 407 apmērā ar
aizdevuma atmaksas gala termiņu 8.12.2013. un Valsts kases aizdevums Ls 119 883
apmērā ar aizdevuma atmaksas gala termiņu 20.07.2017. Procentu maksājumi
kredītiestādēm pārskata gadā sastādīja Ls 10 790, kas ir par 66,97 % mazāk nekā
2011. gadā. Pārskata gadā Skultes ostas pārvaldes neto apgrozījums sasniedza
560,5 tūkstošus latu un ostu maksu atskaitījumi pašvaldības budžetā bija
33,98 tūkstoši latu.
Ņemot vērā nepieciešamību pēc ledus klases velkoņa ziemas navigācijas
nodrošināšanai Skultes ostā, 2012. gadā ir veikta virkne pasākumu nepieciešamā
finansējuma apjoma noskaidrošanai un tā avotu noteikšanai. Attiecīgās aktivitātes ir
iekļautas NAP2020 un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
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izstrādātajā Reģionālās

politikas pamatnostādņu līdz 2020. gadam

projektā.

Plānošanas dokumentos iekļauto aktivitāšu plānotais īstenošanas termiņš ir līdz
30.12.2020., un tās paredz Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma piesaisti
kuģošanas drošības nodrošināšanas ziemas navigācijas periodā projektu realizācijai
mazajās ostās.
Līdz minēto projektu realizācijai ziemas navigāciju Skultes ostā ir plānots
nodrošināt, iegādājoties lietotu ledus klases velkoni. Vienlaikus 2012. gadā, Skultes
ostas pārvalde ir veikusi velkoņa “Pegazs” korpusa remontu, nomainot ārējā
apšuvuma metāla loksnes, kā arī tika pastiprinātas korpusa nesošās konstrukcijas. Lai
pabeigtu velkoņa modernizāciju, 2013. gadā ir jāveic galvenā dzinēja, reduktora
un palīgdzinēja nomaiņa, kā arī jāveic elektroapgādes sistēmas renovācija. Velkonis
“Pegazs” arī pēc ledus klases velkoņa iegādes tiks izmantots loču un velkoņa
pakalpojumu nodrošināšanai ostā.
Lai nodrošinātu Skultes ostas pārvaldes un Skultes ostas attīstību kopumā,
nākotnē nepieciešams:
1) izstrādāt ostas krastu stiprinājumu rekonstrukcijas projektus;
2) izstrādāt ostas navigācijas zīmju rekonstrukcijas projektu;
3) turpināt darbu pie Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanas ostas
infrastruktūras attīstībai.
2012. gada peļņu iesakām ieskaitīt rezerves, ostas attīstībai.

2.11. Zemes izmantojums
Saulkrastu novada teritorija aizņem 4774,2 ha lielu platību, no tiem pilsētas
teritorija aizņem 604,4 ha, Saulkrastu pagasta teritorija 4169,8 ha.
Saulkrastu pagasta zemes eksplikācija:
•

lauksaimniecībā izmantojamā zeme 252,5 ha;

•

meži 2937,6 ha, no tiem 1863,1 ha valsts mežs, 132 ha pašvaldības
mežs;

•

krūmāji 55,8 ha;

•

purvi 55,5 ha;
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•

zem ūdeņiem 149,4 ha;

•

pagalmi 478,1 ha;

•

ceļi 331,9 ha;

•

pārējās zemes 513,4 ha.

Kopā 8610 zemes vienības.
Saulkrastu novadā kopā ir 8098 nekustamie īpašumi un 1032 dzīvokļu īpašumi.
Dati sagatavoti pēc VZD Rīgas reģionālās nodaļas zemes sadalījuma pa
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes lietošanas veidiem (ha)
pārskata datiem uz 1.01.2013.
Saulkrastos darbojas Nekustamo īpašumu nodaļa, un Saulkrastu pilsētas Zemes
komisija, mērniecības pakalpojumus sniedz licencēti mērnieki.
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3. Budžeta informācija
Pavisam budžeta ieņēmumi 2012. gadā tika plānoti Ls 3 852 309 apjomā.
Faktiskā 2011. gada budžeta ieņēmumu izpilde Ls 4 009 034 jeb 104,07 %.
2012. gada ieņēmumi ir par 0,87 % lielāki par iepriekšējā gada ieņēmumiem. Šādas
izmaiņas ir skaidrojamas ar to, ka 2012. gadā palielinājās nodokļu ieņēmumi.
Pašvaldības ieņēmumi 2012. gadā veidojās no nodokļu ieņēmumiem, nenodokļu
ieņēmumiem, naudas sodiem, valsts budžeta transfertiem, pašvaldību budžetu
transfertiem, budžetu iestāžu ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2012. gadā lielākos budžeta ieņēmums veidoja nodokļa ieņēmumi – iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēku un būvju nekustamā
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, kas kopā sastāda Ls 3 032 685 jeb 75,65 % no
kopējiem budžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nodokļu ieņēmumi
ir palielinājušies par 8,95 %. Galvenais nodokļa ieņēmumu avots ir iedzīvotāju
ienākumu nodoklis, kas 2011. gadā veidoja Ls 2 248 477 jeb 56,09 % no visas
pašvaldības ieņēmumiem.
2012. gada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas
pašvaldībai noteikto pastāvīgo funkciju nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu
uzturēšanai. Budžeta izdevumu faktiskais apjoms 2012. gadā bija Ls 4 484 411.
2012. gadā Saulkrastu novada pašvaldība veica maksājumus pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā, to apjoms palielinājās par 10,23 % salīdzinājumā ar 2011. gadu
un fondā iemaksājamā summa sastādīja Ls 296 553.
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksai 2012. gadā izlietoja Ls 122 816,
aizdevumu atmaksai Ls 123 711. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem tika izlietoti tikai Ls 56 864.
Pašvaldības domes izdevumi 2012. gadā bija Ls 224 503, kas ir par 3,7 % vairāk
nekā 2010. gadā.
Dzimtsarakstu nodaļas budžets 2012. gadā bija Ls 20 945.
Pašvaldības policijas budžets 2012. gadā palielinājies par 6,94 % un izveidojies
Ls 134 706 apjomā.
Saulkrastu novadā darbojas bāriņtiesa. Bāriņtiesas darba finansēšanai budžetā
bija iedalīti Ls 20 316, kas ir par 3,58 % vairāk nekā 2011. gada budžetā.
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Tūrisma daļai 2012. gada budžets palielinājās uz pusi un bija Ls 16 144, kas
izskaidrojams ar jaunu telpu atvēlēšanu Saulkrastu TIC sekmīgai darbībai un
darbinieku skaita palielināšanos.
2012. gadā pārējai ekonomiskai darbībai tika izlietoti Ls 66 798, kas ir par
44,21 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
PVN tika izlietoti Ls 8206, kas ir par 16,68 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi, 2012. gada budžetā nozīmīgu
izdevumu

īpatsvaru

veido

tautsaimniecības

izdevumi.

2012. gadā

kopējie

tautsaimniecības izdevumi ir palielinājušies par 31,63 % un kopā veido Ls 1 124 229.
Domes deleģēto funkciju izpildei paredzētajā finansējumā ietilpst: pilsētas
teritorijas ielu apgaismošanai izlietoti līdzekļi Ls 36 623; pilsētas ielu apgaismojums
remontam Ls 80 638; dažādu atkritumu izvešanai tika atvēlēti Ls 20 328; A. Kalniņa
ielas ietves un apgaismojuma izveidei Ls 63 684; ceļu un ielu uzturēšanai, remontam
Ls 25 789; dotācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” Ls 15 262; automašīnu iegādei
Ls 71 902; papildus vēl dažādiem darbiem saistībā ar tautsaimniecību izlietoja
Ls 37 367.
Kapu saimniecībai 2012. gada budžetā izlietoti Ls 22 094, kas ir par 9,62 %
vairāk nekā iepriekšējā gada budžetā.
Tautsaimniecībai (šoferim, ēkas uzturēšanai un telpu kopšanai) budžeta
izdevumi 2012. gadā ir palielinājušies par 4,16 %, un to izdevumi bija Ls 98 434.
Darba aizsardzības izdevumi 2012. gada budžetā bija Ls 4125.
Lai nodrošinātu tīrību Saulkrastu novadā, 2012. gada budžetā Labiekārtošanas
nodaļas darbībai tika izlietoti izdevumi Ls 204 179 apmērā, kas ir par 78,27 % vairāk
nekā iepriekšējā gada budžetā.
Domes būvvaldes izdevumi 2012. gadā bija par 14,32 % lielāki nekā 2011. gada
budžetā un bija Ls 33 909.
Domes Nekustamā īpašuma nodaļas izdevumi 2012. gadā palielinājās par
13,03 % un bija Ls 50 006.
Dažādu projektu izstrādei un līdzdalības nodrošināšanai 2012. gadā tika izlietoti
Ls 21 366.
Saulkrastu slimnīcai ir veikta dotācija 2012. gadā Ls 4287 apmērā.
Brīvajam laikam, sportam un kultūrai 2012. gada budžetā kopējais finansējuma
apjoms bija Ls 580 317, kas ir par 8,14 % vairāk nekā 2011. gada budžetā.
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Sekmīgai “Saulkrastu kultūras un sporta centra” darbībai 2012. gada budžetā
izlietoti Ls 393 780, kas ir par 28,07 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Saulkrastu bibliotēkas izdevumi 2012. gada budžetā bija Ls 4442.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izdevumi 2012. gadā bija
Ls 6542.
Izglītībai ieplānoto izdevumu apjoms 2012. gadā kopā veidoja Ls 1 375 200 jeb
30,67 % pašvaldības budžeta izdevumu, kas ir iepriekšējā gada līmenī.
Pašvaldība Saulkrastu vidusskolas vajadzībām 2012. gada budžetā izlietoja
finansējumu Ls 175 686, kas ir par 33,55 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
2012. gada budžetā Zvejniekciema vidusskolas izdevumus finansēja Ls 162 607
apmērā, kas ir tikai par 16,45 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Pašvaldība finansē Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, un
2012. gada budžetā ir izlietots finansējums Ls 282 243 apmērā, kas ir par 7,99 %
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”
struktūrvienības “Rūķu māja” izdevumi bija Ls 6292.
Pašvaldība finansē arī VJMMS, kurai 2012. gada budžetā izlietoja finansējumu
Ls 69 800 apjomā, kas ir iepriekšējā gada apjomā.
2012. gada budžeta izdevumos kopējās mērķdotācijas Saulkrastu vidusskolas,
Zvejniekciema vidusskolas un PII “Rūķītis”, VJMMS un ārpusskolas nodarbību
pedagogiem veidoja kopumā Ls 615 819, kas par 3,6 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Sociālās palīdzības darbu pašvaldībā koordinē Saulkrastu novada sociālais
dienests. Tā darbība pastāvīgi paplašinās, un 2012. gadā ir izveidota papildu štata
vienība. 2012. gadā sociālajā dienestā budžetam izlietoti Ls 63 167. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu iestādes budžets ir palielinājies par 9,08 %.
Kā sociālā dienesta struktūrvienība darbojas Bērnu jauniešu dienas centrs
“Saulespuķe”, un 2012. gada budžets bija iepriekšējā gada apmērā – Ls 5555.
Maznodrošināto personu dzīves apstākļu nodrošināšanai darbojas sociālā māja,
kurai 2012. gadā pārskaitīja Ls 51 577 lielu finansējumu, kas ir par 9,08 % lielāks
nekā iepriekšējā gadā.
Sociālā dienests, lai varētu nodrošināt vienreizējos pabalstus trūcīgajiem
iedzīvotājiem, brīvpusdienas Zvejniekciema, Saulkrastu vidusskolās un bērnudārzā,
pārtikas talonus, bērnu ārpusģimenes aprūpi, akciju “Gaišus Ziemassvētkus”,
pabalstus ārkārtas situācijā, pabalstus veselības aprūpei, sociālās garantijas bāreņiem
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un audžuģimenēm naudā, GMI pabalstus, pabalstus komunālajiem maksājumiem,
pabalstus trūcīgajiem, kompensācijas natūrā, malkas piegādi trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem, bērnu piedzimšanas pabalstu, pabalstu jubilejā, pabalstu
veselības aprūpei, dažādu veidu palīdzību iedzīvotājiem, skolēnu transporta
pakalpojumus, apbedīšanas pabalstu izdevumus, 2012. gada budžetā izlietoja kopā
Ls 151 554, kas ir 2011. gada apjomā.
Saulkrastu novadā 2012. gadā ir sākti un realizēti vairāki projekti. 2012. gadā
realizēts kopā 21 projekts par kopējo summu Ls 496 067,16.
Speciālo budžetu veido: privatizācijas fonda, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi,
dabas resursu nodoklis un pārējie ieņēmumi, kas sastāv no maksājumiem par tiesībām
lietot atsevišķas preces, ieņēmumiem izglītības un kultūras fondos, sociālās palīdzības
fonda, PVN un Skultes ostas maksas.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2012. gadā sastādīja Ls 97 882, kas ir par 28,81 %
mazāk nekā 2011. gadā. Šāds samazinājums skaidrojams ar Skultes ostu maksu
pieaugumu, 2011. gadā no Skultes ostu maksām ir saņemts vairāk par Ls 48 948.
Speciālā budžeta izdevumi 2012. gadā ir palielinājušies par 6,11 % un sastāda
Ls 113 278 lielu apjomu. Palielinājums ir skaidrojums ar 2011. gadā papildus saņemto
Skultes ostas maksu.

3.1. Pašvaldības budžeta izpilde
Pamatbudžets
Tabulā apkopota informācija par Saulkrastu novada domes pamatbudžeta izpildi
2011. un 2012. gadā, kā arī 2013. gada plāns. Tabulas 4. un 6. ailē parādītas budžeta
pozīciju izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu.

2011. un
2012. gada
pamatbudžeta
izpilde un
2013. gada plāns
Kopā ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis

2011.
gada
fakts

2012.
gada
fakts

Izmaiņas
2011./2012. gadā

2013.
gada
plāns

Izmaiņas
2012./2013.
gadā

3 974 449
2 783 647
2 119 440

4 009 034
3 021 765
2 248 478

34 585
238 118
129 038

4 363 624
2 979 080
2 199 490

354 590
-42 685
-48 988
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Nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par
zemi
Nekustamā īpašuma
parāds par ēkām
Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi no
īpašumu pārdošanas
Valsts, pašvaldību
nodevas un
maksājumi
Soda naudas
Valsts budžeta
transferti
Norēķini ar
pašvaldību
budžetiem
Budžeta iestāžu
ieņēmumi
Kopā izdevumi
Izpildvara un
likumdošanas varas
institūcijas
Sabiedriskā kārtība
Bāriņtiesa
Tūrisma daļa
Pārējā ekonomiskā
darbība
Izglītība
Veselības aprūpe
Sociālā aizsardzība
Tautsaimniecība
Brīvais laiks, sports
un izklaide
Pārējie izdevumi
Pašvaldības parādu
procentu nomaksa
Aizņēmumu
atmaksa
Maksājumi
izlīdzināšanas
fondam
Norēķini par
izglītību

388 456

489 412

100 956

477 342

-12 070

166 939

196 077

29 138

162 474

-33 603

38 507

56 075

17 568

100 704

44 629

35 280

31 723

-3 557

28 030

-3 693

9 035

10 920
30 600

1 885

11 040
16 700

120
-13 900

6 314

6 497

183

14 059

7 562

21 962
976 702

26 626
680 144

4 664
-296 558

34 288
1 005 937

7 662
325 793

100 209

122 485

22 276

126 300

3 815

74 723

109 997

35 274

187 260

77 263

3 998 318
216 504

4 484 411
251 213

486 093
34 709

4 795 624
320 829

311 213
69 616

125 963
19 614
22 013
46 321

134 706
20 316
32 480
66 798

8 743
702
10 467
20 477

167 682
22 097
42 972
89 125

32 976
1 781
10 492
22 327

1 205 225
32 136
284 317
821 968
536 668

1 375 200
4 287
286 715
1 124 229
580 317

169 975
-27 850
2 398
302 261
43 649

1 282 611
20 000
473 428
978 771
510 599

-92 589
15 714
186 713
-145 458
-69 718

7 033
136 455

8 207
122 816

1 174
-13 639

17 982
145 000

9 775
22 184

219 361

123 711

-95 650

418 111

294 400

269 042

296 553

27 511

246 687

-49 866

55 698

56 864

1 166

59 730

2 866

9. tabula. Pamatbudžeta izpilde.
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4. Pašvaldības pamatlīdzekļu novērtējums
4.1.Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu
novērtējums
Pamatlīdzekļu bilance (kustama un nekustama manta, kuras kalpošanas laiks ir
ilgāks par vienu gadu un vērtība pārsniedz 150 latus), kas ir budžeta iestādes īpašumā,
un tā izmaiņas parādītas 10. tabulā.

Bilances postenis

Nemateriālie ieguldījumi
Datorprogrammas
Pārējās nemateriālo
ieguldījumu tiesības
Pārējie nemateriālie
ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu
izveidošana
Pamatlīdzekļi
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Zeme zem ēkām un būvēm
Pārējā zeme
Ceļi
Pārējais nekustamais
īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas
Transporta līdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Datortehnika, sakaru un cita
biroju tehnika
Iepriekš neklasificētie
pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas
Pamatlīdzekļu izveidošana
Nepabeigtā būvniecība
Turējumā nodotie valsts un
pašvaldības nekustamie
īpašumi

Atlikums uz Iegāde,
1.01.2012.
izgatavošana,
(Ls)
uzņemšana
bilancē
19 766
8567
17 858
8567
1209
699

699

372

0
12 175 751
158 815
3 858 862
1 123 844
5 259 847
582 637
371 220

Izņemšana no Atlikums uz
darbības,
31.12.2012.
klasifikācijas (Ls)
maiņa
-5810
22 523
-5810
20 615
1209

7883
316 886
858 510
16 725
1 047 211

59 458

0

0

-2184
-7800
-835 035
-372 406
-23 382

14 289 773
166 698
4 173 565
1 974 556
4 441 537
210 231
1 395 049

-57 157

2301

-3526

58 278
12 050
71 408
94 392

75 317
3985
10 238
97 335

-19 719

130 069
16 035
81 654
172 008

174 055

49 057

-4358

218 754

348 193

431 987

-308 763

471 417

15 146
333 047
381 393

431 987

-15 146
-323 909
-17 117

0
471 417
364 276
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127 915
-1535
Mežaudzes
126 380
0
0
Pārējie bioloģiskie aktīvi
Pavisam kopā:
13 195 517
2 985 741
1 868 962
14 312 296
10. tabula. Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu novērtējums
2012. gadā.
Kopējā 2012. gada Saulkrastu novada pašvaldības konsolidētās bilances
kopsumma salīdzinājumā ar 2011. gada bilanci ir palielinājusies par Ls 374 613.
Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā tiek iekļauti Saulkrastu novada pašvaldības
nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
2012. gada bilances posteņa “Ilgtermiņa ieguldījumi” palielinājums ir Ls 444 651.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite tika veikta saskaņā ar 2010. gada 29. decembrī
apstiprināto “Saulkrastu novada pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites
kārtību”, veicot atbilstošus grozījumus likumdošanas prasībām.
Salīdzinājumā ar 2011. gadu nemateriālo ieguldījumu atlikusī vērtība ir
palielinājusies par Ls 2181.
Bilances postenī “Nemateriālie ieguldījumi” tiek uzskaitīti nemateriālie
ieguldījumi, kuri paredzēti domes funkciju nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai
un kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par gadu, t.i., 2012. gadā “Nemateriālo
ieguldījumu” iegāde ir Ls 8567:
•

reorganizācijas rezultātā no Vidzemes jūrmalas Mūzikas un Mākslas skolas

tika pārņemtas datorprogrammas par summu Ls 2362;
•

Datorprogrammu iegāde par summu Ls 6205:


Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitei iegādāti
papildus divi uzskaites moduļi (vecāku maksu uzskaitei VJMMS un
vecāku maksu uzskaite PII “Rūķītis”) un papildinātas licences.
“Horizon” funkcionalitātes palielinājums ir Ls 2458;



Saulkrastu novada domes datorprogrammu aktualizācijai iegādātas
18 gab. “Office Home and Business 2010” un 14 gab. “Tildes Birojs
2011” u. c. datorprogrammas par kopējo summu Ls 3747;

2012. gadā bilances postenī “Nemateriālie ieguldījumi” iekšējā pārvietošana
tika veikta par kopējo summu Ls 16 854.
Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina atbilstoši to paredzamajam
lietderīgās lietošanas laikam, ko nosaka un apstiprina iestādes vadība. Nemateriālo
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ieguldījumu paredzamo lietderīgās lietošanas laiku nosaka atbilstoši lietošanas
tiesībām, līgumos vai citos tiesību saņemšanas apliecinošos dokumentos noteiktajiem
periodiem. Ja paredzamais lietderīgais lietošanas laiks nav norādīts, to nosaka un
apstiprina iestādes vadība. 2012. gada laikā nemateriālo ieguldījumu amortizācijā tika
aprēķināts Ls 6381.
2012. gada laikā uz akta par pamatlīdzekļu likvidēšanas pamatu tika likvidētas
3gab. datorprogrammas par kopējo summu Ls 5810.
Saskaņā ar 2012. gada 14. decembra Saulkrastu novada domes rīkojumu nr.
1220120223/R346 “Par Saulkrastu novada pašvaldības 2012. pārskata gada
inventarizācijas veikšanu” tika veikta nemateriālo ieguldījumu inventarizācija pēc
faktiskiem atlikumiem uz 2012. gada 31. decembri, kā rezultātā netika konstatēti ne
iztrūkumi, ne pārpalikumi. Konstatētie atlikumi uz 2012. gada 31. decembri tiek
iekļauti bilancē.
Pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti materiāli lietiskie aktīvi, kuri paredzēti iestādes
funkciju nodrošināšanai, administratīviem nolūkiem, pakalpojumu sniegšanai, kuru
iegādes mērķis nav to pārdošana, un tie funkcionē patstāvīgi domes darbības
nodrošināšanai. Pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita visu veidu resursus, kurus plāno
izmantot ilgāk par gadu, kuru iegādes vērtība pārsniedz 150 latu par vienu vienību.
Bilancē pamatlīdzekļi ir uzrādīti to atlikušajā vērtībā.
Salīdzinājumā ar 2011. pārskata gada rezultātiem pamatlīdzekļu atlikusī vērtības
kopsumma ir palielinājusies par Ls 654 071.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite tika veikta saskaņā ar 2010. gada 29. decembrī
apstiprināto “Saulkrastu novada pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites
kārtību”.
Kontu grupā “Pamatlīdzekļi” uzskaitīto pamatlīdzekļu un avansa maksājumu
par pamatlīdzekļiem procentuālais sadalījums ir šāds:
• zemes gabali, ēkas un būves (89,93 %);
• tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas (0,01 %);
• pārējie pamatlīdzekļi (3,21 %);
• pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība (3,96 %);
• turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi (1,80 %);
• bioloģiskie un pazemes aktīvi (1,06 %);
• avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (0,03 %).
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Salīdzinājumā ar 2011. pārskata gada rezultātiem šī bilances posteņa kopsumma
palielinājusies par Ls 417 800. Konta palielinājums saistīts ar bilances postenī “Zemes
gabali, ēkas un būves” inventarizācijas rezultātā uzņemtajiem zemes gabaliem.
Bilances konta “Dzīvojamās ēkas” atlikusī vērtība salīdzinājumā ar 2011. gadu
ir palielinājusies par Ls 6352.
2012. gadā pašvaldības bilancē no VAS “Privatizācijas aģentūras” ar domes
sēdes lēmumu nr. 14 & 15 no 31.10.2012. bez atlīdzības tika uzņemti trīs dzīvokļi par
kopējo summu Ls 7883,07.
2012. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam “Dzīvojamās ēkas” ir
Ls 1531.
Bilances konts “Nedzīvojamās ēkas” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir
palielinājies par kopējo summu Ls 143 256.
2012. gadā tika uzņemta ekspluatācijā no renovācijas darbiem kultūras nama
siltināšana par kopējo summu Ls 316 886, kas tiks nodota ar domes sēdes lēmumu PA
“Saulkrastu kultūras un sporta centram” 2013. gadā.
2012. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam “Nedzīvojamās ēkas” ir
Ls 171 896, un no uzskaites izslēgšanai aprēķinātais nolietojums sastāda Ls 450.
Bilances konts “Transportbūves” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir palielinājies
par summu Ls 164 755 iekšējās kustības rezultātā.
2012. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam “Transportbūves”
sastāda Ls 221 422.
Bilances postenis “Zeme zem ēkām un būvēm” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir
palielinājies par summu Ls 850 712.
2012. gadā pašvaldības bilancē no VAS “Privatizācijas aģentūras” ar domes
sēdes lēmumu nr. 14 & 15 no 31.10.2012. bez atlīdzības tika uzņemta zeme zem ēkas
par kopējo summu Ls 30 725.
Ar Saulkrastu novada domes sēdes lēmumu nr. 10 no & 27 par nekustamo
īpašumu izslēgšanu no pašvaldības bilances tika izslēgta zeme Sīļu ielā 7 par kopējo
summu Ls 7800.
Bilances postenis “Pārējā zeme” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir samazinājies
par Ls 818 310.
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Bilancē zemes vērtības tiek uzskaitītas, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta
izziņām par zemes kadastrālo vērtību vai pēc tirgus vērtības, ja īpašums tiek iegādāts
ar pirkuma līgumu.
2012. gada laikā, pamatojoties uz 2012. gada Saulkrastu novada domes lēmumu
“Par pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu uzņemšanu bilancē”, tika uzņemti zemes
īpašumi par kopējo summu Ls 16 726.
2012. gadā, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem, tika likvidēti zemes
īpašumi par kopējo summu Ls 7247.
Bilances konts “Inženierbūves” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir samazinājies
par Ls 380 668.
Šis bilances postenis palielinājies par izbūvētajām LED apgaismes līnijām
Ls 159 520 un elektrības kabeļa izveidošanu bērnu laukumā par summu Ls 1353.
Palielinājums radies arī no konta maiņas par kopējo summu Ls 55 847.
2012. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam “Inženierbūves” ir
Ls 1772.
Bilances konts “Pārējais nekustamais īpašums” salīdzinājumā ar 2011. gadu
ir palielinājies par Ls 451 703.
Samazinājumu veido 2012. gadā aprēķinātais nolietojums kopsummā Ls 21 645.
Ilgtermiņa ieguldījumu kustība detalizēti pa bilances posteņiem tiek atspoguļota
gada pārskata veidlapā nr. 5 “Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu
pārskats”.
Kontu grupā “Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas” atlikusī vērtība
salīdzinājumā ar 2011. gadu ir samazinājusies par Ls 4685.
Konta vērtības palielinājumu veido Ls 1404 no pārņemto pamatlīdzekļu
summas reorganizācijas rezultātā no VJMMS, savukārt samazinājumu par Ls 667 –
2012. gadā no uzskaites izslēgto pamatlīdzekļu kopsumma. Pamatojoties uz
speciālistu tehniskiem slēdzieniem, no darbības tika izņemti un norakstīti novecojuši,
fiziski nolietoti un turpmākai ekspluatācijai nederīgie pamatlīdzekļi. Izslēgto
pamatlīdzekļu atlikusī vērtība – nulle, norakstīta datortehnika, kopējamā iekārta un
cita biroja tehnika, kuru remonts atzīts kā ekonomiski neizdevīgs, kopumā četras
tehnikas vienības.
2012. gadā aprēķinātais nolietojums veido Ls 1163 un no uzskaites izslēgšanai
aprēķinātais nolietojums ir Ls 666.
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Konta grupā salīdzinājumā ar 2011. pārskata gada rezultātiem kopsumma ir
palielinājusies par Ls 119 679.
Pārējo pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti Saulkrastu novada pašvaldības
transportlīdzekļi, saimniecības pamatlīdzekļi, datortehnika, sakaru un cita biroja
tehnika, iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi.
Bilances konts “Transportlīdzekļi” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir palielinājies
par summu Ls 62 883.
Bilances konta palielinājumu veido trīs automašīnu iegāde par kopsummu
Ls 71 902.
Bilances konta samazinājumu veido piepūšamās laivas “Armanda 420”
norakstīšana par kopsummu Ls 3526.
2012. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam “Transportlīdzekļi” ir
Ls 8337 un no uzskaites izslēgšanai aprēķinātais nolietojums ir Ls 2086.
Bilances konts “Saimniecības pamatlīdzekļi” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir
palielinājies par summu Ls 4720.
Bilances konta palielinājumu veido Ls 3806 un iekšējās kustības (+/- konta
labošana).
2012. gadā

aprēķinātais

nolietojums

bilances

kontam

“Saimniecības

pamatlīdzekļi” ir Ls 1183.
Bilances konts “Bibliotēku fondi” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir palielinājies
par summu Ls 10 246.
Bilances konta palielinājumu veido grāmatu iegāde par kopējo summu Ls 8441
un pārņemto atlikumu summa Ls 2057 reorganizācijas rezultātā no VJMMS.
Bilances konts “Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika” salīdzinājumā
ar 2011. gadu ir palielinājies par summu Ls 15 658.
Bilances konta palielinājumu veido iegādāto pamatlīdzekļu kopējā summa
Ls 41 582 un pārņemto atlikumu summa Ls 4880 reorganizācijas rezultātā no
VJMMS.
Bilances konta samazinājumu veido pamatlīdzekļu likvidācija par kopējo
summu Ls 19 719.
2012. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam “Datortehnika, sakaru
un cita biroja tehnika” ir Ls 32037 un no uzskaites izslēgšanai aprēķinātais
nolietojums ir Ls 19 512.
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Bilances konts “Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi” salīdzinājumā
ar 2011. gadu ir palielinājies par summu Ls 26 172.
Bilances konta palielinājumu veido iegādāto pamatlīdzekļu kopējā summa
Ls 36 378 un pārņemto atlikumu summa Ls 12 679 reorganizācijas rezultātā no
VJMMS.
Bilances konta samazinājumu veido pamatlīdzekļu likvidācija par kopējo
summu Ls 4024.
2012. gadā aprēķinātais nolietojums bilances kontam “Iepriekš neklasificētie
pārējie pamatlīdzekļi” ir Ls 22934 un no uzskaites izslēgšanai aprēķinātais
nolietojums ir Ls 3443.
Bilances posteņa kopējais palielinājums attiecībā pret 2011. gada pārskatu ir
Ls 123 224. Bilances postenis ietver šādus kontus:
•

bilances

konts

“Pamatlīdzekļu

izveidošana”

salīdzinājumā

ar

2011. gadu ir samazinājies par summu Ls 15 146;
•

bilances

konta

samazinājumu

veido

pamatlīdzekļu

nodošana

ekspluatācijā;
•

bilances konts “Nepabeigtā būvniecība” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir
palielinājies par summu Ls 138 370.

Bilances konta palielinājumu veido nepabeigtās būvniecības objektu vērtības un
skaita palielinājums.
Bilances konta samazinājumu veido ekspluatācijā nodotā no renovācijas
darbiem kultūras nama siltināšana par kopējo summu Ls 316 886, kas tiks nodota ar
domes sēdes lēmumu PA “Saulkrastu kultūras un sporta centram” 2013. gadā.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksu uzskaite
tiek veikta saskaņā ar 2012. gada 29. decembrī apstiprināto “Saulkrastu novada
pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites kārtību”.
Par katru nepabeigtās celtniecības un pamatlīdzekļu izveidošanas posteni, kas
iekļauts 2012. gada pārskatā, sniegts skaidrojums pie veidlapas nr. 5 “Nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats”.
Bilances konts “Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie
īpašumi” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir samazinājies par Ls 4302.
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Bilances postenī “Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie
īpašumi” tika iekļauti turpmāk minētajām kapitālsabiedrībām nodotie nekustamie
īpašumi:
•

SIA “Saulkrastu komunālserviss” – būves par atlikušo vērtību Ls 17 738
(katlu mājas Ainažu 34B, Ainažu 20, Raiņa ielā 7, Saulkrastos);

•

SIA “Saulkrastu slimnīca” – zeme zem slimnīcas ēkas – Ls 71 262, un
slimnīcas ēkas atlikušajā vērtībā – Ls 125 193.

Bilances konts “Bioloģiskie un pazemes aktīvi” salīdzinājumā ar 2011. gadu ir
samazinājies par Ls 1535.
Bilances konta samazinājumu veido ar domes sēdes lēmumu nr. 9 & 26 “Par
nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances” izslēgtais aktīvs par summu
Ls 1535.
Bilances postenī “Bioloģiskie un pazemes aktīvi” uzskaita pazemes aktīvus,
ilggadīgos stādījumus (parkus, mežaudzes) un citus līdzīgus aktīvus, kuriem
raksturīga atjaunošanās un vērtības izmaiņas augšanas rezultātā.
Salīdzinājumā ar 2011. gadu bilances postenis “Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem” ir palielinājies par Ls 3114.
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5. Pašvaldības kapitāla vērtība uzņēmumos un
paredzētās tā izmaiņas
Pašvaldības iestādes ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā apkopoti tabulā.
Tajā norādīts ieguldījuma veids, kapitāla daļu skaits, daļas vērtība uz 31.12.2012.,
kādu daļu (%) pašvaldības kapitāls veido no uzņēmuma kopapjoma.

Bilances postenis

Ieguldījums uz
1.01.2012. (Ls)

Pārvērtēts
2012. gadā

Ieguldījums
uz
31.12.2012.
(Ls)
823 895

% no
uzņēmuma
kopapjoma

863 091
-39 196
SIA “Saulkrastu
100
komunālserviss”,
Liepu iela 3,
Saulkrasti,
nr. 40103027944
161 841
-21 064
140 777
SIA “Saulkrastu
100
slimnīca”,
Ainažu iela 34,
Saulkrasti,
nr.40003124779
KOPĀ:
1 024 932
-60 260
964 672
11. tabula. Saulkrastu novada domes kapitāla vērtība radniecīgos uzņēmumos.

Bilances postenis “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi” sastāv no budžeta iestādes
līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un pārējiem ilgtermiņa finanšu
ieguldījumiem.
Salīdzinājumā ar 2011. gadu bilances postenis “Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā” samazinājies par Ls 32 281.
Posteņa palielinājumu veido SIA Saulkrastu slimnīca ieguldītais pamatkapitāls
Ls 32 136, kurš reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā.
Vērtības samazinājumu veido kapitālsabiedrību gada rezultāti: SIA “Saulkrastu
komunālserviss” 2012. gadu beigusi ar bilances zaudējumiem Ls 39 196, SIA
“Saulkrastu slimnīca” 2012. pārskata gadu beigusi ar bilances zaudējumiem
Ls 21 064, kas kopā veido kopējo posteņa samazinājumu Ls 60 260.
Abu kapitālsabiedrību 2012. gada pārskati ir auditēti.
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Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu
saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada pārskatu
Saulkrastu novada domes 2012. gada finanšu pārskata revīziju veica zvērināts
revidents Māris Biernis (SIA auditorfirma “Inspekcija AMJ”, Zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence nr. 13).
Zvērinātais revidents revīzijas rezultātā 2012. gada 22. aprīlī sniedza šādu
atzinumu:
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo
stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmām 2012. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2010. gada 17. augusta noteikumu nr. 777 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
nosacījumiem.
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6. Projekti
2012. gadā tika īstenoti jauni, kā arī turpināti jau iepriekšējos gados uzsāktie
projekti.

Saulkrastu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Projektā paredzēts izstrādāt “Saulkrastu novada attīstības programmu 2014.–
2020. gadam”,

“Saulkrastu

novada

ilgtspējīgas

attīstības

stratēģiju

25 gadu

perspektīvā”. 2012. gadā notika dokumentu 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Projektu paredzēts noslēgt 2013. gada pirmajā pusē. Projekts tiek īstenots ar 100 %
ESF finansējumu.

Speciālistu piesaiste Saulkrastu novada administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšanai
Projekta ietvaros bija piesaistīti divi speciālisti – projektu koordinators un
vecākais eksperts, lai stiprinātu Saulkrastu novada domes administratīvo un attīstības
plānošanas kapacitāti. Projekts tika īstenots ar 100 % ESF finansējumu.

Sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos, siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi
Projekta mērķis bija palielināt pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupes
ielā 14, Saulkrastos, energoefektivitāti, vienlaikus uzlabojot ēkas kvalitāti un ilgtspēju
un nodrošinot sociāli mazaizsargātas personu grupas ar adekvātu mājokli. Projekta
kopējās izmaksas ir Ls 37 820,84, no kuriem ERAF finansējums ir 75 % jeb
Ls 28 365,63.

Saulkrastu novada izglītības iestāžu informatizācija
Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām tika piegādāti 26 jauni datortehnikas
komplekti, abās skolās ir ierīkoti datortīkli. Projekts īstenots ar 100 % ERAF
finansējumu.

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai
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Projekta mērķis ir bezdarbnieku fiziska darba iemaņu iegūšana un uzturēšana,
veicot mazkvalificētus darbus pašvaldību izveidotajās darba praktizēšanas vietās, ja
dalība noteiktajā darba praktizēšanā rada sociālo labumu sabiedrībai. Projektu finansē
no ESF un valsts budžeta līdzekļiem.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai kultūras
namā “Zvejniekciems”, Saulkrastu novadā
Projektā tika veikti Zvejniekciema kultūras nama siltināšanas pasākumi, apkures
un vēdināšanas sistēmu nomaiņa. Projektu īstenoja ar KPFI līdzfinansējumu. Kopējās
projekta izmaksas Ls 318 000.

Rotaļu laukuma izveide Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā
Projektā tika izveidots bērnu rotaļu laukums Zvejniekciemā, tā veicinot un
dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus dzīvojamām telpām. Projektu
īstenoja ar ELFLA līdzfinansējumu.

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā
Ar valsts Zivju fonda finansējumu un sadarbībā ar Vidzemes zvejnieku biedrību
tika īstenoti projekti par Saulkrastu novada Pēterupes un Ķīšupes upes posmu
attīrīšanu un zivju resursu pavairošanu, kas ietvēra taimiņu mazuļu izlaišanu novada
mazajās upēs. Šādus projektus paredzēts turpināt arī 2013. gadā.
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7. Komunikācija ar sabiedrību
7.1. Sabiedrības informēšana
Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas
līdzekļiem, 2012. gadā tika veicināta sabiedrības informētība par aktuāliem novada un
domes jautājumiem, domes darbības rezultātiem un aktualitātēm.
Pārskata periodā dome informējusi masu saziņas līdzekļus un plašāku
sabiedrību, izplatot preses relīzes un paziņojumus, kā arī regulāri sniegtas atbildes,
komentāri un analīze par aktuālajām norisēm savas kompetences jomā. Šajā
informācijas klāstā tika akcentēti dažādi ar domes darbību saistīti aspekti, kā arī
informācija, kas ir noderīga novada iedzīvotājiem un ļauj ikvienam vieglākajā un
efektīvākajā veidā iesaistīties novada sabiedriskajās un kultūras norisēs, un izmantot
domes piedāvātos pakalpojumus.
Saulkrastu novada dome 2012. gadā izdeva informatīvo izdevumu “Saulkrastu
Domes Ziņas” (SDZ), kas iznāk katru mēnesi atkarībā no oficiālās informācijas
daudzuma 8 vai 12 lapaspušu apjomā. Tirāžas lielums sezonas laikā – maijā, jūnijā,
jūlijā, augustā un septembrī ir 3500 eksemplāru, savukārt pārējos gada mēnešos
3000 eksemplāru mēnesī. SDZ tiek piegādātas mājsaimniecību pastkastītēs, kā arī
izvietotas sabiedriskās vietās, piemēram, domē, Saulkrastu bibliotēkā, Saulkrastu
poliklīnikā, Tūrisma un informācijas centrā, Sporta centā u. c. 2012. gadā SDZ
izstrādāts jauns vizuālais dizains, nodrošinot visiem lasītājiem viegli uztveramu
saturisko un vizuālo informāciju.
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Attēlā: Informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” 2012. gada augusta
izdevuma 1. lpp. fragments.

Izdevumā tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informācija par
domes, tās iestāžu un uzņēmumu darbu, pieņemtajiem lēmumiem, saistošie
noteikumi, kā arī informācija par kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sociālām,
ekonomiskām un politiskām norisēm novadā.
Periodiski informāciju par jaunumiem Saulkrastu novadā publicē reģionālie
laikraksti, piemēram, “Saulkrastu Avīze”, “Rīgas Apriņķa Avīze”, nacionālie
laikraksti “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas Avīze”, “Diena”, interneta portāli
www.delfi.lv, www.tvnet.lv, www.apollo.lv, www.notikumi.lv, www.saulkrastos.lv,
www.saulkrasti24.lv. Ziņas izskan arī radio ēterā – Latvijas radio 1, Latvijas Radio 2,
“Radio SWH”, Radio 3, Radio “Valmiera”, kā arī televīzijā – LTV “Panorāma”,
“Novadu Ziņās” u. c.
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un iespēju iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un citu aktuālo domes informāciju, domes ēkas 1. stāva vestibilā ir
informācijas stends. Tāpat domes 1. stāva vestibilā izvietota pasta kastīte, kurā
iedzīvotāji var uzdot jautājumus, izteikt ierosinājumus un sūdzības.
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Novada teritorijā ir vairāki informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga
informācija, piemēram, par sabiedriskajām talkām, apspriešanām u. c., kā arī afišas
par kultūras pasākumiem.
Pēc iedzīvotāju intereses un domes iniciatīvas aktuālu jautājumu apspriešanai
tiek rīkotas tikšanās ar novada iedzīvotājiem, kurās domes vadība iedzīvotājiem
sniedz informāciju par paveikto. Tāpat uz tikšanos un iepazīšanos ar domes darbu un
aktualitātēm tiek aicināti novada izglītības iestāžu skolēni.
Lai informētu par jaunumiem un aktualitātēm novadā, tostarp reģionā un
valstī, darbojas pašvaldības interneta vietne www.saulkrasti.lv, kurā pieejama
informācija par domes darbu, ziņas par notikumiem novada kultūras, izglītības,
sporta, tūrisma un citās jomās. Sākot ar 2012. gada maiju, interneta vietnei izveidots
jauns un mūsdienīgs vizuālais dizains. Informācija vietnē tiek atjaunota katru dienu,
informējot iedzīvotājus par notikumiem, kas ir aktuāli pašvaldībai un tās
iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir iespēja elektroniski mājaslapā nosūtīt jautājumus,
uz kuriem tiek sniegtas atbildes.

Attēlā: Interneta vietnes www.saulkrasti.lv sākumlapas skats.

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

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

•

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

•

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija;

•

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

•

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

•

biedrība “Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija”, kuras darbības
mērķis ir labdarība, ziedojumu vākšana sociāli svarīgu objektu
attīstībai;

•

“Daugavas Vanagi Latvijā” Saulkrastu nodaļa, kuras darbības virzieni
ir līdzīgi Nacionālo karavīru Saulkrastu nodaļai. Kopīgi tiek rīkotas
dažādas aktivitātes un pasākumi;

•

biedrība “Mēs varam”, kuras mērķis ir sabiedriskās un kultūras dzīves
attīstība un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tostarp novada
tēla veidošana, popularizēšana, sportiska un aktīva dzīvesveida
attīstīšana.

7.3. Konsultatīvās padomes
Domē ir izveidotas un 2012. gadā darbojās šādas konsultatīvās padomes:
•

Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvā padome;

•

Saulkrastu Pensionāru biedrība;

•

Saulkrastu Vēstures konsultatīvā padome.
71
Saulkrastu novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

Lai sekmētu un uzlabotu novada vides un sabiedriskās telpas, tostarp novada
tēla vizuālās izteiksmes līdzekļus, 2012. gadā dome turpināja rīkot tikšanās ar novadā
dzīvojošiem profesionāliem māksliniekiem, arhitektiem un dizaineriem, tā iesaistot
darboties gribošus speciālistus novada sabiedriskās dzīves norisēs. Tuvākās nākotnes
mērķis ir izveidot māksliniecisko padomi un rast vienotus mākslinieciskos
risinājumus novada vizuālā tēla veidošanā, turpinot darbu pie mazo arhitektūras
formu izveidošanas, veidojot diskusiju starp nozares profesionāļiem un pašvaldību.
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8. Prioritātes 2013. gadā
2013. gadā ir izvirzītas vairākas prioritātes:
•

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

•

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

•

veicināt sociālo labklājību Saulkrastu novada iedzīvotājiem;

•

turpināt darbu pie jau iesākto projektu realizācijas energoefektivitātes
uzlabošanā, tādejādi mazinot pašvaldības izdevumus nākotnē;

•

pašvaldības kultūras dzīves popularizēšana Latvijā, tostarp tūrisma
attīstības veicināšana un novada tēla pilnveidošana un popularizēšana.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

73
Saulkrastu novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

