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1. PAMATINFORMĀCIJA 

Saulkrastu novada pašvaldības publiskais pārskats izstrādāts un apstiprināts, pamatojoties 

uz „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14. panta trešās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 

un 2010. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 413 „Noteikumi par publiskajiem 

gada pārskatiem” prasībām. 

Saulkrastu novada pašvaldības vispārējs raksturojums 

Saulkrastu novada administratīvā teritorija atrodas Rīgas jūras līča piekrastē, Vidzemes 

rietumu daļā. Saulkrastu novada teritorija ietver piejūras mežu joslu no Lilastes upes un ezera 

dienvidos līdz Zvejniekciemam ziemeļos. Administratīvā teritorija stiepjas 18 kilometru 

garumā.  

Saulkrastu novada teritorijas kopējā platība ir 46,8 km², un novadā deklarēti dzīvo vairāk 

nekā seši tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar vasaras sezonu iedzīvotāju skaits ievērojami palielinās, 

kas saistīts ar tūrisma sezonas sākšanos un novadā esošo dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāju 

plūsmas palielināšanos. 

Attālums no Saulkrastu centra līdz Rīgai ir 37 km, Limbažiem – 47 km, Siguldai – 

40 km, Salacgrīvai – 58 km. 

Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica. 

Saulkrastu novadā ietilpst apdzīvotas vietas Bātciems, Pabaži, Saulkrasti, Zvejniekciems, 

kā arī dārzkopības kooperatīvi. Novadam cauri tek četras upes – Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe un 

Aģe –, kas simboliski attēlotas Saulkrastu novada ģerbonī. 

Saulkrastu novada domes struktūra un funkcijas 

Saulkrastu novada dome (turpmāk – dome) darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumu „Par pašvaldībām” un ar tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību organizē 

pašvaldības pastāvīgās funkcijas, tostarp izglītības, sociālās palīdzības un kultūras iestāžu 

darbību, ievērojot valsts un novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kā arī izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību 

un finanšu līdzekļu izlietojumu. Dome atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un pagasta 
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padomes vēlēšanu likumam” sastāv no 15 deputātiem. Līdz pašvaldību vēlēšanām 2017. gada 

3. jūnijā Saulkrastu novada domē bija pārstāvēti: 

 8 deputāti no nacionālās apvienības „Visu Latvijai!-Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”;  

 5 deputāti no politiskās partijas „Vienotība”; 

 1 deputāts no politiskās partijas „Latvijas Zaļā partija”; 

 1 deputāts no politiskās partiju apvienības „Saskaņas centrs”. 

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

vidus ievēlēti: 

 Ervīns Grāvītis – domes priekšsēdētājs; 

 Normunds Līcis – domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Darbojas četras pastāvīgās komitejas: 

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

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

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

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

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

Lāčauniece, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Igors Žukovs; 

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

Lāčauniece, Andris Dulpiņš, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro, Antra Deniškāne. 

Sākot ar 2017. gada 21. jūniju, Saulkrastu novada domē pārstāvēti: 

 7 deputāti no nacionālās apvienības „Visu Latvijai!-Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”; 

 5 deputāti no politiskās partijas „Vienotība”; 

 2 deputāti no politiskās partijas „Latvijas Zaļā partija”; 

 1 deputāts no politiskās partijas „Latvijas Zemnieku savienība”. 

Par domes priekšsēdētāju ievēlēts Ervīns Grāvītis, par priekšsēdētāja vietnieku – Bruno 

Veide. 

Četrās pastāvīgās komitejās ievēlēti: 

 Finanšu komitejā – Ervīns Grāvītis, Līga Vaidere, Jurģis Grabčiks, Andris 

Dulpiņš, Mārtiņš Kišuro, Aiva Aparjode, Bruno Veide, Ivars Veide, Alens Horsts; 

 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejā – Bruno Veide, Ervīns 

Grāvītis, Santa Ancāne, Mārtiņš Kišuro, Normunds Līcis, Ivars Veide, Alens Horsts; 
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 Sociālo jautājumu komiteja – Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Santa Ancāne, 

Antra Deniškāne, Aiva Aparjode, Oksana Vanaga; 

 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja – Antra Deniškāne, 

Oksana Vanaga, Andris Dulpiņš, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, 

Ivars Veide. 

 

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. 

 

 
 1. attēls. 

        Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras shēma 

 

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 novada bibliotēka; 

 Saulkrastu vidusskola; 

 Zvejniekciema vidusskola; 

 Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”; 

 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola; 

 Saulkrastu sociālais dienests; 

 Sociālās aprūpes māja; 

 Saulkrastu novada Bāriņtiesa; 

 Saulkrastu tūrisma informācijas centrs; 

 Pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” – Saulkrastu 

jauniešu iniciatīvas centrs; 

 „Jauniešu māja”; 

 Skultes ostas pārvalde. 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībās: 

 PSIA „Saulkrastu slimnīca”; 

 SIA „Saulkrastu komunālserviss”; 

 SIA „ZAAO”. 

Pašvaldība ir dalībniece biedrībās (nodibinājumos) un nevalstiskajās organizācijās: 

 Latvijas Pašvaldību savienība; 

 Pašvaldību izpilddirektoru asociācija; 

 Pašvaldību grāmatvežu asociācija; 

 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija; 

 Latvijas Kūrortpilsētu asociācija; 

 Vidzemes Tūrisma asociācija; 

 Pierīgas Pašvaldību apvienība; 

 Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”. 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 2017. gadā darbojās 14 komisijas: 
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 Vēlēšanu komisija; 

 Administratīvā komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Dzīvokļu komisija; 

 Apstādījumu aizsardzības komisija; 

 Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisija; 

 Ārkārtas situāciju komisija; 

 Atļauju komisija; 

 Apbalvojumu komisija; 

 Bērnu tiesību aizsardzības komisija; 

 Civilās aizsardzības komisija; 

 Nekustamo īpašumu apsekošanas komisija; 

 Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisija; 

 Izsoļu komisija. 

 

      

Iedzīvotāji 

2017. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 6214 iedzīvotāji, no kuriem Saulkrastu pilsētas 

teritorijā 3133 un 3081 lauku teritorijā, tostarp Zvejniekciemā. 

 

 Kopā Iedzīvotāji 
līdz darbspējas 

vecumam 
 

Iedzīvotāji 
darbaspējas vecumā 

(no 15 g.) 

Iedzīvotāji pēc 
darbaspējas vecuma 

(pēc 63 g.) 

Skaits 6214 915 3831 1468 

 

1. tabula. 

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 

 

Latvijas Republikas pilsoņi – 5632, Latvijas Republikas nepilsoņi – 330, Krievijas 

pilsoņi – 252. 

Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības: latvieši – 4926, krievi – 865, baltkrievi – 100, poļi – 

67, ukraiņi – 82, u.c. 
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 2. attēls. 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Saulkrastu novadā 

 

Informācija par dzimšanas, laulības un miršanas reģistros  

izdarītajiem ierakstiem 2017. gadā 

Dzimšana 

2017. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 60 jaundzimušie – 32 zēni 

un 28 meitenes. Laulībā dzimuši 30 bērni. Atzīta paternitāte 29 bērniem. Dzimšanas reģistri 

bez ziņām par tēvu – 1.  

Pirmais bērns dzimis 22 ģimenēs, otrais – 18 ģimenēs, trešais – 16 ģimenēs, ceturtais 

bērns dzimis 2 ģimenēs, tāpat piektais bērns – 2 ģimenēs. 

Meitenēm atkārtoti dots vārds Nora un Dārta, bet zēniem Hugo un Kārlis. 

Neparasti vārdi 2017. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 

bērniem: zēniem – Enzo, meitenēm – Tifānija, Reina. 

 

Laulības 

2017. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 107 laulības. No tām 3 

laulības noslēgtas Saulkrastu Romas katoļu draudzes baznīcā, bet 1 laulība – Pēterupes 

Evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā. 

No 107 laulībām 6 laulības noslēgtas ar ārvalstu pilsoņiem, tajā skaitā līgava vai 

līgavainis bijis Krievijas, Ukrainas vai Norvēģijas pilsonis. 
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Miršana 

2017. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 69 mirušas personas – 27 

vīrieši un 42 sievietes. No mirušajām personām 52 ir bijuši Saulkrastu novada iedzīvotāji, 17 – 

citu pilsētu un/vai novadu iedzīvotāji. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Dzimšana 53 47 50 60 

Laulības 119 135 117 107 

Miršana 76 54 71 69 

 

2. tabula. 

Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie dzimšanas, laulības un miršanas fakti 

 

 

Civilstāvokļa aktu reģistros veikti 64 papildinājumi un labojumi dzimšanas, laulības un 

miršanas aktu reģistru ierakstos. 

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas lietvedībā 2017. gadā bija 2 vārda un 3 uzvārda 

maiņas lietas. 

Izdotas 32 izziņas iesniegšanai pēc pieprasījuma. 

Atkārtoti izsniegtas 28 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības. 

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu apritē esošo dokumentu skaits 

2017. gadā (sarakste pamatdarbības jautājumos ar TM Dzimtsarakstu departamentu, 

institūcijām, iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā atbildes uz iesniegumiem, 

pieprasījumi, informācija, paziņojumi): 385 dokumenti. 
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2. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI 

2017. gadā notikušas 20 domes sēdes un pieņemti 707 lēmumi, tostarp 2017. gadā 

notikušas šādas komiteju sēdes: 

 13 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti 

183 jautājumi; 

 12 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīts 237 jautājumi; 

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

109 jautājumi; 

 12 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās ir izskatīti 33 jautājumi. 

 

Veiktie iepirkumi: 
Iepir
kum
a 
ID 
Nr. 

 
Iepirkuma līguma priekšmets 

 
Līguma 

izpildītājs 
 
 

 
Līgumcena 
(EUR, bez 
PVN) 

1. Gājēju tilta Zvejniekciemā, Bērzu alejā pār Aģes 
upi – pārbūves projekta izstrāde, būvniecība un 
autoruzraudzība 

Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams 
precizēt un papildināt iepirkuma 
nolikumu. 

2. Atkārtots iepirkums: Gājēju tilta Zvejniekciemā, 
Bērzu alejā pār Aģes upi – būvprojekta izstrāde, 
būvniecība un autoruzraudzība 

 

SIA 
„KATLERI” 

 
54 700 

3. 
 

Vienotais projektēšanas, būvniecības un 
autoruzraudzības iepirkums, projekta 
„Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos 
energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai, ID 
Nr. SND 2017/29/ERAF     

 

Iepirkuma procedūra izbeigta bez 
rezultāta, jo pretendentu piedāvātās 
līgumcenas pārsniedz pasūtītāja 
finanšu iespējas. 

4. Meliorācijas kolektora pārbūve Silavas ielā, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā 

Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo 
pretendentu piedāvātās līgumcenas 
pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.  

5. Ielu, laukumu apgaismes tīklu un satiksmes 
regulēšanas ierīču (luksoforu) uzturēšana un 
apsaimniekošana Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

 

SIA „Amanda-
EA” 

53 099,20 

6. 
 

Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku veselības 
apdrošināšana 2017./2018. gadā 

 

AAS „BTA 
Baltic 
Insurance 
Company” 

47 368,75 
 

 
7. 

 

Atkārtots iepirkums: Meliorācijas kolektora 
pārbūve Silavas ielā, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
novadā 

SIA 
„Buildimpeks” 

65 296,88 
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8. Zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas 
pakalpojumi Saulkrastu novada pašvaldības 
vajadzībām 

SIA „Apriņķa 
mērnieks” 

5960,00 

 
9. 

 

Pārtikas produktu piegāde Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādei „Rūķītis” 

1. daļa: Gaļa 
un gaļas 
produkti 

  

Individuālais  
komersants 

„Ezeriņš”, 14 991,00  

2. daļa: Putnu 
gaļa, putnu 
gaļas 
izstrādājumi, 
olas 

SIA 
„VALKS”, 2317,50 

 

3. daļa: Zivis 
un zivju 
izstrādājumi 

 

Individuālais 
komersants  
„Ezeriņš”, 944,00 

4. daļa: Svaigi 
dārzeņi  

 

Individuālais 
komersants„Ezeriņš”, 
4415,90 

5. daļa: Svaigi 
augļi un 
īslaicīgai 
uzglabāšanai 
apstrādāti un 
konservēti 
produkti 

Individuālais 
komersants„Ezeriņš”, 
6182,96 

6. daļa: Piens 
un piena 
produkti 

 

SIA 
„VALKS”, 16616,70 

7. daļa: 
Graudu 
maluma 
produkti 

SIA 
„FUTURUS 
FOOD”, 1591,66 

7. daļa: 
Bakaleja 

SIA „Kabuleti 
Fruit”, 3686,07 

8. daļa: Maize 
un konditorijas 
izstrādājumi 

Individuālais 
komersants 
„Ezeriņš”, 3884,50 

10. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība kultūras 
nama „Zvejniekciems” 1. stāva pārbūvei” 

SIA 
„Būvdizains” 

29 870,00 

11. 
 
 
 

Ikdienas telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšana 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

SIA „UNO 
GROUP” 

 

34 438,00 
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12. 

Vienotais projektēšanas, būvniecības un 
autoruzraudzības iepirkums, projekta 
„Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos 
energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai, 
Nr. SND 2017/29/ERAF  

 

Atklātais konkurss tiek pārtraukts, jo 
uzskatāms, ka izraudzītais pretendents 
ir atteicies noslēgt iepirkuma līgumu. 
Nākamā pretendenta piedāvājums, 
kurš atzīts par saimnieciski 
visizdevīgāko, līgumcenas ziņā  
pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas 

 
 

13. 
 

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs Saulkrastu novada teritorijā 2017. gadā 

Biedrība 
„Vidzemes 
zvejnieku 
biedrība”  

 

10 178,80 

 
14. 

 

Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma Smilšu ielā 
3, Saulkrastos pārbūve 

 
 

SIA 
„Buildimpeks”  

 

33 065,80 

 
15. 

 

Ēkas/ moduļa tipa ēkas projektēšana un būvniecība 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 
telpu nodrošināšanai 

 

SIA „INOS” 
 

494 650,00  
 

16. 
 

Moduļa tipa piebūves projektēšana un būvniecība 
Saulkrastu vidusskolas Smilšu ielā 3, Saulkrastos 
ēdamzāles paplašināšanai 

 

SIA „INOS” 
 

126 000,00 

17.  Meliorācijas sistēmas tīrīšanas un atjaunošanas 
darbi Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

Iepirkums pārtraukts, jo pretendenta 
piedāvātā līgumcena pārsniedz 
pasūtītāja budžeta iespējas. 
Iepirkums pārtraukts, jo nolikuma 
tehniskajā specifikācijā nepieciešams 
veikt būtiskus grozījumus. 

18. Sešu ielu pārbūve un divu ielu izbūve Saulkrastu 
novadā 

 
19. 

Ielu apgaismojuma izbūve Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā 

 

SIA „Amanda-
EA” 

38 964,66 

 
20. 

 
 

Transporta pakalpojumu iegāde braukšanai 
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem 

AS CATA 18 750,00 

21. Meliorācijas sistēmas tīrīšanas un atjaunošanas 
darbi, Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

 

SIA „E 
Būvvadība” 

260 513,02 

 
22. 

Gājēju celiņa pārbūve Alfrēda Klaniņa ielā, posmā 
no Ainažu ielas līdz Ķīšupes ielai Saulkrastos 

 

SIA „GP 
Holding” 

41 231,65 

 
23. 

 

Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana, ID Nr. SND2017/23/ERAF 

SIA „Baltex 
Group” 

123 800,00 

 
24. 

 

Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums 
Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolai 
2018. gadā 

AS „CATA” 28 561,00 
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25. 
 
 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7,  
Saulkrastos, energoefektivitātes paaugstināšanai, 
ID Nr. SND 2017/29/ERAF 

   
 

Iepirkums pārtraukts, jo pretendenta 
piedāvātā līgumcena pārsniedz 
pasūtītāja budžeta iespējas. 

 
26. 

 

Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadājumiem uz 
peldēšanas nodarbībām projekta „Veselības 
veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” 
īstenošanai, ID Nr. SND2017/26/ESF  

AS „CATA” 10 800,00 

 
27. 

Kurināmās malkas piegāde Saulkrastu novada 
pašvaldības vajadzībām  

 

SIA 
„Saulkrastu 
meži” 

24 658,60 

28. Būvdarbu veikšana Saulkrastu vidusskolas Smilšu 
ielā 3, Saulkrastos pagraba telpu aizsardzībai no 
gruntsūdens 

Ņemot vērā, ka piedāvājumu ir 
iesniedzis viens pretendents, kurš 
neatbilst nolikumā noteiktajām 
kvalifikācijas prasībām, pamatojoties 
uz „Publisko iepirkumu likuma” 9. 
panta 13. daļas 2. teikumu un 
iepirkuma nolikuma 8.11. punktu, 
iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta. 

 

29. 
 

Projekta dokumentācijas izstrāde un 
autoruzraudzība ēkas atjaunošanai projekta 
„Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos 
energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, ID 
Nr. SND 2017/29/ERAF 

 

SIA 
„Būvdizains” 

19 900,00 

3. tabula. 

2017. gadā veiktās iepirkumu procedūras saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 
prasībām 

 

 

ID 

Nr. 

SND/ZS 

 

 

Iepirkuma līguma 
priekšmets 

 

Līguma 
izpildītājs 

 

Līgumcena 

(EUR, bez 
PVN) 

1. 

Darba aizsardzības un 
ugunsdrošības pakalpojumu 
nodrošināšana Saulkrastu novada 
pašvaldības iestādēm 

SIA „FN-Serviss”  

3873,60 

2. 

 

Dzeramā avota ūdens iegāde, 
piegāde un ūdens sadales iekārtu 
noma Saulkrastu pašvaldības 

SIA „EDEN 
SPRINGS LATVIA” 

 

3589,50 
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iestādēm 

3. 

 

 

Pārvietojamo sanitāro mezglu 
noma un apkalpošana Saulkrastu 
novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

 

SIA „Blaizer A&G” 

 

9917,75 

4. 

Par esošo koka labiekārtošanas 
elementu remontdarbiem un jaunu 
koka labiekārtošanas elementu 
izgatavošanu un uzstādīšanu 
Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

SIA „MMT”  

9839,13 

5. 

 

Viengadīgo puķu stādu piegāde un 
stādīšana, sīpolpuķu sīpolu piegāde 
sabiedriskajiem apstādījumiem 
Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

Cēsu rajona Līgatnes 
pagasta zemnieku 
saimniecība 
„Upenes” 

 

3794,17 

6. 

 

A. Kalniņa ielas ietves posmā no 
Ainažu ielas līdz Ķīšupes ielai, 
Saulkrastos būvprojekta izstrāde 
atbilstoši projektēšanas 
uzdevumam un autoruzraudzība 

SIA „Vertex projekti” 

 

6231,50 

7. 

Zemes ierīcības projektu izstrāde 
pašvaldības īpašumiem Lauku iela, 
Saulkrasti (kadastra 
Nr. 80130030897), ceļi DS 
„Silmala”, Silmala, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads 
(kadastra NR. 80330021707), ceļi 
DS „Mežvidi”, Mežvidi, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads (kadastra 
Nr. 80330021701) 

SIA „Meridians 24”  

 

4250,00 

8. 

 

Koku un zaru zāģēšana, koku 
vainagu veidošana Saulkrastu 
novadā 

SIA „Amanda-EA” 6265,00 

9. 

Ielu apgaismes līniju izbūves 
būvprojektu izstrāde un 
autoruzraudzība V. Lāča ielā 
Saulkrastos no Brāļu Kaudzīšu 
ielas līdz autoceļam P6, Vidrižu 
ielā Saulkrastos no autoceļa A1 
līdz ceļam Bīriņu ceļš–Saulīte, 
Celtnieku, Draudzības, Lapu, 
Ganību, Enkuru, Akmeņu un 
Zaļajā ielā Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā  

SIA „Leģenda Gold” 8880,00 

10. 

 

Datortehnikas piegāde Saulkrastu 
novada pašvaldībai un tās 

SIA „ATEA” 9995,33 
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pakļautībā esošajām iestādēm 

11. 

Atkārtota cenu aptauja: A. Kalniņa 
ielas ietves posmā no Ainažu ielas 
līdz Ķīšupes ielai, Saulkrastos 
būvprojekta izstrāde, atbilstoši 
projektēšanas uzdevumam un 
autoruzraudzība 

Pēc atkārtotas cenu 
aptaujas veikšanas 
līgumu slēdz ar cenu 
aptaujas SND 2017/6 
uzvarētāju SIA 
„Vertex projekti”” 

5150,00 

 

12. 

 

Kāpu graudzāļu piegāde kāpu 
atjaunošanas veicināšanai projekta 
„LIFE EcosystemServices” 
(LIFE13 ENV/LV/000839) ietvaros 
Saulkrastos  

SIA „Stādaudzētava 
Blīdene” 

217,00 

13. 
Kultūras nama „Zvejniekciems” 
ieejas kāpņu remonta darbi 

SIA „MI-2” 17791,60 

14. 

 

 

Saulkrastu vidusskolas Smilšu ielā, 
Saulkrastos cokola pie ieejas sporta 
hallē atrakšana, gruntsūdens 
pazeminošo iekārtu uzstādīšana un 
virszemes ūdens, gruntsūdens un 
artēziskā urbuma ūdens ietekmes 
uz Saulkrastu vidusskolas 
pagrabstāva pagrīdes drenāžas 
sistēmu tehniskā izpēte 

SIA „Vertikāle” 13 695,06 

15. 

 

Sociālās aprūpes mājā Ainažu ielā 
34, Saulkrastos telpas Nr.13 
(palātas) un vannasistabas remonta 
darbi 

SIA „BK Māja” 9911,67 

16. 
Mobilo telefonu iegāde Saulkrastu 
novada pašvaldības darbinieku 
vajadzībām 

SIA „LMT Retail & 
Logisics” 

2820,66 

17. 

 

Investora piesaiste SPA viesnīcas 
izveidei Saulkrastos 

SIA „Aspired” 

Līgums izbeigts 
15.01.2018. 

7800,00 

18. 

 

Grāvju un ceļmalu pļaušana 
Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 

SIA „NuNo Group” 1788,48 

19. 
Atkārtota cenu aptauja Investora 
piesaiste SPA viesnīcas izveidei 
Saulkrastos 

SIA „Asprid” 7800,00 

20. 
Saulkrastu novada domes ēkas 
Smilšu ielā 7, Saulkrastos jumta 
seguma atjaunošana 

SIA „ZK Celtniecība” 17 260,12 

21. 

Būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība sabiedriskās 
tualetes ēkas būvniecībai Rīgas ielā 
9A, Saulkrastos 

SIA „JOE” 5000,00 



Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats 

16 

 

22. 

Peldbaseina noma un peldēšanas 
instruktoru nodrošināšana 
Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas 
skolēniem; projekts „Veselības 
veicināšanas pasākumi Saulkrastu 
novadā”, Eiropas Sociālais fonds 

Krimuldas vidusskola 3888,00  

23. 

Transporta pakalpojumi skolēnu 
pārvadāšanai no Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolas uz 
peldbaseinu un atpakaļ; projekts 
„Veselības veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā”, Eiropas 
Sociālais fonds 

AS „CATA” 2500,00 

24. 

Ūdensvada tehniskā projekta 
izstrāde Pļavas un Kāpu ielā 
Saulkrastos; projekts „Publiskās 
infrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības atbalstam pie 
Baltās kāpas teritorijas”, ES 

SIA „EMERTEC” 4385,00 

25. 

 

IP telefonu aparātu iegāde 
Saulkrastu novada pašvaldības 
vajadzībām 

SIA „OSS 
NETWORKS” 

2821,00 

26. 
Ziemassvētku rotājumu piegāde 
Saulkrastu novada pašvaldības 
vajadzībām 

SIA „Skats DS” 6163,50 

27. 

Būvuzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšana būvdarbu veikšanas 
laikā projekta „Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija V. Lāča ielā 
Saulkrastos no Brāļu Kaudzīšu 
ielas līdz autoceļam V6 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā” un 
„Ielu apgaismojuma izbūve 
Vidrižu ielā no autoceļa A1 līdz 
ceļam Bīriņu ceļš–Saulīte 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā” 
ietvaros 

Armands Grīns, 

reģ. Nr. 11096413751 

1950,00 

28. 

Vētras laikā nopostīto ielu 
apgaismes līniju bojājumu 
novēršana Saulkrastu novada 
teritorijā 

SIA „Amanda-EA” 10 166,91 

29. 

Vētras laikā nolauzto un bojāto 
koku zāģēšana un vainagu 
sakopšana Saulkrastu novada 
teritorijā 

SIA „Tree group” 4921,70 

30. 

 

Laivas un laivas motora iegāde 
Saulkrastu Pašvaldības policijas 
vajadzībām 

SIA „H33” 3421,49 
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31. 
Kolonnas pārbūve Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos 

Nav saņemti 
piedāvājumi 

 

32. 
Ziemassvētku dāvanu (paciņu) 
piegāde Saulkrastu sociālā dienesta 
klientiem 

SIA „Samtene” 6044,35 

33. 

Būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība sabiedriskās 
tualetes ēkas būvniecībai Rīgas ielā 
9A, Saulkrastos; projekts 
„Labierīcību infrastruktūras  
izveide Baltās kāpas teritorijā” 

SIA „JOE”  

5000,00 

34. 

 

Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles 
būvprojekta ekspertīze 

SIA „POP-UP 
HOUSE” 

5940,00 

 

4. tabula. 

2017. 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 un apsaimnieko aģentūras 

valdījumā nodotās ēkas un būves – Saulkrastu kultūras namu „Zvejniekciems”, Saulkrastu 

Sporta centru, Saulkrastu estrādi un parku, rakstnieka R. Kaudzītes dārza namiņu (muzeju), 

Saulkrastu un Zvejniekciema stadionus. 

2017. gadā aģentūras budžeta ieņēmumu gada plāns (ar izmaiņām): – 952 556 eiro, 

ieņēmumu gada kases izpilde – 938 211 eiro, 98 %, budžeta izdevumu gada plāns – 969 305 

eiro, izdevumu gada kases izpilde – 947 312 eiro, 98 %, budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā – 16 749 eiro, budžeta līdzekļu atlikums gada beigās –7 649 eiro. Saulkrastu novada 

domes dotācija 2017. gadā – 726 084 eiro, ieņēmumi par telpu nomu – 15 203 eiro, ienākumi 

no biļešu realizācijas – 2 400 eiro, citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – 2 745 eiro, 

saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim –11817 eiro, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas mērķdotācijas Zvejniekciema stadiona celiņu sintētiskā seguma 

izbūvei un kultūras nama „Zvejniekciems” renovācijai – 179 962 eiro. 

2017. gadā svarīgs notikums nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aspektā bija 

maijā notikušais deju uzvedums „Tā ziedēja Jāņu nakts”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 
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dejotāju, t.sk. arī Saulkrastu jauniešu, vidējās paaudzes un senioru tautas deju kolektīvi. Aprīļa 

sākumā ikvienam bija iespēja piedalīties Vislatvijas akcijā „Satiec savu meistaru”, jo kopā ar 

folkloras kopu „Dvīga” tika iepazītas latviskas veselīga dzīvesveida pamatvērtības. Saulkrastu 

mākslinieciskie kolektīvi ir raduši iespēju piedalīties un atbalstīt tādas akcijas kā „Apskauj 

Latviju!”, „Izgaismo Latviju!” un „Radio 2” akciju „Garākā Līgo dziesma”. Dalība šajās 

akcijās iezīmē vienu no prioritātēm 2017. gadā – iesaistīšanos Latvijas simtgades svinībās. 

2017. gadā, atsaucoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš notika 

ārpus telpām, tādējādi meklējot jaunas formas jau tradicionālajiem sarīkojumiem.  

Kā iesakņojušos un attīstībā esošu Saulkrastu kultūras dzīves tradīciju var uzskatīt 

klasiskās mūzikas koncertciklu „Jaunie kamermūziķi – Saulkrastiem”; par veiksmīgu novitāti 

uzskatāmi šī projekta ietvaros notikušie koncerti Saules laukumā, kur līdzās klasiskajai mūzikai 

skanēja Jāņa Rubika džeza oriģinālskaņdarbi, un nakts koncerts Baltajā kāpā, kas, neskatoties 

uz laika apstākļiem, pulcēja ievērojamu apmeklētāju skaitu. Sublimējot klasiku un džezu, 

koncertcikls „Jaunie kamermūziķi – Saulkrastiem” kļūst par lielisku Saulkrastu vārda 

asociētāju ārpus novada teritorijas un iegūst plašāku klausītāju loku.  

Par gada vislabāk apmeklēto notikumu var saukt Saulkrastu svētkus, kas 2017. gadā 

ritēja ar moto „Kad burās pūš vējš”. Trijās svētku dienās iedzīvotājiem un Saulkrastu viesiem 

bija iespēja dzirdēt un redzēt vairāku Latvijā pazīstamu mākslinieku uzstāšanos – koncertus 

sniedza Elza Rozentāle un grupa „Bur mani”, DJ projekts „3live project” ar DJ Ex da Bass un 

DJ Alvis Still, pūtēju orķestris „Sunny groove dixie”, Roberta Rasas vadītais MC orķestris, 

Ginta Krievkalna un Gints Grāvelis, Ivo Grīsniņš-Grīslis, Karīna Tropa un Vineta Elksne, 

Dināra Rudāne, kā arī 01.07. vakara centrālais viesis Intars Busulis un „Abonementa orķestris”. 

Svētku noslēgumā bija iespēja vērot mūsdienu dejas izrādi, ko sniedza deju grupa „Buras”. Par 

veiksmīgu novitāti var uzskatīt notikumu, kas 2017. gadā aizritēja pirmo reizi – „Miega auto”. 

Paplašinot kinomākslas pieejamību novadā, tika demonstrētas 3 jaunākās spēlfilmas, kā 

arī 1 animācijas filma un 2 dokumentālās filmas. 

Par nozīmīgu notikumu kormūzikas dzīvē kļuva jauktā kora „Bangotne” iesaistīšanās 

starptautiskajā projektā „Dž. Rattera “Bērnu mesa””. Šis skaņdarbs tiek atskaņots reti, tādēļ 

jauktā kora „Bangotne” un sadraudzības koru („Draugyste” (Lietuva) un „Vanemuine” 

(Igaunija)) kopatskaņojums bija kultūrai neapšaubāmi nozīmīgs notikums.  

2017. gadā sarīkojumi organizēti dažādās norises vietās: Saules laukumā – 10, Saulkrastu 

estrādē - 8, Jūras parkā – 1, kultūras namā „Zvejniekciems” – 28, Saulkrastu domes zālē – 4, 

Saulkrastu sporta centrā – 3, Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski  luteriskajā baznīcā – 6, Skultes 

evaņģēliski luteriskajā baznīcā –1; citur Saulkrastu novada teritorijā: Simtgades skvērā – 2, 
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Baltās kāpas teritorijā – 2, „Jauniešu mājā” – 2, viesu namā „Aizvēji” – 1, hotelī „Minhauzena 

Unda” – 1; plašākā novada teritorijā – 4 sarīkojumi.  

Pašvaldības aģentūrā „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2017. gadā darbojās 23 

mākslinieciskie kolektīvi un 7 sporta treniņgupas. Visi mākslinieciskie kolektīvi 2017. gadā 

koncertējuši un piedalījušies izstādēs gan Saulkrastos, gan apvienoto novadu un valsts līmeņa 

sarīkojumos.  

2017. gadā Saulkrastu novadā notika vairāk nekā 100 sporta pasākumi – gan vietēja, gan 

valsts, gan starptautiska mēroga. No mūsu treniņgrupu dalībniekiem vislabākie panākumi bija 

jaunajiem džudistiem Artūram Kiseļevskim un Valteram Jenertam, kuri izcīnīja bronzas 

godalgas Latvijas meistarsacīkstēs U14 un U16 vecuma grupās. Valters Jenerts izcīnīja 5. vietu 

Latvijas jaunatnes olimpiādē. Volejbolisti U15 un U16 vecuma grupās tika Latvijas 

meistarsacīkšu finālā, kur izcīnīja 5. un divas 6. vietas. 2016./2017. gada sezonā U14 vecuma 

florbolisti uzvarēja Latvijas meistarsacīkšu 2. divīzijā. Šogad visas šī komandas spēlē 1.  

(augstākajā) divīzijā. 

Saulkrastu Sporta centra vīriešu florbola komanda 2016/2017. gada sezonā startēja 

Latvijas meistarsacīkšu 2. līgā, bet 2017./2018. gada sezonu sekmīgi aizvada 1. līgā. Ar 

spēcīgākajām Latvijas sporta skolām sacentās jaunākās grupas basketbolisti. Pieaugušo 

basketbolistu komanda ar mainīgām sekmēm startēja Latvijas basketbola 3. līgā. Latvijas un 

starptautiskās sacensībās godalgas izcīnīja orientieriste un skrējēja Irita Puķīte. Pierīgas sporta 

spēlēs tika izcīnīta augstā 5. vieta. Starptautiskais džudo turnīrs zēniem un meitenēm pulcēja 

vairāk nekā 300 dalībnieku. Vairāk nekā 400 cilvēku piedalījās pasākumā „Vieglatlētika vieno 

visus”. Saulkrastu šautriņu mešanas čempionāts ir iekļauts Baltijas reitinga sacensību 

kalendārā, tāpēc to apmeklēja labākie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti. Liela 

iedzīvotāju atsaucība bija Saulkrastu svētku sporta pasākumiem, Pasaules Sniega dienai, 

orientēšanās seriālam „Saulkrastu pavasaris”. Arvien lielāku atsaucību iegūst Saulkrastu 

čempionāti futbolā, telpu futbolā un volejbolā. Pirmo reizi notika Saulkrastu hokeja 

čempionāts. 

2017. gadā Zvejniekciema stadiona skrejceļā ieklāts sintētiskais segums, kultūras namā 

„Zvejniekciems” uzsākta pārbūves projekta 1. kārta. 

JSPA iesniegts projekts „Jauniešu iesaistīšana Saulkrastu novada attīstības procesos”, un 

saņemts finansējums 1645 eiro. Projekta aktivitātes plānotas tā, lai to īstenošana ļautu 

Saulkrastu novada ieinteresētajiem jauniešiem iegūt diskutēšanas prasmes un pieredzi, kā arī 
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iepazīt jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā modeļus citās pašvaldībās, tādējādi nodrošinot 

maksimāli efektīvu jauniešu iesaisti Saulkrastu jauniešu domes darbībā. 

VKKF iesniegts projekts „Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2017” un saņemts 

finansējums 3500 eiro. Projekta ilgtermiņa mērķis: veiksmīgas iepriekšējās sadarbības rezultātā 

nodibinātie kontakti ar jaunajiem profesionālajiem latviešu un ārvalstu kamermūziķiem 

nākotnē sniegs pievienoto vērtību Saulkrastu kultūras norisēm, kā arī ļaus ārzemēs 

studējošajiem jaunajiem latviešu profesionālajiem mūziķiem koncertēt kvalitatīvos, labi 

apmeklētos, pieprasītos koncertos, tādējādi pilnveidojot klasiskās mūzikas koncertnorišu 

tradīciju Saulkrastu novadā. 

Bibliotēka 

Bibliotēkai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Tā atrodas domes pakļautībā un 

savu darbību realizē saskaņā ar „Bibliotēku likumu”, bibliotēkas nolikumu, domes lēmumiem 

un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Bibliotēkas darbība tiek finansēta no 

Saulkrastu novada domes budžeta līdzekļiem. 

Iestādes darbībai 2017. gadā kopumā izlietoti līdzekļi 82 489 eiro apmērā. Saulkrastu 

novada domes finansējums ir augošs un nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un to 

attīstīšanu. 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 74377 74629 82489 

Pašvaldības finansējums 74377 74629 80431 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi   1058 

t. sk. ziedojumi un 

dāvinājumi 
   

t. sk. VKKF finansējums   1000 

t. sk. citi piešķīrumi    

5. tabula. 
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

Galvenie notikumi 2017. gadā 

2017. gadā Saulkrastu novada bibliotēkā organizēti 23 publiski pasākumi bērniem un 

pieaugušajiem, kurus apmeklējuši vairāk nekā 4818 lasītāji. Bibliotēkā varēja apskatīt 33 
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izstādes, kas veltītas literātu jubilejām un daiļradei, aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē. 

Organizētas 7 mākslas un 1 novadpētniecības izstāde „Saulkrastu novada bibliotēkai – 70”. 

2017. gadā Valsts Kultūrkapitāla fondā (VKKF) literatūras nozarē tika atbalstīts projekts 

„Lasītava krustojumā”. Tā īstenošanas gaitā notika deviņi lasīšanas veicināšanas pasākumi, lai 

rosinātu interesi par grāmatām. Literārajos pasākumos piedalījās 638 bērni un jaunieši no 

Saulkrastu novada izglītības iestādēm. Projektam piesaistīts VKKF finansējums 1000 eiro 

apmērā. 

Pārskata periodā Saulkrastu novada bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) Bērnu literatūras centra un LNB Atbalsta biedrības programmā „Grāmatu starts”, lai 

mudinātu pašus mazākos iepazīties ar aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanu kā 

tradīciju ģimenē. Bibliotēkā tika izveidota „Mazo pūčulēnu skola”, kuru apmeklējuši 52 

četrgadnieki un viņu vecāki.  

2017. gadā kampaņas „Mazais 100-gades pilsonis” laikā skolēni izspēlēja interaktīvu 

spēli „Četri stūri”. Par pilsonisko sabiedrību un aktivitātēm, sagaidot Latvijas 100. gadskārtu, 

un skolēnu iespējām darboties nevalstiskajās organizācijās viņiem stāstīja bibliotēkas vadītāja. 

Šīs kampaņas īstenošana noritēja saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursu 

„Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un 

starpkultūru dialoga jomā”. 

Galvenais finansējuma avots Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma papildināšanai ir 

Saulkrastu novada domes finansētais bibliotēkas budžets, no kura 2017. gadā iepirkti 1970 

grāmatu eksemplāri un citi informācijas nesēji par 7897 eiro. 

Saulkrastu novada bibliotēkā 2017. gadā reģistrēti 1445 lietotāji un 15998 fiziskā 

apmeklējuma reizes. Izsniegto dokumentu skaits lasītājiem – 26 555 vienības. Iekšzemes 

starpbibliotēku abonementa kārtā saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits – 191 vienība. 

Bibliotēkas elektroniskajā katalogā 2017. gadā sasniegts rezultāts 7652 sesiju skaits, kas 

ir ievērojami vairāk, nekā iepriekšējos gados. 

2017. gadā tika izveidota jauna tīmekļa vietne www.saulkrastubiblioteka.lv.  

Lai veicinātu pieeju elektroniskajiem resursiem un nodrošinātu universālo informācijas 

pakalpojumu, Saulkrastu novada bibliotēka iesaistījās Kultūras informācijas sistēmu centra 

(KISC) programmā „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”. Pārskata periodā 

bibliotēka piedāvāja lasītājiem izmantot „Letonikas” un „Lursoft” „Laikrakstu bibliotēkas” 

datubāzes. Abonēšanas maksas tika segtas no KISC Valsts vienotās bibliotēku informācijas 
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sistēmas projekta „Gaismas tīkls”. Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāji abas datubāzes varēja 

izmantot bez maksas. 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 737 922 1072 

t. sk. grāmatas 735 921 1062 

t. sk. latviešu 

daiļliteratūra 
182 217 251 

t. sk. bērniem 231 207 343 

t. sk. preses izdevumi 902 874 895 

Izslēgtie dokumenti 4955 763 525 

Krājuma kopskaits 16608 17329 17976 

t. sk. grāmatas   14966 

Izsniegums, grāmatas   15779 

Izsniegums, preses 

izdevumi 

  10776 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

1,24 1,30 1,05 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2,29 1,64 3,58 

6.tabula. 
Krājuma rādītāji 

 
Saulkrastu novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķis ir radīt kvalitatīvu, 

lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju vajadzībām. Ar 

bibliotēkas krājumu veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu brīvā 

laika izmantošanu. Iepērkot dažādus iespieddarbus, tiek vērtēts, lai tie būtu lasītāju pieprasīti, 

jaunākais un aktuālākais daiļliteratūrā, un dažādās nozarēs. Prioritāte – latviešu autoru izdotās 

grāmatas. 

 2015 2016 2017 % 

salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1428 1430 1445 + 0,1 %; 

+1 % 

t. sk. bērni 407 420 500 +3 %; +19 

% 
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Bibliotēkas 

apmeklējums 

17985 16905 15998 -6 %; -5 % 

t. sk. bērni 5435 4744 5367 -13 %; +13 

%  

Virtuālais 

apmeklējums 

7386 378 96 -95; -75 % 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

40 196 454 +390 %; 

+131 % 

Izsniegums kopā 24280 25367 26555 +5%; +5 

% 

t. sk. grāmatas 17150 18660 15779 +9%; -15 

% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

6246 4704 10776 -25%; 

+129 % 

t. sk. bērniem 4956 3779 3868 -24%; +2 

% 

Bibliotekārais 

aptvērums % no iedz. 

skaita pašvaldībā 

23,1 23,2 23,55  

t. sk. bērni līdz 18 g.*   44,22  

7. tabula. 
Bibliotēkas pamatrādītāji 

 

Kopumā lielākajā daļā rādītāju, vērtējot tos pēdējo trīs gadu kontekstā, vērojama 

stabilitāte, bez krasām svārstībām. Lielākās izmaiņas saistāmas ar sociālo tīklu apmeklējumu, 

kam bibliotēka pievērsusi lielāku uzmanību un pastiprinātu publikāciju izvērtēšanu, arī ar 

periodisko izdevumu izsniegumu, kas skrupulozi un uzmanīgi tiek fiksēts arī lasītavā uz vietas, 

ne tikai apmeklētājiem izvēlētos izdevumus ņemot līdzi uz mājām. 

Arvien vairāk pūļu tiek ieguldīts darbā ar bērniem, kas atspoguļojas gan apmeklējuma, 

gan izsnieguma rādītājos. Te minama gan pasākumu organizēšana, gan sadarbība ar novada 

izglītības iestādēm, arī rūpīgs darbs pie bērniem domātā grāmatu krājuma atjaunošanas un citu 

resursu pieejamības nodrošināšanas. Jāturpina pilnveidot un dažādot bērnu nodaļas krājums 

gan ar spēlēm, gan interaktīviem, audiovizuāliem un elektroniskiem izdevumiem. 
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2.2. Izglītība 

Pirmsskolas izglītības iestāde ,, Rūķītis”  

2017.gada 1. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē darbojās 11 grupas. No tām:  

 viena mazbērnu grupa (1,5–3 gadi); 

 četras 5 un 6 gadīgo bērnu grupas; 

 trīs 4 gadīgo bērnu grupas; 

 divas 3 gadīgo bērnu grupas;  

 viena jaukta vecuma grupa. 

Kopējais bērnu skaits :224. 

Iestādē strādā 23 pirmsskolas skolotājas, 3 mūzikas skolotājas, 1 sporta skolotāja, 2 

logopēdes, psihologs, speciālais pedagogs, 1 asistents personai ar invaliditāti un atbalstošais 

personāls: pedagoga palīgi u.c. 

Prioritātes mācību un audzināšanas jomā 2017./2018. m. g. (gada galvenie uzdevumi): 

 veidot bērniem drošu un draudzīgu vidi –izstrādāt rīcības programmu, „Džimbas 

programmu” bērniem, ieviest jaunu bērnu attīstības novērtēšanas modeli; 

 veicināt bērnu lasītprasmi un interesi par grāmatu. 

Pavasarī un rudenī pedagogi izvērtēja bērnu attīstību pēc īpašiem kritērijiem. 

Izglītības kvalitāte ir atkarīga no pedagogu profesionalitātes, tādēļ liela uzmanība tika 

veltīta pirmsskolas izglītības skolotāju teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pilnveidošanai. 

Tālākizglītība: 

 dažādās pedagoģiskajās augstskolās 2017./18. m.g. mācās sešas pirmsskolas 

skolotājas; 

 viena pirmsskolas skolotāja ieguva diplomu par I līmeņa augstākās izglītības 

iegūšanu.  

Kursi: 

 skolotāji apmeklēja Pierīgas IKS pārvaldes kursus, pašvaldības mācību centra 

kursus „Droša skola”, pirmsskolas izglītības pedagogu asociācijas un citus.  

Pieredzes skolas: 

iepazinām alternatīvas pirmsskolas bērnu izglītošanas iestādes un dažādus 

pedagoģiskā procesa organizēšanas modeļus Latvijā pašvaldības un privātajās mācību 

iestādēs (Cēsīs, Ķekavā, Ādažos, Kadagā, Mārupē, Rīgā, Ulbrokā, Zaķumuižā, 

Baložos un citos Pierīgas PII); 
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Iestādē ir izveidota piecu darbinieku darba grupa-bērnu tiesību aizsardzības komanda, 

kura piedalījās kursos „Dardedzes” projektā ,,Bērnam drošs un draudzīgs 

bērnudārzs”. 

,,Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” ietvaros notiek „Džimbas” drošības 

programmas apmācība bērniem.  

Sadarbībā ar Saulkrastu bibliotēku piedalījāmies projektā ,,Grāmatu starts” un 

radošās nodarbībās. 

Septembrī ,,Eiropas Sporta mēneša” ietvaros organizējām Olimpisko dienu ar 

orientēšanos. 

Novembrī sadarbībā ar vecākiem veidojām izstādi ,,No senās pūra lādes”. 

Visa gada garumā notika Bērnu emocionālās audzināšanas nodarbības vecākiem. 

Savu jaunradi, kā jau ierasts, gada izskaņā Izstādē-tirdziņā demonstrēja daudzas 

iestādes darbinieces. 

Sadarbība ar Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām: topošie pirmklasnieki devās 

iepazīšanās ekskursijās uz abām skolām.  

Sadarbība ar ģimenēm: darbojas iestādes padome, regulāri notiek vecāku sapulces, 

individuālās konsultācijas, lekcijas, kopīgi svētki un mācību ekskursijas. 

Svētki un tradīcijas: reizi mēnesī iestādē notiek izrādes vai koncerti bērniem, tiek 

atzīmēti gadskārtu svētki – Tēva diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Meteņi, 

Lieldienas, Līgo, Latvijas dzimšanas diena, Mātes diena u.c. 

Izstādes: darbinieku pašdarināto darbu, mākslas un rokdarbu pulciņa izstādes un citas. 

 

Saulkrastu vidusskola 

2016./2017. m. g. Saulkrastu vidusskolā nodarbināti 44 pedagogi. Pedagoģisko 

darbinieku amatu sadalījums ir šāds: 8 sākumizglītības skolotāji, 17 pamatizglītības 

skolotāji, 10 vidējās izglītības skolotāji, 1 pagarinātās dienas grupas skolotājs, 1 logopēds, 1 

speciālais pedagogs 1 pedagoga palīgs,1 sociālais pedagogs, 1 psihologs, 1 bibliotekārs, 2 

interešu izglītības pedagogi. 

Saulkrastu vidusskolā tiek realizētas četras izglītības programmas: 

1) pamatizglītības programma (kods 21011111); 

2) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011); 
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3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(kods 21015611); 

4) speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). 

Skolā darbojas 27 interešu izglītības programmas (pulciņi), kuros iesaistīti 16 

pedagogi. 

2017. gadā skolā tika realizētas šādas nodarbības un pulciņi: 

dambretes pulciņš 1.–4.klasei; peldēšanas pulciņš Ādažu baseinā 1.–4. klasei; ritmika 1 

klasēm, 2.–4. klašu koris; sākumskolas ansamblis 2.–4. klasei; vides dizaina pulciņš 1.–4. 

klasei; vides projektu pulciņš 1.–4. klasei; glezniecības un dekoratīvās mākslas pulciņš 1.–4. 

klasei; sporta spēļu pulciņš 2.–4. klasei; orientēšanās pulciņš 2.–6. klasei; 5 tautisko deju 

pulciņi (2. klašu.; 3.–4. klašu; 5–6.klašu; 7–9. klašu) 5.–9. klašu koris; 9.–12. klašu ansamblis; 

2 skatuves runas pulciņi – 1.–4. kl. un 5.–12. klasei, floristikas pulciņš 5.–12. klasei; volejbola 

pulciņš 5.–8. un 9.–12. klasēm, 5.–9. klašu kokapstrādes pulciņš, 8.–12. klašu ķīmijas pulciņš, 

5.–9. klašu mājsaimniecības pulciņš, angļu valodas pulciņš 5–9.klasēm, 3. b klašu skolēni 

iesaistīti projektā „Sporto visa klase”, 4.–7. un 8–10. klašu skolēni iesaistīti Jaunsardzes 

kustībā. 

Saulkrastu vidusskolā 41 pedagogam ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 pedagogi ar 

augstāko izglītību (iegūst pedagoģisko izglītību), l pedagogs iegūst augstāko pedagoģisko 

izglītību, 20 pedagogiem ir maģistra grāds. 

8 pedagogiem ir 4. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe; 

14 pedagogiem – 3. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe; 

 4 pedagogiem – 2. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. 

Skolēnu skaita izmaiņas: 

2013/2014.m.g. – 326; 

2014./2015.m.g. – 332; 

2015./2016.m.g. – 344; 

2016./2017.m.g. – 366; 

2017./2018.m.g. – 377. 
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Zvejniekciema vidusskola 

Zvejniekciema vidusskola ir Saulkrastu novada domes dibināta izglītības iestāde 

vispārējās izglītības programmu īstenošanai.  

Skola piedāvā apgūt 3 licencētas izglītības programmas: 

pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, licences Nr. V-3630, ko apgūst 

10 skolēni; 

pamatizglītības (1.–9. klase) programmu, kods 21011111, licences Nr. V-3630, ko 

apgūst 237 skolēni; 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011, 

licences Nr. 1491, ko apgūst 28 skolēni. 

Skolā strādā 27 skolotāji. Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām.  

Zvejniekciema vidusskolā 33 pedagogam ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 9 

pedagogiem ir maģistra grāds. 

1 pedagogam ir 5. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 

5 pedagogiem – 4. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 

10 pedagogiem – 3. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 

4 pedagogiem – 2. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. 

Skolā strādā atbalsta personāls, kas pedagoģiskajā darbā nodrošina atbalstu klašu 

audzinātājām un mācību priekšmetu skolotājiem. Psiholoģe un sociālā pedagoģe konsultē 

vecākus un skolēnus par dažādiem pedagoģiskajā procesā aktualizējamiem jautājumiem, pēc 

klases audzinātāju iniciatīvas piedalās klases stundu vadīšanā. Logopēde strādā galvenokārt ar 

pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, viņu vecākiem un klases audzinātājām. Karjeras 

konsultante organizē izglītojošus pasākumus par karjeras izvēles iespējām.  

Viena Zvejniekciema vidusskolas skolotāja vada Pierīgas novadu skolu Latviešu valodas 

un literatūras skolotāju metodisko apvienību un 1 skolotāja piedalās 12. klases centralizēto 

eksāmenu darbu vērtēšanā valstī. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, plānveidīgi tiek papildināta 

mācību procesā izmantojamā materiāli tehniskā bāze, pedagogi regulāri apmeklē profesionālās 

pilnveides kursus un seminārus, mācību procesā 11 mācību kabinetos izmanto interaktīvās 

tāfeles, 7 mācību kabinetos – stacionāros multimediju projektorus, skolā tiek izmantoti 3 

mobilie multimediju projektori, 2 dokumentu kameras, 30 balsošanas iekārtas, „Papershow”- 
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iekārta interaktīvām nodarbībām. Visi skolēni tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un citiem 

mācību satura apguvei nepieciešamajiem mācību materiāliem. 

Viens no skolas mācīšanas un mācīšanās kvalitātes rādītājiem ir izglītojamo sasniegumi 

valsts pārbaudes darbos. Zvejniekciema vidusskolas audzēkņi uzrāda labus rezultātus valsts 

pārbaudes darbos. 

Zvejniekciema vidusskolas 2016./2017. m. g. 9. klases absolventu rezultāti valsts 

pārbaudes darbos visos mācību priekšmetos (matemātikā, latviešu valodā, angļu un krievu 

valodā, vēsturē) bija augstāki par vidējo vērtējumu Pierīgā. 

12. klases absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos ir augstāki, nekā valstī vidējie 

šādos obligātajos eksāmenos: angļu valodā vidējais vērtējums skolā – 64,3 % (bet valstī – 61 

%); latviešu valodā – vidējais vērtējums skolā – 59,2% (valstī – 51,3 %). Īpaši augsts rezultāts 

un iegūta 1. vieta Pierīgā ir latviešu valodas un angļu valodas eksāmenā. 

Lai skolotāji un skolēni varētu atrast mācību darbam nepieciešamo informāciju, skolā 

darbojas bibliotēka, kur skolēniem ir iespēja strādāt ar planšetdatoriem. Skolas mājaslapā, 

sadaļā „Infotēka”, ir izveidots pārskatāms un ērti izmantojams „Elektronisko resursu ceļvedis”. 

Bibliotēkā regulāri tiek veidotas tematiskās un „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu 

izstādes, notiek bibliotekārās stundas un ir pieejami dažādi informatīvie materiāli (piemēram, 

„Karjeras iespējas”).  

2016./2017.m.g. 76 skolēni ar lielu interesi iesaistījās „Bērnu un jauniešu žūrijas” darbā, 

lasot un vērtējot izlasītās grāmatas, aizpildot elektroniskās anketas. Centīgākie „Bērnu un 

jauniešu žūrijas” dalībnieki piedalās ikgadējos Lielajos lasīšanas svētkos Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā. 

Zvejniekciema vidusskolas izglītojamajiem tiek dota iespēja aktīvi piedalīties interešu 

izglītībā, jo skolā tiek realizētas dažādas interešu izglītības programmas, kuru saturs tiek 

īstenots 15 interešu izglītības pulciņos. Interešu izglītības programmu realizēšanā skolā ir 

iesaistīti 10 pedagogi, 1 koncertmeistars. 

 
 

Programmas 
nosaukums 

Apakšprogra
mmas nosaukums 

Pulciņa nosaukums Skolēnu 
skaits 

1. 
Kultūrizglītības 

programmas 

   

1.1. Dejas 
māksla 

Tautas deju 
kolektīvs:  

 
1. kl. 

 

Tautas deju kolektīvs 
„Murdiņš”: 
1. klases tautas deju 
kolektīvs; 
2.–4. klašu tautas deju 

 
 

28 skolēni  
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2. – 4. kl. 
 

5.-8. kl. 

kolektīvs; 
5.–8. klašu tautas deju 
kolektīvs 

 Kopā 

28 skolēni  
 

22 skolēn  
78 skolēni 

1.2. Mūzika Kori: 
2.–4. kl. 

 
5.–9. kl. 
Vokālais ansamblis 

 
2.–4. kl. koris; 

 
5.–9. kl. koris; 
9.–12. kl. vokālais 
ansamblis 

Kopā 

 
35 skolēni  

 
20 skolēnu  
13 skolēni  

 
68 skolēni 

1.3. Vizuālā 
un lietišķā māksla 

Zīmēšana un grafika 
 

Tradicionālie un 
netradicionālie 
rokdarbi 
Kokapstrāde 

Glezniecības un grafikas 
pulciņš 
Rokdarbu pulciņš 
„Adatiņa” 

 
Kokapstrādes pulciņš 

Kopā 

 
34 skolēni  

 
52 skolēni  

 
24 skolēni  
110 

skolēnu 
1.4. Teātra 

māksla 
Teātra sports Teātra sporta un drāmas 

pulciņš 
Kopā 

 
 
30 skolēnu 

1.5. Folklora Folkloras kopa 1.–4. kl. folkloras kopa 
Kopā 

 
18 skolēnu 

2. Sporta 
izglītības 

programma 

Volejbols Volejbola pulciņi 
 

Kopā 

 
 
88 skolēni 

3. Vides 
izglītības 

programma 

Vides izglītība Vides izglītības pulciņš 
Kopā 

38 skolēni 

  Kopā: 15pulciņu  
8. tabula. 

Interešu izglītība Zvejniekciema vidusskolā 

 

Zvejniekciema vidusskolai 2016./2017. m. g. atkārtoti tika piešķirts ekoskolas 

nosaukums un Zaļā karoga balva. 

 

Skolas īpašie piedāvājumi: 

1. skolēnu līdzpārvalde-ekopadome; 

2. informātikas apguve fakultatīvi 3.klasē ; 

3. pagarinātās dienas grupas 1.–4.klašu skolēniem. 
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Skolas budžeta nodrošinājums 2017. gadam: 618 016 eiro, tai skaitā no pašvaldības – 

281 274 eiro, no valsts – 336 742 eiro. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola (VJMMS) 

Skola strādā LR Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā. 

Skolā iespējams apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā (kods 20V 21100); 

profesionālas ievirzes mūzikas izglītības programmas 11 specialitātēs (kods 20V)



 

 

 

klavierspēlē, akordeona spēlē, vijoles spēlē, kokles spēlē, saksofona spēlē, trompetes spēlē, 

mežraga spēlē, alta spēlē, eifonija spēlē, tubas spēlē, flautas spēle, sitaminstrumentu spēlē, 

kora klasē, ģitāras spēlē. 

Visas izglītības programmas ir licencētas. Skola 2016. gadā saņēmusi akreditāciju 

līdz 2022. gada maijam.  

Metodiskā darba un mācību darba kvalitatīvākam nodrošinājumam strādā 8 nodaļas, 

tajā skaitā apvienoto instrumentu nodaļas: 

 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa (darbība Zvejniekciemā, 

Saulkrastos); 

 Pianistu nodaļa (darbība Zvejniekciemā, Saulkrastos); 

 Stīgu instrumentu nodaļa (darbība Zvejniekciemā un Saulkrastos); 

 Mūzikas teorijas nodaļa (darbība Zvejniekciemā un Saulkrastos); 

 Vokālās mūzikas (kora) nodaļa (darbība Zvejniekciemā); 

 Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas (1.–2. kursu un 3–7. kursu, darbība 

Zvejniekciemā un Saulkrastos). 

Visas mācību programmas tiek īstenotas ar atbilstošas kvalitātes metodisko materiālu. 

Aktuāls atbilstošas kvalitātes un kvadratūras telpu nodrošinājums Saulkrastos mūzikas un 

mākslas izglītībai. Visās skolas darbības vietās tiek papildināta materiāli tehniskā bāze 

(instrumenti, mācību aprīkojums mūzikas un mākslas specialitātēs), tiek turpināta jaunu 

metodisko materiālu iegāde un izstrāde. Daļa mūzikas instrumentu un mākslas izglītības 

aprīkojuma tiek iegādāti par Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļiem, iegūstot projektu 

finansējumu. 2017. gadā par Valsts Kultūrkapitāla projekta līdzekļiem iegādātas piecas 

flautas pūšaminstrumentu klasei, trīs šujmašīnas un overloks Saulkrastu mākslas nodaļas 

audzēkņiem. Speciāli VJMMS izgatavotas un uzstādītas arī četras jaunas stelles – praktisko 

darbu, tekstiliju darbiem.  

Skolā 2017. gadā darbojas pedagoģiskā padome, skolas padome un arodorganizācija 

(LR Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības LIZDA sastāvā). 

 Pedagogi un skolas administrācija (direktore, direktores vietniece), cēluši 

profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties kopumā 12 dažādos profesionālās tālākizglītības, 

kvalifikācijas kursos un semināros.  

Sadarbībā ar Saulkrastu Kultūras un sporta aģentūru organizēts 7. starptautiskais 

vizuālās mākslas konkurss „Saules krasts” un Mazpilsētu un lauku skolu vokālo ansambļu 

konkurss „Saules krasts”. 
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Līdztekus tiešajam mācību darbam atsevišķi audzēkņi pedagogu vadībā sagatavo 

programmas, darbus, un piedalās dažādos Latvijas un starptautiskos mūzikas un mākslas 

konkursos un festivālos.  

Skolu uztur tās dibinātājs – Saulkrastu novada pašvaldība. Saskaņā ar VJMMS, 

Saulkrastu novada domes un LR Kultūras ministrijas līgumu, finansējums pedagogu darba 

apmaksai tiek saņemts no valsts: 2017. gadā –146,000 eiro. 

Sakarā ar valsts nepietiekamo finansējumu akreditētajām pilna apjoma mācību 

programmām 20V, skolas pedagogu darba apmaksu 2017. gadā daļēji sedza arī Saulkrastu 

novada pašvaldība. Finansējums direktora (1 likme), direktora vietnieka (1 likme), 2 

bibliotekāru (kopā 0,5 likmes) un tehnisko darbinieku algām tiek saņemts no Saulkrastu 

novada pašvaldības.  

Audzēkņu vecāki skolas mācību darba, darba kvalitātes un mācību vides attīstībā 

piedalās ar līdzfinansējumu, kas 2017. gadā bija 17 eiro mēnesī par vienu audzēkni vienā 

izglītības programmā. Līdzfinansējuma apmēru apstiprinājusi Saulkrastu novada dome 

saistošajos noteikumos "Par līdzfinansējumu samaksas kārtību profesionālās ievirzes 

izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā". Saistošajos 

noteikumos tiek paredzēti finansējuma atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm, 

maznodrošinātām un trūcīgām personām. 

Skolas darbību nākotnē var ietekmēt finansējuma samazinājums no valsts, tādējādi 

nenodrošinot akreditēto mācību programmu izpildi par valsts līdzekļiem. 

2017. gadā sagatavoti, iesniegti un realizēti divi projekti Valsts Kultūrkapitāla 

fondam, rezultātā iegūts papildu finansējums audzēkņu mācību darba un materiāli tehniskās 

bāzes nodrošināšanai 3826 eiro.  

Visas izglītības programmas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nodrošinātas ar 

kvalificētiem, specialitātes un amata prasībām atbilstošiem pedagogiem. 2017. gadā 

VJMMS strādā 27 skolotāji, no tiem 9 – mākslas izglītībā, 18 – mūzikas izglītībā, un 5 

tehniskie darbinieki. 

Skolas vadībai ir augstākā izglītība specialitātē (humanitāro zinātņu maģistra grāds) 

un pedagoģiskā izglītība.  

Mūzikas izglītībā pedagogiem ir augstākā izglītība specialitātē un pedagoģiskā 

izglītība. 8 pedagogiem ir humanitāro zinātņu maģistra grāds. Divi pedagogi pašreiz iegūst 

augstāko profesionālo izglītību specialitātē un pedagoģisko izglītību. 

Mākslas pedagogiem ir augstākā izglītība specialitātē un pedagoģiskā izglītība. 4 
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pedagogiem ir humanitāro zinātņu maģistra grāds: mākslā, dizainā. 

2.3. Tūrisms 

Saulkrastu Tūrisma informācijas centrā (TIC) pieejama informācija par Saulkrastu 

novada un apkārtnes apskata objektiem, naktsmītnēm un ēdināšanas iespējām, svētku un 

viesību norises vietām, transporta pakalpojumiem, pasākumiem un informāciju par tūrisma 

iespējām Vidzemes piekrastēm. Pieejami informatīvie materiāli par atpūtu Latvijā. TIC 

sniedz maksas pakalpojumu – maksas tualete, iespējams iegādāties suvenīrus ar Saulkrastu 

novada simboliku. 

Saulkrastu TIC darbu nodrošina 2 darbinieki – Saulkrastu TIC vadītāja un klientu 

apkalpošanas speciāliste. Vasaras sezonā, no 1. jūnija līdz 31. augustam – 2 klientu 

apkalpošanas speciālisti. Saulkrastu TIC atvērts katru dienu, izņemot svētku dienas, darba 

laikā: no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina darbu katru dienu no 8.45 līdz 17.15, 

izņemot svētku dienas. No 1. jūnija līdz 31. augustam katru dienu no 9.45 līdz 18.15, 

izņemot svētku dienas. Saulkrastu TIC veic arī sabiedriskās tualetes apsaimniekošanu. 

Sabiedriskās tualetes darbu no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina 1 cilvēks – 

apkopēja. No 1. jūnija līdz 31. augustam – 2 apkopējas. Sabiedriskās tualetes strādā katru 

dienu, izņemot svētku dienas, šādā darba laikā: no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina 

darbu katru dienu no 8.45 līdz 17.15. No 1. jūnija līdz 31. augustam katru dienu no 9:00 

līdz 20:00, izņemot svētku dienas.  

Apkopojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta vienotās 

e-statistikas datus, 2017. gadā Saulkrastu TIC sabiedriskās ēkas pakalpojumus izmantojuši 

20 397 apmeklētāji (6840 TIC), savukārt 2016.gadā 19 897 apmeklētāji (6049 TIC. 

Pēc apmeklējuma skaita, pirmajā vietā ierindojas tūristi no Latvijas – 4295, otrajā no 

Krievijas 906, trešajā no Vācijas 394, ceturtajā no Lietuvas 304, piektajā no Igaunijas 179 

un sestajā tūristi no Somijas – 118. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem vasarā, 

aizvadīto sezonu kopumā vērtējam kā veiksmīgu, jo TIC apmeklētāju skaits pieaudzis. 

TIC apmeklētāji joprojām visvairāk vēlas saņemt bezmaksas brošūras un kartes, 

interesē informācija par apskates objektiem, pasākumiem, ēdināšanu, naktsmītnēm, aktīvo 

atpūtu un sabiedrisko transportu. Gandarījums, ka pieaug to apmeklētāju skaits, kuri vēlas 

iegādāties Saulkrastu TIC izgatavotus novadu raksturojošus suvenīrus. Aktīvi tiek lietots arī 

publiskais interneta pieejas punkts un wi-fi. 
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5. attēls. 

TIC apmeklētāju skaits, salīdzinoši 2016. un 2017. gadā 

2017. gadā saņemti ļoti daudzi jautājumi par sabiedrisko transportu – vilcienu un 

autobusu kustības sarakstiem, starppilsētu un vietējo nozīmju pieturām, taksometra 

pārvadājumiem un kā ar sabiedrisko transportu apceļot Saulkrastu novada tuvāko apkārtni 

un tādus tūrisma galamērķus kā Cēsis, Limbažus, Siguldu, Rīgu u.c. 

Liela interese izrādīta par Saulkrastu novada un Vidzemes piekrastes pasākumiem. 

Peldvietā „Centrs” vasaras sezonas sākumā uzstādīta tīkla kamera, kas dod iespēju vērot 

laika apstākļus tiešsaistē 365 dienas gadā: http://visitsaulkrasti.lv/webkamera.  

Atjaunots informācijas stendu saturs un novērsti stendu bojājumi, kā arī uzstādīts 

jauns Saulkrastu novada reklāmas stends Zvejniekciemā. 

2017. gadā tika veikti uzlabojumi vietnē www.visitsaulkrasti.lv, sagatavoti tematiskie 

piedāvājumi atpūtai ģimenēm, konferenču, semināru un svinību organizatoriem, labjūtes 

cienītājiem, publicēts TOP pasākumu kalendārs, atjaunota informācija par tūrisma 

uzņēmumiem. „Visitsaulkrasti.lv” mājaslapas saturs tiek uzlabots un veidots ne vien 

latviešu valodā, bet arī krievu, angļu un vācu valodā. Tiek turpināts darbs pie Saulkrastu 

Tūrisma informācijas centra sociālo tīklu profilu satura 

veidošanas: facebook.com/Saulkrasti un facebook.com/VisitSaulkrasti, instagram.com/Visit

Saulkrasti, twitter.com/Saulkrastic un draugiem.lv/Saulkrastic. 
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2017. gada www.visitsaulkrasti.lv lapu apmeklējuši 45228 interesenti. Kopējais 

apmeklējumu skaits – 67837. 2017. gadā izdota Saulkrastu pilsētas un novada karte (LV/ 

ENG un DE/RU, tirāža 6000). Atkārtoti izdots Saulkrastu dabas ceļvedis „Pāri četrām 

upēm” (LV, RU, ENG, DE tirāža 16000) un ceļvedis „Vēsturiskie kūrorti” (LV, RU, ENG, 

DE tirāža 16000).  

Tūrisma informācijas punktiem nodrukāti kartona galda stendi (100 Gb), kuri 

izvietoti vairākos Saulkrastu novada uzņēmumos un publiski pieejamās vietās. Sagatavoti 5 

Saulkrastu novada reklāmas video, kuri aplūkojami „Visit Saulkrasti” „Youtube” vietnē, 

izgatavoti Saulkrastu novadu raksturojoši suvenīri – krūzītes, magnēti, pildspalvas, 

pastkartes u.c. Sadarbībā ar Limbažu tūrisma informācijas centru izdota jauna drukāta 

tūrisma karte „Brīvdienu maršruts: Saulkrasti–Bīriņi–Limbaži–Tūja–Saulkrasti” (LV, tirāža 

5000), kura tika reprezentēta Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū 

Rīgā.Tūrisma brošūras un ceļveži lejupielādei pieejami www.visitsaulkrasti.lv sadaļā 

„Ceļveži”. 

2017. gadā Saulkrastu TIC pārstāvēja Saulkrastu novadu starptautiskajās izstādēs: 

„Balttour” (Latvija), „Tourest” (Igaunija), “Adventur” (Lietuva). 

Saulkrastu Tūrisma informācijas centra ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem 

2017. gadā – 5172,65 eiro (2016. g. – 3038 eiro).  

Klāstera „Saviļņojošās Vidzemes” ietvaros paveiktais 2017. gadā 

Vidzemes piekrastes tūrisma klāsteris „Saviļņojošā Vidzeme” izveidots, lai ar 

mērķtiecīgu darbu veicinātu Vidzemes piekrastes un reģiona atpazīstamību starptautiskā 

tirgū. Vidzemes piekrastes tūrisma klāsterī sadarbojas piecas Vidzemes piekrastes 

pašvaldības – Aloja, Carnikava, Limbaži, Salacgrīva un Saulkrasti, Vidzemes tūrisma 

asociācija, Dabas aizsardzības pārvalde un tūrisma uzņēmēji. 

Pērnā gada sākumā „Saviļņojošai Vidzemei” tika sagatavota un izdota Vidzemes 

piekrastes karte tūristiem latviešu, krievu, vācu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā (tirāža –

45 000). 

Sagatavota un izdota Vidzemes piekrastes pārgājienu karte (LV/ENG, tirāžā 

5000).Sagatavots un izdots Vidzemes piekrastes TOP pasākumu plāns (LV/ENG/RU, 

tirāža – 5000). Tiek papildināta un uzturēta mobilā aplikācija „Vidzeme Coast”. Aplikācija 

pieejama latviešu, krievu un angļu valodā un tajā pārskatāmi un ērti iespējams atrast 

informāciju par Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un Saulkrastu novadu tūrisma 

pakalpojumu sniedzējiem. Kartē pārskatāmi un ērti atrodama informācija par visu novadu 
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ievērojamākajiem apskates objektiem un norādītas to atrašanās vietas - katram apskates 

objektam kartē pieejams apraksts, kontaktinformācija un fotoattēli. Kartē attēloti arī 

maršruti autobraucējiem, kājāmgājējiem, laivotājiem un velobraucējiem, kā arī aplikācijā 

iekļauta informācija par pasākumiem visā Saviļņojošās Vidzemes teritorijā. “Saviļņojošā 

Vidzeme” ar kopīgu stendu piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2017”, kā arī 

Igaunijas tūrisma gadatirgū „Tourest 2017” un Lietuvas izstādē „Adventur 2017”. 

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

Tūrisma uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji 2017. gadā: 

2017. gadā Saulkrastu novadā darbu uzsāka vairākas kafejnīcas – „Saltwater” 

(darbojas visu cauru gadu), vasaras konteinera tipa kafejnīca „Sunset bar” un pārvadājamā 

kafejnīca „Green Way 95”. Kempings “Jūras priede” atvēra picēriju. Ugunsgrēkā nodega 

Saulkrastu estrādes kafejnīca „Piedod man!”. Naktsmītņu skaitu pagājušajā gadā kuplināja 

apartamentu viesnīca „Strand”, brīvdienu mājas „Abi labi Rabarberi”, „Saulkrasti summer 

container house”, brīvdienu dzīvokļi „Pabažu stacija”. Par 36 gultas vietām bagātāka kļuva 

viesu māja „Aizvēji”. 

Zilā karoga peldvietas „Centrs” atpūtas piedāvājumu 2017. gadā papildināja 

„EASYsup.lv – noma un tirdzniecība” elektrotrīsriteņu noma un ūdensmotocikla noma 

„Ūdensmocis Saulkrastos”. 

Darbu atsāka „Saulkrastu Tenisa korti” un jauns korts tika izbūvēts viesu mājas SIA 

„Aizvēji” teritorijā. Skaistumkopšanas salons „Klēra” atvēra labjūtes salonu „Klēra lukss 

SPA”, kas atrodas „Saules Club” apartamentu viesnīcas ēkā. 

2.4. Veselības aprūpe 

PSIA „Saulkrastu slimnīca” 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” atbilstoši 

Sabiedrības statūtiem sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas 

noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī ambulatoros medicīnas maksas 

pakalpojumus, dienas stacionāra pakalpojumus un maksas aprūpes pakalpojumus. 

2017. gadā līgumsumma ar Nacionālo veselības dienestu bija 375 413 tūkstoši eiro. 

Veiktais darba apjoms atbilstoši līguma nosacījumiem izpildīts 100 % apmērā. 2017. gadā, 

sadarbībā ar Saulkrastu novada domi tika iegādāta jauna ultrasonogrāfijas iekārta, kura 

garantē drošu un plaša spektra pakalpojumu pieejamību – vēdera dobuma orgānu, 
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ginekoloģijas un dzemdniecības, krūts dziedzeru, vairogdziedzera, asinsvadu un 

muskuloskeletāros izmeklējumus. 

Sabiedrība turpināja piedāvāt maksas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem nepieciešama 

kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība un pieskatīšana. Lai apmierinātu pieaugošo 

pieprasījumu, nodrošinātu atbilstošus apstākļus un optimālu telpu noslogojumu, tika veikti 

palātas un labierīcību (duša, WC) remontdarbi. Lai neitralizētu virtuves smakas, ko rada 

ventilācijas problēmas, ekonomētu siltumu, tika veikts administratīvās telpas koridora un 

trepju telpas kosmētiskais remonts, izveidojot nišu arī sapulču telpai, tādejādi nodrošinot 

ārstnieciskajam personālam iespēju uz vietas slimnīcā veikt apmācības par novitātēm 

medicīnas jomā un nodrošinot prasības sertifikātu uzturēšanai. 

2017. gadā, izpildot Veselības inspekcijas norādījumus par atbilstību attiecīgajiem 

MK noteikumiem, tika izremontēta dienas stacionāra māsu istaba, tika veikts traumpunkta 

pandusa un āra trepju remonts, kā arī iegādāts nepieciešamais inventārs traumpunktā, lai 

nodrošinātu sterilu vidi. 

Sabiedrības vadība turpinās saimniecisko darbību, lai nodrošinātu Saulkrastu novada 

un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus - ambulatorās veselības 

aprūpes pakalpojumus; neatliekamo medicīnisko palīdzību (SMPP), kā arī turpinās attīstīt 

medicīniskās mājas aprūpes pakalpojumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma 

sniegšanu pacienta dzīvesvietā, tai skaitā rehabilitāciju. 

Vadība plāno palielināt neto apgrozījumu, daudzveidojot piedāvājamo pakalpojuma 

klāstu, piesaistot medicīnas jomas profesionāļus, kā arī rūpējoties par klientu apkalpošanas 

servisu. 

Lai nodrošinātu pakalpojumu dažādību un kvalitātes atbilstību klientu prasībām, ir 

nepieciešams veikt kapitālieguldījumus modernu, mūsdienīgu medicīnisko tehnoloģiju 

iegādē un telpu labiekārtošanā.  

2.5. Sociālā aprūpe 

Sociālais dienests 

„Saulkrastu sociālais dienests” ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo 

palīdzību, organizē vai nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

pieejamību novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. 
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2017. gadā pašvaldības izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem bija 235 484 eiro no 

tiem sociālai palīdzībai tika izlietoti 75 408 eiro, sociālie pakalpojumi iegādāti par 102 997 

eiro, citiem atbalsta pasākumiem un kompensācijām izlietoti 57 078. 

Pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju (Saulkrastu sociālās 

aprūpes māja, SIA „Saulkrastu slimnīca” nodrošinātās sociālās gultas) uzturēšanas 

izdevumi bija) 123 933 eiro. 

No 2017. gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta kopējā apjoma sociālajai 

aizsardzībai tika ieplānoti 9 % sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti 113 630 eiro. 

Sociālā dienesta galvenie darbības virzieni 2017. gadā: 

1. sociālās palīdzības (pabalstu) nodrošināšana novada iedzīvotājiem. Saulkrastu 

novadā deklarētās personas/ģimenes, kurām Sociālajā dienestā ir noformēts trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes statuss var saņemt šādus pabalstus:  

1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;  

1.2. dzīvokļa pabalsts: īres un komunālo maksājumu izdevumu apmaksai, 

natūrā, piešķirot malku; citu ar dzīvokļa maksājumiem saistīti izdevumu apmaksai; 

1.3. pabalsts medicīnas pakalpojumu samaksai: ārstēšanās izdevumu 

apmaksai, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai, optisko briļļu iegādes 

izdevumu apmaksai, zobu protezēšanas izdevumu apmaksai; endoprotezēšanas 

operācijas izdevumu samaksai; pilngadību sasniegušai personai zobārstniecības 

pakalpojuma – zoba ekstrakcijas pakalpojumu apmaksai;  

1.4. pabalsts vientuļu personu aprūpei; 

1.5. mājokļa pabalsts vientuļiem pensionāriem, 1. grupas invalīdiem 

(malkas vai apkures dotācijas veidā); 

1.6. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai, uzsākot mācību gadu 

(mācību līdzekļu iegādei); 

1.7. brīvpusdienas vispārizglītojošā skolā; 

1.8. apmaksāti ēdināšanas izdevumi bērnam pirmskolas izglītības iestādē; 

1.9. pabalsts krīzes situācijā. 

2. Pašvaldības sniegtā materiālā palīdzība bez personas/ģimenes ienākumu 

izvērtēšanas (pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva): 

2.1. atbalsts daudzbērnu ģimenēm: 

2.1.1. brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās 6–12. 

klasē kādā no Saulkrastu novada vidusskolām; 
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2.2. 100 % apmērā segti ēdināšanas izdevumi pirmsskolas izglītības 

iestādē.; 

2.3. brīvpusdienas Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu pirmsskolas 

vecuma bērniem un 5. klašu skolēniem; 

2.4. vienreizējā materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna 

piedzimšanu; 

2.5. atbalsts hroniski slimam bērnam vai bērnam ar invaliditāti par ārsta 

nozīmētu medicīnisko izdevumu atmaksu; 

2.6. vienreizēja materiālā palīdzība politiski represētām personām 

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18. novembrī; 

2.7. pabalsts audžuģimenēm bērna uzturam; 

2.8. materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai bērnam 

bārenim, aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, bērnam invalīdam;  

2.9. vienreizēja materiālā palīdzība personai, kura ir atbrīvota no brīvības 

atņemšanas iestādes; 

2.10. vienreizēja materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai. 

3. Sociālo pakalpojumu nodrošināšana Saulkrastu novadā deklarētiem iedzīvotājiem.  

Noslēgts līgums ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” par sociālās aprūpes 

pakalpojumu sniegšanu, kas ietver šādus pakalpojumus: 

 aprūpi mājās; 

 specializētu pēdu aprūpi (podologs);  

 personas pavadoņa-asistenta pakalpojumu (specializētā transporta 

pakalpojums);  

 ģimenes asistenta pakalpojumu; 

 mobilā higiēnas centra pakalpojumu; 

 mobilā higiēnas centra dušas pakalpojumu. 

4. Valsts apmaksāta asistenta pakalpojuma pieejamības nodrošināšana novada 

iedzīvotājiem. 

5. Īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās 

pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem (sociālo gultu un pansionātu pakalpojumu 

apmaksa). 

6. Individuālās psihologu konsultācijas Sociālā dienesta klientiem un novada 

izglītības iestāžu audzēkņiem. 
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7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (psihologa konsultācijas, jurista konsultācijas) 

vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām nodrošināšana dzīves vietā. 

8. Atbalsta grupu organizēšana: 

6.1. „Bērnu emocionālā audzināšana”, apmācību programma pirmsskolas vecuma 

bērnu vecākiem; 

6.2. „Ceļvedis audzinot pusaudzi”, apmācību programma pusaudžu vecākiem. 

9. Starpprofesionāļu sadarbības organizēšana (bērnu tiesību aizsardzības komisija) 

sociālo gadījumu risināšanai, piesaistot vairāku nozaru pārstāvjus kopīgam darbam. 

10. Pārtikas un higiēnas paku pieejamības nodrošināšana novada vistrūcīgākajām 

personām sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais krusts. 

Sociālai palīdzībai paredzētie līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti šādi: 

 2016 2017 

 GM

I 

Dzī

vokļu 

pabalsti 

Ves

elības 

pabalsti 

GM

I 

Dzī

vokļu 

pabalsti 

Ves

elības 

pabalsti 

Ģimenes 18 176 95 19 179 93 

Personas 25 309 122 31 315 124 

Summa 675

2,15 

415

04,07 

999

3,68 

468

2,41 

422

23,07 

107

34,99 

9. tabula.  

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

Salīdzinot pabalstu 2016. gadā ar pabalstiem 2017. gadā, pabalstu apmērs nav būtiski 

pieaudzis, kas skaidrojams ar to, ka sociālajai situācijai novadā nav tendence pasliktināties. 

Tomēr to bezdarbnieku kontingentu, kuri ir ilgstoši sociālā dienesta pārraudzībā un ir GMI 

pabalsta saņēmēji, joprojām raksturo zems izglītības līmenis, atkarības problēmas, 

nepietiekamas profesionālās prasmes un vāja motivācija uzlabot dzīves līmeni un kvalitāti. 

Joprojām sociālā dienesta prioritāte arī 2017. gadā bija atbalsts ģimenēm ar bērniem, 

īpaši daudzbērnu ģimenēm. Ēdināšanas izdevumiem pirmsskolas izglītības iestādē 

daudzbērnu ģimenēm 2017. gadā tika izlietoti 13 805 eiro, trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm 3226 eiro, savukārt brīvpusdienām skolā daudzbērnu ģimenēm izlietoti 8624 eiro, 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 2064 eiro. Pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva: 5. 

klašu skolēnu ēdināšanai izlietoti 11354 eiro, transporta izdevumu kompensācijai 

skolēniem 11 574 eiro. Mācību līdzekļu iegādes izdevumi salīdzinoši ar 2016. gadu nav 

būtiski pieauguši, kas joprojām ir saistīts ar to, ka mācību iestādes skolēnus nodrošina ar 

nepieciešamajiem mācību piederumiem, 2016. gadā izlietoti 668 eiro, savukārt 2017. gadā 
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938. eiro Esošais izdevumu pieaugums saistīts ar maznodrošināto ģimeņu skaita 

pieaugumu. 

Mērķauditorija Personu/ģimeņu 

skaits 2016 

Personu/ģimeņu 

skaits 2017 

Trūcīgie iedzīvotāji 136 personas 

(70 mājsaimniecības) 

109 personas 

(61 mājsaimniecība) 

Maznodrošinātie 

iedzīvotāji 

508 personas 

(178 mājsaimniecības) 

615 personas 

(199 mājsaimniecības) 

I grupas invalīdi 68 personas 59 personas 

Bērni aizbildnībā  16 personas 11 personas 

Bērni invalīdi 12 personas 11 personas 

Daudzbērnu ģimenes 63 ģimenes 38 ģimenes 

Represētās personas 58 personas 51 persona 

Vientuļie pensionāri 48 personas 41 persona 

10. tabula.  

Sociālā dienesta mērķauditorija un personu skaits 2016. un 2017. gadā  

Pēc pakalpojuma sociālā aprūpe mājās 2017. gadā pieprasījums joprojām ir aktuāls. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu to Saulkrastu novadā nodrošina Latvijas Samariešu apvienība. 

Šo pakalpojumu 2017.  gadā izmantoja 40 personas, no tām: 11 personas izmantoja klienta 

aprūpi mājās, 10 personas – specializētā transporta pakalpojumus, 19 personas – podologa 

vai higiēnas centra pakalpojumus. Pakalpojuma aprūpe mājās apmaksai kopā izlietoti 

40 891 eiro.  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie 

pakalpojumi 2017. gadā pirkti no 9 institūcijām. Pakalpojumu izmantojušas 12 personas, no 

kurām 4 ir bērni, 8 pensionāri. No minētajām astoņām aprūpes pakalpojumus sniedzošajām 

institūcijām astoņas ir nevalstiskās organizācijas (SIA „Pansionāts Dzimtene”, SIA 

„Rekreācijas centrs „Vīķi””, Camphill nodibinājums „Rožkalni”, Latvijas SOS bērnu 

ciematu asociācija, nodibinājums „Fonds KOPĀ”, biedrības „Svētās Jāņa Palīdzības Dienas 

centrs”, „Sloka”, „Zilaiskalns”), viena pašvaldību institūcija („Rauda”).  

Saulkrastu novadā 2017. gadā sociālos pakalpojumus nodrošināja arī pašvaldības 

teritorijā atrodošās institūcijas. 24 Saulkrastu sociālās aprūpes mājas klientiem uzturēšanās 

maksu daļēji vai pilnībā apmaksāja pašvaldība. SIA „Saulkrastu slimnīca” sociālajās gultās 

2017. gadā uzturējās 6 personas pēc ārstēšanās slimnīcā, vai kuras slimības dēļ nespēja 

organizēt savu aprūpi mājās.  

2017. gadā „Jauniešu māja” telpās tika turpinātas atbalsta grupas vecākiem. Grupas 

tika veidotas no obligātajiem Sociālā dienesta klientiem un arī vecākiem, kuri uzskatīja, ka 
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nepieciešams paplašināt zināšanas savu bērnu labākai izpratnei. Tika novadīta viena 

atbalsta grupa vecākiem par tēmu „Bērnu emocionālā audzināšana”. Grupu vadīja sociālais 

darbinieks Signe Balode un psihologs Rota Ļihačeva. Atbalsta grupas ir labs sociālā darba 

resurss, lai veiktu preventīvo darbu, izpētes darbu ģimenēm, kurās ir problēmas ar bērnu 

audzināšanu un gūtu atgriezenisko saiti.  

Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošinājuma ir 

griezušās 1649 personas (reģistrēto iesniegumu skaits). Vidēji 2017. gadā pieņemto 

apmeklētāju skaits Sociālajā dienestā bija 2431 persona. Sociālā atbalsta pieejamību 

Saulkrastu novada iedzīvotājiem nodrošina attālinātā klientu pieņemšanas vieta 

Zvejniekciemā, kurā sociālais darbinieks divas reizes nedēļā sniedz pakalpojumus. Lai 

veicinātu klientu sociālās funkcionēšanas spējas, tiek sastādīti rehabilitācijas plāni, veikts 

sociālais darbs ar klientu, novērtētas izmaiņas klienta sociālajā situācijā.  

2017. gadā tika noslēgtas 32 vienošanās par GMI pabalsta saņemšanu. Sociālie 

darbinieki savā darbā izmanto Sociālās palīdzības informācijas sistēmu (SOPA), kurā ir 

pieejami dati no sekojošiem valsts datu reģistriem: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

Iedzīvotāju reģistrs; VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas dati; NVA 

Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas dati; Tiesu administrācijas 

Valsts vienotā datorizētās zemesgrāmatas (Zemesgrāmatas) dati; Valsts zemes dienesta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati (par nekustamajiem 

īpašumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā); CSSD Transportlīdzekļu un to vadītāju 

valsts reģistra un Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības reģistra dati; 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas informācijas sistēmas „Uzturlīdzekļu 

garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs” dati; Uzņēmuma reģistra datu bāze.  

Papildus tiešajiem darba pienākumiem sociālais dienests arī 2017. gadā turpināja 

sadarbību ar NVA datu apmaiņas veidā (informācija par izmaiņām bezdarba līmenī 

Saulkrastu novadā, sludinājumi par nepieciešamajiem kadriem utt.) un NVA speciālistu 

konsultācijas divas reizes mēnesī bezdarbniekiem, lai iedzīvotāji varētu saņemt 

bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu. Sociālā dienesta darbinieki – sociālais 

darbinieks, kas atbild par pakalpojumu administrēšanu un lietvedis arī 2017. gadā turpināja 

asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanu. Asistenta pakalpojumus saņēma 21 

persona, no tām 7 bērni. Asistenta pienākumus veica 21 persona. Šim pasākumam tika 

izlietoti 11 439 eiro.  
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2017. gadā Sociālais dienests kā katru gadu organizēja labdarības pasākumu „Gaišus 

Ziemassvētkus!”. Šim pasākumam tika iegādātas 100 Ziemassvētku paciņas bērniem 

(bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, bērniem aizbildnībā, hroniski slimiem 

bērniem), 290 paciņas pieaugušajiem (trūcīgajām, maznodrošinātām personām, I grupas 

invalīdiem, vientuļiem pensionāriem, SAM klientiem), 75 daudzbērnu ģimeņu paciņas. 

Akciju ziedojumu veidā atbalstīja privātas personas un SIA „Saulkrastu Aptieka”.  

Sociālais dienests 2017. gadā sniedzis 5 atzinumus bāriņtiesai lēmuma pieņemšanai 

bērnu lietās. Bērnu tiesību aizsardzības komisijā ik mēnesi tika organizētas sēdes, lai 

skatītu gadījumus, kas saistīti ar asociālu uzvedību, skolas kavējumiem, izglītojamo mācību 

problēmām, nepietiekamu vecāku prasmi audzināt bērnus un izstrādātas korekcijas 

programmas.  

Saulkrastu sociālajā dienestā 2017. gadā strādāja vadītājs, četri sociālie darbinieki, 

psihologs un lietvedis. 2017. gadā sociālie darbinieki ir cēluši savu kvalifikāciju, 

izglītojoties atbilstoši savai darba specifikācijai - par pakalpojumiem, par vardarbības tēmu 

ģimenē. Sociālā dienesta darbinieki saņēmuši grupas supervīzijas, vadītāja piedalījusies 

grupas supervīzijā kopā ar citu sociālo dienestu vadītājiem. Viens darbinieks saņēmis 

individuālās supervīzijas. 2017. gadā Saulkrastu sociālā dienesta darbinieki turpināja 

iesaisties jautājuma par deinstitucionalizācijas procesu norisi risināšanā. 

Sociālais dienests turpina uzsākto sadarbību ar sekojošām institūcijām: 

 bāriņtiesa – bērnu interešu aizstāvība un nodrošināšana; 

 novada izglītības iestādes – bērnu uzvedības traucējumu un sadzīves 

apstākļu izvērtēšana; 

 Pašvaldības policija – klientu dzīvesvietu apsekošana krīzes 

situācijās; 

 Valsts policija – nepilngadīgo likuma pārkāpēju sociālās korekcijas 

un uzvedības programmu ieviešana; 

 citi sociālie dienesti – informācijas apmaiņa klienta dzīves vietas 

maiņas gadījumā; 

 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas – 

ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšana novada iedzīvotājiem; 

 krīžu centri un atbalsta centri – bērnu un vecāku sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana, ja personas ir cietušas no 

vardarbības; 

 medicīnas iestādes – informācijas saņemšana par veselības stāvokli 

pirms sociālā pakalpojuma piešķiršanas, kā arī sociālā gadījuma risināšanas 

procesa gaitā;  
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 Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija – sadarbībā ar VBTAI 

Konsultatīvo nodaļu sniegt psihosociālu atbalstu bērniem ar saskarsmes 

grūtībām, uzvedības traucējumiem un bērniem, kas cietuši no vardarbības 

ģimenē. 

 Rīgas plānošanas reģions – projekta „Deinstitucionalizācija un 

sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” izstrādes 

īstenošana, pakalpojumu nodrošināšana mērķgrupai. 

 

„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 (Nr. 106). Iestādes galvenais mērķis ir sniegt 

pastāvīgu vai pagaidu sociālo un medicīnisko aprūpi, kā arī sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru 

izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura 

traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma, funkcionālo vai 

veselības stāvokļa dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.   

Pārskata gadā pakalpojums sniegts 50 klientiem, 15 vīriešiem un 34 sievietēm ar 

smagu invaliditāti un ar vecumu saistītu veselības stāvokli, kuriem nepieciešama 

nepārtraukta profesionāla uzraudzība. Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana pamatā 

balstās uz klientu aprūpē iesaistītā personāla kvalifikāciju, zināšanām un prasmēm, spēja 

strādāt pēc komandas darba principiem, kā arī darbinieku motivāciju. Uzsākot 2017. gadu, 

sociālās aprūpes mājā strādāja 13 darbinieki (11,5 slodzes), uz pārskata gada beigām 

darbinieku skaits nav mainījies, arī darbinieku mainība bijusi neliela. Pārskata gadā nav 

būtisku izmaiņu „Sociālās aprūpes mājas” darbībā. Tika turpināts darbs pie telpu 

labiekārtošanas, ar pašvaldības atbalstu izremontēta vannas istaba, iegādāts aprīkojums, 

kas palīdzēs klientiem uzlabot dzīves kvalitāti. Liels darbs veikts klientu piederīgo 

konsultēšanā un izglītošanā, kas saistīta ar viņu tuvinieku vecuma izmaiņām, kas prasa 

specifiskas prasmes un zināšanas. 

Iestādes attīstība, tāpat kā iepriekšējos gadus ir cieši saistīta ar pašvaldības budžeta 

finanšu iespējām, līdz ar to institūcijas darbība ir pakļauta finanšu riskam. Jebkuras cenu 

izmaiņas izjauc finansiālo līdzsvaru un var izraisīt būtiskas finansiālas problēmas iestādes 

darbībā nākotnē. 
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2.6. Bāriņtiesa 

Saulkrastu novada bāriņtiesa ir Saulkrastu novada pašvaldības izveidota aizbildnības 

un aizgādnības iestāde. 

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai nosūtīti 222 dokumenti un to pielikumi, saņemti 

240 ienākošie dokumenti (iesniegumi, informācijas, pieprasījumi).  

Pārskata periodā bāriņtiesa pieņēmusi 32 lēmumus, tai skaitā 2 vienpersoniskus 

lēmumus. Bāriņtiesa pieņēmusi sekojošus lēmumus:  

  

Par aizgādības tiesību pārtraukšanu, atjaunošanu  4  

Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu  1  

Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu  1  

Par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai  1  

Par aizbildņa atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas  4  

Par viesģimenes statusa izbeigšanu  1  

Par bērna ievietošanu sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs  1  

Par personu atzīšanu par adoptētājiem  2  

Par aizgādņa tiesību pienākumu apjoma grozīšanu  6  

Par ciemošanos pie tuviem ģimenes locekļiem/no ārpusģimenes 
aprūpes institūcijā/  

1 

Par mantas pārvaldību  1  

Par aizgādņa iecelšanu un atcelšanu personai un mantai 3  

Par atzinuma sniegšanu tiesai lietās, kas izriet no aizgādības lietām  1  

Vienpersoniski lēmumi 2  

Par atļauju bērnam šķērsot LR robežu  3  

Kopā  32 

 11. tabula. 

 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits 2017. gadā 

 

Pārskata gadā ierosinātas 17 jaunas lietas. Uz pārskata perioda beigām bāriņtiesā 
aktīvas 62 lietas.  

  
Aizgādības lietas  10  

Aizbildnības lietas  12  
Lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenēs  1 
Lietas par bērnu ievietošanu sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

iestādēs  
3  

Adopcijas lietas  2  
Audžuģimeņu lietas  1  
Aizgādnības lietas  10  
Lietas par bērnu nodošanu citas personas aprūpē  1  
Lietas par bērnu mantas pārvaldību  11  
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Lietas par vecāku domstarpībām  2  
Lietas par sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas 

izmaksu pārtraukšanu un piešķiršanu  
1  

Pēc tiesu pieprasījuma u.c.  8  
12. tabula. 

 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits 2017. gadā 

 

Bāriņtiesa sadarbojas ar Saulkrastu novada sociālo dienestu, Valsts un Saulkrastu 

Pašvaldības policiju, krīžu centru „Valdardze”, Īslīces SOS bērnu ciematu, Aknīstes 

psihoneiroloģisko slimnīcu, Baldones psihoneiroloģisko slimnīcu, bērnu aprūpes centriem 

„Rīga” un „Pļavnieki” u.c. 2017. gadā bāriņtiesa ir informējusi Saulkrastu novada sociālo 

dienestu, Valsts policiju un Pašvaldības policiju un citas iestādes par 21 ģimeni, kurās 

sociālam riskam pakļauti bijuši 24 bērni. 

Procentuāli lielākais bērnu skaits atrodas aizbildnībā (68 %). Aizbildņi pilnībā aizstāj 

bērniem vecākus, veic bērna interešu pārstāvību ar vecāku tiesībām, pārstāv bērnu visās 

lietās valsts un pašvaldību iestādēs, nesaņemot tam īpašu pilnvarojumu. Pārskata periodā 

kopējais aizbildņu skaits ir 11, no kuriem 8 ir radinieki. Pēc citu bāriņtiesu lūguma ir 

vērtēta 1 personas atbilstība aizbildņa statusam. 

4 aizbildnības lietas uz 4 bērniem pārsūtītas pārraudzībai uz aizbildņu dzīvesvietu 

bāriņtiesām, no kurām tiek pieprasīti un saņemti aizbildņu gada norēķini un dzīves apstākļu 

pārbaudes akti.  

Pārskata periodā aizbildnība izbeigusies 3 bērniem, sasniedzot pilngadību, 2 bērni 

atgriezušies 1 vecāka aprūpē, jo vecākam atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības.  

Bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 6 bērnu aizbildnības lietas, kurās lēmumu par 

aizbildnības nodibināšanu ir pieņēmušas citas pašvaldības, bet bērni dzīvo Saulkrastu 

novadā pie aizbildņiem.  

2017. gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus par to, ka 2 bērnu adopcija ir bērnu 

interesēs, pēc ģimenes izpētes veikšanas 4 personas atzinusi par adoptētājiem.  

Joprojām vecāki darba dēļ ilgāku laika periodu izbrauc uz ārzemēm, tāpēc ir aktuāli 

jautājumi par bērna nodošanu trešo personu aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem. 

2017. gada 31.decembrī aktīvas ir 1 lieta par bērnu nodošanu citu personu aprūpē, kurās 

bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas uzraudzību.  
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2.7. Sabiedriskā kārtība 

Sabiedrisko kārtību pašvaldībā nodrošina Saulkrastu Pašvaldības policija, kura ir 

militarizēta, bruņota Saulkrastu novada domes izveidota iestāde sabiedriskās kārtības 

uzturēšanai un tiesībaizsardzībai.  

Saulkrastu Pašvaldības policijas struktūru vada priekšnieks kura pakļautībā ir 

Administratīvā nodaļa ar trīs darbiniekiem un Patruļpolicijas nodaļa ar 14 darbiniekiem, 

kuri nodrošina sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 24 stundas 

diennaktī. Saulkrastu Pašvaldības policijas rīcībā ir divi transportlīdzekļi, kuri tiek 

izmantoti ikdienas patruļā. 

No 2017.gada 15. maija līdz 2017. gada 15. septembrim Saulkrastu Pašvaldības 

policija Saulkrastu peldvietā „Centrs” atpūtnieku drošību nodrošināja inspektori gan uz 

ūdens, gan peldvietā. Policijas rīcībā ir trīs laivas, kvadracikls, skatu tornis un viss 

nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu glābēju funkcijas. 

Saulkrastu Pašvaldības policija darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts 

policiju un citām institūcijām.  

 

1. Saulkrastu Pašvaldības policija reaģēja uz notikumiem 816 

2. Aizturētās personas un nogādātas Valsts policijas Saulkrastu 

iecirknī 

116 

4. Izskatīti personu priekšlikumi, iesniegumi, sūdzības 384 

5. Sniegta palīdzība citiem dienestiem 13 

6. Darbs ar dzīvniekiem (bezsaimnieka kaķi, klaiņojoši suņi, bojā 

gājuši vai cietuši dzīvnieki) 

191 

7. Uzsāktās administratīvās lietvedības 641 

8. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 221 

8.1. pēc pašvaldību saistošajiem noteikumiem 61 

8.2. pēc Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 160 

9. Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - paziņojumi 744 

9.1. par apstāšanos - stāvēšanu 720 

9.2. kāpu aizsargjoslā 24 

10. Darbs ar nepilngadīgām personām, no tiem: 73 

10.1. administratīvās lietvedības 9 
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10.2. sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 23 

10.3. veikti preventīvi pasākumi 41 

12. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 7 

 
 13. tabula. 

Saulkrastu novada Pašvaldības policijas paveiktais 2017. gadā 

 

2.8. Komunālā saimniecība 

2017. gadā SIA „Saulkrastu komunālserviss” turpināja savu darbību parastā 

saimnieciskās darbības cikla ietvaros sekojošās nozarēs. 

1. Ūdensapgāde 

Ūdens ieguvei tiek izmantoti tikai pazemes ūdeņi. Dzeramā ūdens ieguvei pašlaik tiek 

izmantoti pilsētas teritorijā esošās 3 ūdens ieguves vietas: Zvejniekciemā – Atpūtas ielā, 

Saulkrastos – Bīriņu ielā un Pabažos – Skuju ielā. 

2017. gadā iegūti 115 916 m³, bet gala patērētājiem piegādāti 94 188 m³ dzeramā 

ūdens, kas bija par 9204 m³ vai 10,8 % vairāk nekā 2016. gadā. Ūdens zudumi, salīdzinot 

ar 2016.gadu, bija par 7,2 procentpunktiem mazāk. 

2. Kanalizācija 

Kanalizācijas sistēmas tīklu pilsētā veido galvenie kolektori, ielu tīkli, spiedvadi, 

iekškvartālu tīkli un māju izvadi. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanai pilsētas 

kanalizācijas tīklā pavisam ir izbūvētas 15 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. 

2017. gadā kopā tika savākti 77 321 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas bija par 14,9 % 

vairāk kā 2016. gadā. 

3.Notekūdeņu attīrīšana 

Saulkrastu notekūdeņu iekārtu attīrīšanas jauda ir 1 000 m3/diennaktī. 2017.gadā 

vidēji diennaktī tika attīrīti 505 m3 notekūdeņu, kas bija par 20,0% vairāk nekā 2016.gadā. 

2017.gadā kopā tika attīrīti 184 321 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas bija par 19,9% 

vairāk kā 2016. gadā. 

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība 

 2017.gadā tika uzsākts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts Nr. 

5.3.1.0/17/I019 „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, II kārta”, kura ietvaros tiks 

izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Projektu plānots realizēt no 2018. gada 

līdz 2021. gadam.  
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Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiks Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 

virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta 

mērķa (SAM) „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 

kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros. 

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un piesārņojuma 

samazināšana, paplašinot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus Saulkrastu 

aglomerācijā. 

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk nekā 18 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu, 

tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus 

pārbūvējot vēl vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu. 

Plānots, ka vismaz 850 deklarētajiem iedzīvotājiem tiks nodrošināti jauni 

centralizētas kanalizācijas pieslēgumi un 256 iedzīvotājiem tiks nodrošināta ūdensapgāde. 

Projekta kopējā summa ir 5 649 207 eiro (t.sk. PVN), 75,13 % no šī projekta 

attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 136 976 eiro, finansē Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonds. 

5. Siltumapgāde 

Siltumapgāde tiek nodrošināta no 4 katlu mājām: Raiņa ielā 7, Bērzu alejā 3A, 

Ainažu ielā 34B un Vidrižu 22A.  

Raiņa ielā 7 uzstādīti 2 apkures katli ar jaudu attiecīgi 1 MW un 0,8 MW, katlumājai 

kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. 2017. gadā tika saražota siltumenerģija 

2696 MWh, kas bija par 0,5 % mazāk, nekā 2016. gadā. Zudumi pārvades un sadales tīklos 

bija 16,7 %, kas bija par 1,1 % mazāk, nekā 2016. gadā. Izlietotas 755 t koksnes granulas, 

kas bija par 0,5 % mazāk, nekā 2016. gadā.  

Ainažu ielā 34B uzstādīti 2 apkures katli ar jaudu 0,6 MW un 0,3 MW, katlumājai kā 

kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. 2017. gadā tika saražota siltumenerģija 947 

MWh, kas bija par 2,4 % vairāk, nekā 2016.g adā. Zudumi pārvades un sadales tīklos bija 

4,2 %, kas bija par 0,4 % vairāk kā 2016. gadā. Izlietotas 264 t koksnes granulu, kas bija 

par 2,6 % mazāk, nekā 2016. gadā. 

Vidrižu ielā 22A uzstādīts viens apkures katls ar jaudu 0,18 MW, katlumājai kā 

kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. 2017. gadā tika saražota siltumenerģija 352 

MWh, kas bija par 3,56 % mazāk, nekā 2016.gadā. Zudumi pārvades un sadales tīklos bija 
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9,1 %, kas bija par 1,5 % mazāk, ne kā 2016. gadā. Izlietotas 97 t koksnes granulu, kas bija 

identiski kā 2016. gadā.  

Bērzu alejā 3A uzstādīti 2 apkures katli, katra katla jauda ir 0,93 MW, katlumājai kā 

kurināmais tiek izmantota malka un akmeņogles. 2017. gadā tika saražota siltumenerģija 

2199 MWh, kas bija par 0,5  % mazāk, ne kā 2016. gadā. Zudumi pārvades un sadales 

tīklos bija 15,7 %, kas bija par 1,9 % mazāk, ne kā 2016. gadā. Izlietotas 429 t akmeņogļu, 

kas bija par 1,8 % mazāk, nekā 2016. gadā, un 482 m3 malkas, kas bija par 32,4 % vairāk, 

nekā 2016. gadā. 

Kopā 2017. gadā tika saražota siltumenerģija 6194 MWh, kas bija par 0,2 % mazāk, 

nekā 2016. gadā. 

Pakalpojuma veids 2015 2016 2017 Izmaiņas 

(2017/2016, 

%) 

Ūdensvada tīklā padotais ūdens, 

m3 

111 

112 

114 

739 

115 

916 

1,0 

Lietotājiem piegādātā ūdens 

daudzums, m3 

80 

552 

84 

984 

94 

188 

10,8 

Savākto notekūdeņu daudzums, 

m3 

61 

691 

67 

271 

77 

321 

14,9 

Kopējo attīrīto notekūdeņu 

daudzums, m3 

129 

958 

153 

697 

184 

321 

19,9 

Vidēji diennaktī attīrītie 

notekūdeņi, m3 

356 421 505 20,0 

Saražotais siltumenerģijas 

daudzums, MWh 

5 890 6 209 6 

194 

-0,2 

Lietotājiem nodotais 

siltumenerģijas daudzums, MWh 

4 585 5 285 5 

358 

1,4 

14. tabula. 

Sniegto pakalpojumu galvenie rādītāji. 

 

SIA „ZAAO” 

SIA „ZAAO” 2017. gadā turpināja atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

nodrošināšanu un attīstību, kas Saulkrastu novadā aizsākta 2012. gadā. Uzņēmums lielu 
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uzmanību veltījis sadarbības nostiprināšanai ar klientiem, pašvaldību un partneriem. 

Īstenotās darbības bija vērstas uz ērtākas un pieejamākas, kā arī videi draudzīgākas 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību.  

Tika turpināti iesāktie projekti, nodrošinot dalītās atkritumu vākšanas sistēmas 

pilnveidošanu atbilstoši pašvaldību apstiprinātajam „Ziemeļvidzemes reģionālajam 

atkritumu apsaimniekošanas plānam 2014.–2020. gadam” un uzņēmuma attīstības 

stratēģijai, kā arī īstenoti sabiedrības izglītošanas pasākumi, lai piedāvātie pakalpojumi 

būtu ne tikai ērti un pieejami, bet arī izprotami, un veicinātu vides ilgtspējīgu rīcību.  

Kopā uz 2017. gada beigām ir noslēgti 36 186 ilgtermiņa līgumi ar atkritumu 

radītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, no kuriem nepilni 90 % noslēgti ar 

privātpersonām.  

2017. gadā „ZAAO” sadarbībā ar Saulkrastu pašvaldību uzsāka pilotprojektu – 

privātmāju iedzīvotājiem tiek piedāvāts jauns individuālo dalīto atkritumu savākšanas 

pakalpojums. Tā ir iespēja vēl ērtāk ikdienā šķirot atkritumus – nošķirotos materiālus var 

uzglabāt speciālos ar krāsainām uzlīmēm marķētos konteineros savā īpašumā. Iedzīvotāji 

var iegādāties gan konteineru iepakojumam (plastmasai, papīram, kartonam, metālam), gan 

mīksto konteineru stiklam (pudelēm un burkām). „ZAAO” konteinerus iztukšo bez maksas 

pēc noteikta grafika. Piedāvājumu izmanto jau vairāk kā 150 klienti, tādā veidā samazinot 

maksājumus par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Attīstot dalītās vākšanas infrastruktūru un izglītojot iedzīvotājus par atkritumu dalītās 

vākšanas nozīmīgumu, dalīti savākto atkritumu apjoms visā „ZAAO” darbības reģionā ir 

pieaudzis par 22,1 %, salīdzinot ar 2016. gadu. 

Lai izzinātu klientu vērtējumu, uzņēmums katru gadu veic klientu apmierinātības 

mērījumus. Sadarbības novērtējums ir ļoti augsts – 88,6 % no aptaujātajiem klientiem to ir 

novērtējuši kā labu.  

Šajā gadā „ZAAO” guva apstiprinājumu integrētās vadības sistēmas atbilstībai LVS 

EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO 14001:2015 starptautiskajiem standartiem, kas norāda 

uz kvalitatīvu un videi draudzīgu saimniecisko darbību. 

 

2017.gadā „ZAAO” ir saņēmis novērtējumu – Zelta kategorijas godalgu Ilgtspējas 

indeksā. Uzņēmums Ilgtspējas indeksā piedalās jau septīto reizi, un gadu no gada pierāda 

savu spēju sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, 

sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide. 
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„ZAAO” tika pasniegts arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

īpašais apbalvojums „Reģiona spēks” – kā uzņēmumam, kas savā darbībā ne tikai sekmīgi 

ievēro ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pieeju, bet būtisku nozīmi piešķir vides jautājumiem un 

ir nozīmīgs visa reģiona attīstības virzītājs. 

Tika saņemta Sudraba kategorija „BALTA” gada balvai „Drošākais uzņēmuma 

autoparks 2016” vietējo (Baltijas) kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparku 

kategorijā. „ZAAO” konkursā piedalījās pirmo gadu. Konkursa komisija atzinīgi novērtēja 

uzņēmuma ieguldījumus autoparka uzturēšanā un drošas darba vides nodrošināšanā. 

Uzņēmums uzsācis sadarbību ar vairākām Latvijas augstākās izglītības iestādēm – ar 

Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti. 

Sadarbības līgumi paredz aktīvu iesaisti sabiedrības izglītošanā vides jautājumos, 

zinātniskās un materiālas bāzes izmantošanu pētniecībā, sadarbību kopīgu semināru, 

konferenču, vispārizglītojošu pasākumu organizēšanā, savstarpēju konsultāciju sniegšanā, 

uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību, mūžizglītības veicināšanu un 

popularizēšanu, pētniecisko darbu izstrādē, kopīgu Eiropas Savienības finansētu projektu 

pieteikumu sagatavošanā. 

2017. gada nogalē ekspluatācijā tika nodota „Dabas un tehnoloģiju parka” (DTP) 

“URDA” mācību ēka. DTP „URDA” vīzija – īstenojot iedvesmojošu dabaszinātnēs balstītu 

apmācību, radīt kvalitatīvas izmaiņas cilvēku domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi 

mūsdienās un nākamībā, piedāvājot dabaszinātnēs balstītu mācību saturu un infrastruktūru, 

zināšanu un kompetenču pilnveidei, lai nodrošinātu indivīda un sabiedrības dzīves 

kvalitātes uzlabošanu un reģiona ilgtspēju. 

2017. gadā uzņēmums turpināja vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” aktivitātes, 

uzsverot katra reģiona iedzīvotāja lomu sakārtotas vides veidošanā. 

 

2.9. Teritorijas attīstības plāna īstenošana 

Saulkrastu būvvalde 

2017. gadā Saulkrastu novada būvvaldē iesniegtas un izskatītas 229 būvniecības 

ieceres, izsniegtas 113 būvatļaujas, saskaņoti 96 būvprojekti, t.sk. 35 individuālo dzīvojamo 

māju būvprojekti, 44 būvprojekti dārza mājām un vasarnīcām.  

Nozīmīgākie objekti bija 6 ielu pārbūve un 2 jaunu ielu būvniecība, pirmskolas 

izglītības iestādes „Rūķītis” telpu pārbūve, kultūras nama „Zvejniekciems” 1. stāva telpu 

pārbūve, kafejnīca Kāpu ielā 1A. 
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Ekspluatācijā pieņemti 64 būvobjekti, tai skaitā 19 dzīvojamās mājas, 30 dārza mājas 

un vasarnīcas. Lielākie būvobjekti – gājēju tilts pār Aģi Zvejniekciemā, Saulkrastu 

vidusskolas sporta laukums, meža ceļš „Pļevnas ceļš”. Izsniegtas 66 izziņas par būvniecību 

un zemes atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam. 

 

2.10. Skultes ostas pārvalde 

2017. gadā Skultes ostu apmeklēja 242 kuģi; vidējā kuģu bruto tonnāža ir 

saglabājusies 2016. gada līmenī un ir 3638 bruto tonnas. Kopumā 2017. gadā ostā tika 

pārkrauts 819,8 tūkstoši tonnu kravu, un līdz ar to tika sasniegts vēsturiski lielākais gada 

kravu apgrozījums ostā. Skultes ostas pārvaldes neto apgrozījums, salīdzinot ar 2016. gadu, 

palielinājās par 79 819 eiro jeb par aptuveni 8,15 %. Skultes ostas kopējie aktīvi, salīdzinot 

ar 2016. gadu, palielinājušies par 266 686 eiro jeb aptuveni par 2,2 %, kas saistīts ar jaunu 

pamatlīdzekļu izveidošanu un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām. 

Pārskata gadā Skultes ostas pārvalde veica ilgtermiņa aizdevumu atmaksu 

kredītiestādei 111 232 eiro apmērā. Projekta „Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras 

uzlabošana Skultes ostā” realizācijas vajadzībām piesaistīts finansējums īstermiņa 

aizdevuma veidā. Kopējais parāds kredītiestādēm 2017. gada 31. decembrī 550 647 eiro. 

AS „SEB Banka” ilgtermiņa aizdevuma atlikusī aizdevuma pamatsumma ir 278 077 eiro. 

Aizdevuma atmaksas termiņš – 2020. gada 1. jūnijs. AS „SEB Banka” projekta realizācijai 

izsniegtā aizdevuma pamatsumma ir 272 570 eiro, un aizdevuma atmaksas termiņš 2018. 

gada 31. decembris. Procentu maksājumi kredītiestādēm pārskata gadā bija 6 366 eiro.  

2017. gada peļņa bija 599 452 eiro. Ostu maksu obligātie atskaitījumi pašvaldības 

budžetā, salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājās par 12 % un kopumā bija 68 021 eiro. 

Pārskata gadā Skultes ostas pārvalde turpināja darbu pie investīciju piesaistes ostas 

infrastruktūras atjaunošanai. Piedaloties rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 

(ZRP) atbalsta pasākumā 11.23 „Zvejas ostas un izkraušanas vietas” tiek realizēts projekts 

„Zvejas produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā”. Projekta 

realizācija tiks pabeigta 2018. gada pavasarī.   

Vienlaikus 2017. gadā tika realizēts „INTERREG Central Baltic” programmas 

projekts „SmartPorts”. Projekta ietvaros veikta ostas peldošo un stacionāro navigācijas 

zīmju modernizēšana, kā arī uzstādītas akvatorijas videonovērošanas sistēma un 

meteostacija.  
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2017. gadā tika apstiprināti divi jauni projektu iesniegumi finansējuma piesaistei 

ostas infrastruktūras atjaunošanai. Igaunijas-Latvijas pārrobežas programmas ietvaros, 

sadarbojoties ar Rīgas plānošanas reģionu, ir uzsākta projekta realizācija jahtu ostas 

infrastruktūras izveidei, kā arī ir uzsākta zvejas kuģu piestātnes pārbūves projekta 

realizācija. Jauno projektu realizācija plānota 2019. gadā.  

Ostas teritorijā strādājošie uzņēmumi 2017. gadā turpināja investīcijas ražošanas un 

kravu apstrādes infrastruktūras uzlabošanai. Tirdzniecības ostas daļā uzņēmēji veica kravas 

laukumu cieto segumu ierīkošanu un jaunas pārkraušanas tehnikas iegādi. Zvejas ostas daļā 

uzņēmēji ir paredzējuši izveidot saldētu zvejas produktu ražotni pārbūvējot esošās ēkas, 

tam piesaistot EJZF finansējumu. Projekta iesniegums ir iesniegts Lauku atbalsta dienestā 

2017. gada decembrī un ir apstiprināts 2018. gada martā. Projekta realizācija plānota divu 

gadu laikā no LAD lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

2.11. Zemes izmantojums 

Saulkrastu novada teritorija aizņem 4774,2 ha lielu platību, no tiem pilsētas teritorija 

aizņem 604,4 ha, Saulkrastu pagasta teritorija 4169,8 ha. Saulkrastu novadā kopā ir 8196 

nekustamie īpašumi un 1067 dzīvokļu īpašumi. (Dati sagatavoti pēc VZD Rīgas reģionālās 

nodaļas zemes sadalījuma pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un pa zemes 

lietošanas veidiem (ha) pārskata datiem uz 01.01.2018.) 

Saulkrastu novada domē par jautājumiem, kas skar nekustamos īpašumus un zemes 

izmantošanu, atbildīga ir Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa. Mērniecības 

pakalpojumus sniedz licencēti mērnieki. 

 



 

 

 

3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

 

Pavisam budžeta ieņēmumi 2017. gadā tika plānoti 8 053 365 eiro apjomā. Faktiskā 

2017. gada budžeta ieņēmumu izpilde bija 8 224 773 eiro jeb 102,1 % no gada plāna. 

2017. gada ieņēmumi bija par 8,7 % vairāk, nekā iepriekšējā gadā. Šādas izmaiņas ir 

skaidrojamas ar to, ka 2017. gadā galvenokārt ir palielinājušies nodokļu ieņēmumi. 

Pašvaldības ieņēmumi 2017. gadā veidojās no nodokļu ieņēmumiem, nenodokļu 

ieņēmumiem, naudas sodiem, valsts budžeta transfertiem, pašvaldību budžetu transfertiem, 

budžetu iestāžu ieņēmumiem un aizņēmumiem. 

2017. 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 5 883 523 eiro jeb 71,53 % no 

kopējiem budžeta ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi ir 

palielinājušies par 7,6 %. Galvenais nodokļa ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis, kas 2017. gadā veidoja 4 517 466 eiro jeb 54,9 % no visas pašvaldības 

ieņēmumiem. 

2017. gada budžeta izdevumi tika plānoti, ņemot vērā reālās finanšu iespējas 

pašvaldībai noteikto pastāvīgo funkciju nodrošināšanai un pašvaldības iestāžu uzturēšanai. 

Budžeta izdevumu apjoms 2017. gadā bija 8 431 323 eiro. 

2017. gadā Saulkrastu novada pašvaldība veica maksājumus pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā, to apjoms palielinājās par 9,1 % salīdzinājumā ar 2016. gadu, un 

fondā iemaksājamā summa bija 680 091 eiro. 2015. gadā iemaksas maksājumus pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fondā bija 472 001 eiro; divu gadu laikā iemaksu apjoms 

palielinājies par 44,1 % 

Pašvaldības parādu procentu nomaksa bija tikai 22 118 eiro, taču aizņēmumu 

atmaksai tika izlietoti 595 700 eiro. Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem tika izlietoti 140 584 eiro. 

Izpildvaras, likumdošanas varas institūciju izdevumi bija 782 714 eiro, un tajā 

ietilpst: 

pašvaldības administrācijas izdevumi – 200 085 eiro; 

finanšu un grāmatvedības nodaļas izdevumi – 184 980 eiro; 

deputātu izdevumi – 99 477 eiro; 

juridiskās nodaļas izdevumi –88 755 eiro; 
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izveidotā lietvedības un personāla nodaļas izdevumi – 73 425 eiro; 

dzimtsarakstu nodaļas izdevumi – 34 746 eiro; 

jauniešu mājas izdevumi – 46 158 eiro; 

informācijas tehnoloģiju nodaļas izdevumi – 26 573 eiro. 

Saulkrastu novada Pašvaldības policijas budžets 2017. gadā veidojis 359 867 eiro. 

Saulkrastu novadā darbojas bāriņtiesa. Bāriņtiesas darba finansēšanai budžetā bija 

iedalīti 45 252 eiro. 

Tūrisma daļai 2017. gada budžets tika piešķirts 77 321 eiro apmērā. 

Lai nodrošinātu pašvaldību funkciju izpildi, 2017. gada budžetā nozīmīgu izdevumu 

īpatsvaru veido tautsaimniecības izdevumi. 2017. gadā kopējie tautsaimniecības izdevumi 

ir atkarīgi no projektu apjoma pašvaldībā.  

Domes deleģēto funkciju izpildei paredzētajā finansējumā tautsaimniecībai ietilpst: 

pilsētas ielu apgaismojums remontam 166 947 eiro; ceļu un ielu uzturēšanai, remontam 

192 218 eiro; novadgrāvju uzturēšanai 32 678 eiro; meliorācijas sistēmas būvniecībai 

45 268 eiro; dotācija SIA „Saulkrastu komunālserviss” 44 574 eiro; vētras seku 

likvidēšanai tika izlietoti 100 163 eiro. 

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas izdevumi 2017. gadā bija 412 578 

eiro. 

Tautsaimniecībai budžeta izdevumi 2017. gadā palielinājās un izdevumi veidoja 

152 572 eiro, kas ietver arī darba drošības izdevumus. 

Domes būvvaldes izdevumi 2017. gadā bija 56 961 eiro apmērā. 

Dažādu projektu izstrādei un līdzdalības nodrošināšanai 2017. gadā attīstības un 

plānošanas nodaļai tika izlietoti 38 945 eiro. 

Saulkrastu slimnīcai ir veikta dotācija, palielinot pamatkapitālu 2017. gadā 30 000 

eiro apmērā. 

Brīvajam laikam, sportam un kultūrai 2017. gada budžetā kopējais finansējuma 

apjoms bija 998 491 eiro, kas ir par 23,7 % lielāks, nekā iepriekšējā gadā.  

Sekmīgai „Saulkrastu kultūras un sporta centra” darbībai 2017. gada budžetā izlietoti 

726 084 eiro. 

Saulkrastu bibliotēkas izdevumi 2017. gada budžetā bija 81 489 eiro. 

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izdevumi 2017. gadā bija 10 955 eiro. 

Izglītībai ieplānoto izdevumu apjoms 2017. gadā kopā veidoja 30,1% no visiem 

pašvaldības budžeta izdevumiem. 
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Saulkrastu vidusskolas vajadzībām 2017. gada budžetā piešķīra finansējumu 319 412 

eiro apmērā, kas ir par 17,5 % vairāk, nekā iepriekšējā gadā. 

2017. gada budžetā Zvejniekciema vidusskolas izdevumus finansēja 309 985 eiro 

apmērā, kas ir par 17,7 % vairāk, nekā iepriekšējā gadā. 

Skolēnu transportam uz skolām 2017. gadā izlietoti 30 342 eiro. 

Pašvaldība finansē Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis”, un 2017. gada 

budžetā ir izlietots finansējums 531 382 eiro apmērā, kas ir par 0,7 % vairāk, nekā 

iepriekšējā gadā.  

Pašvaldība finansē VJMMS, kurai 2017. gada budžetā izlietoja finansējumu 160 938 

eiro apjomā, kas ir par 8,6 % vairāk, nekā iepriekšējā gadā. 

2017. gada budžeta izdevumos kopējās mērķdotācijas Saulkrastu vidusskolas, 

Zvejniekciema vidusskolas un PII „Rūķītis”, VJMMS un ārpusskolas nodarbību 

pedagogiem veidoja kopumā 1 062 423 eiro, kas par 16,2 % mazāk, nekā iepriekšējā gadā. 

Tas ir skaidrojams ar to, ka pedagogu alga par 2016. gada decembri tika izmaksāta 2016. 

gadā.  

Sociālās palīdzības darbu pašvaldībā koordinē Saulkrastu novada sociālais dienests. 

2017. gadā sociālajā dienestā budžetam izlietoti 113 597 eiro. 

Maznodrošināto personu dzīves apstākļu nodrošināšanai darbojas sociālā māja, kurai 

2017. gadā budžets kopsummā veidoja 241 303 eiro izlietojumu. 

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 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, 2017. gada budžetā izlietoja kopā 241 677 eiro, kas ir par 5,5 % mazāk, nekā 

iepriekšējā gadā. 

Kompensācijām bērnu vecākiem izmaksāts būtiski vairāk, nekā iepriekšējā gadā, un 

bija 75 056 eiro, asistentu pakalpojumiem izlietoti par 63,3 % mazāk un bija 14 762 eiro; 

Bērnu tiesības komisijas uzturēšanas izdevumi 2017. gadā bija 1644 eiro, kas ir par 8,3 % 
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vairāk, nekā iepriekšējā gadā. NVA projektam „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2017. 

gadā izlietoti 4829 eiro, kas ir par 28,6 % vairāk, nekā iepriekšējā gadā. 

Saulkrastu novadā 2017. gadā ir sākti un realizēti vairāki projekti. 2017. gadā 

realizēti projekti par kopējo summu 144 466 eiro, projekta „LIFE EcosystemServices” 

realizācijai izlietoti 2017. gadā 29 038 eiro, projekta „Dabisko nārsta vietu atjaunošana un 

atražošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā” realizācijai tika izlietoti 11 516 eiro, 

projekts „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu 

novadā” realizācijai tika izlietoti 103 912 eiro. 

Dotācija pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” tika piešķirti 

projekta „Zvejniekciems” renovācijai – 149 964 eiro, projekta „Gājēju tilta pār Aģes upi 

Zvejniekciemā pārbūvei” – 41 841 eiro, Saulkrastu kultūras un sporta centram – 

Zvejniekciema stadiona celiņu sintētiskā seguma izbūvei – 29 697 eiro. 

Speciālo budžetu veido privatizācijas fonda, autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi, dabas 

resursu nodoklis un pārējie ieņēmumi, kas sastāv no maksājumiem par tiesībām lietot 

atsevišķas preces, ieņēmumiem izglītības un kultūras fondos, sociālās palīdzības fonda un 

Skultes ostas maksas. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017. gadā bija 216 265 eiro, kas ir par 2,6 % vairāk, 

nekā 2016. gadā. Speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā ir palielinājušies par 31 % un bija 

270 392 eiro. 

3.1. Pašvaldības budžeta izpilde 

Pamatbudžets 

Tabulā apkopota informācija par Saulkrastu novada domes pamatbudžeta izpildi 

2015. un 2016. gadā, kā arī 2017. gada plāns. Tabulas 4. un 6. ailē parādītas budžeta 

pozīciju izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.  

2015. un 
2016. gada 

pamatbudžeta 
izpilde un 

2017. gada plāns 

2015. 
gada 

izpilde 
(EUR) 

2016. 
gada 

izpilde 
(EUR) 

Izmaiņas 
2015./2016. 

gadā 

2017. 
gada 
plāns 
(EUR) 

2017. 
gada 

izpilde 
(EUR) 

Izmaiņas 
2016./2017. 

gadā 

Kopā ieņēmumi 7 204538 7 339 49 134 711 8 053365 8 224773 714 116 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

3 900900 4 040243 139 343 4 383571 4 517466 477 223 
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Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis par 
zemi 

872 527 904 040 31 513 778 478 902 481 -1 559 

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis par 
ēkām 

175 667 183 267 7 600 150 877 171 137 -12 130 

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis par 
mājokli 

179 088 190 843 11 755 156 108 190 976 133 

Nekustamā 
īpašuma 
nodokļa parāds 
par mājokli 

17 606 17 811 205 40 024 12 177 -5 634 

Nekustamā 
īpašuma 
nodokļa parāds 
par zemi 

91 735 86 705 -5 030 180 877 58 613 -28 092 

Nekustamā 
īpašuma parāds 
par ēkām 

15 643 28 931 13 288 45 457 14 386 -14 545 

Azartspēļu 
nodoklis 

15 970 17 193 1 223 17 279 16 287 -906 

Ieņēmumi no 
īpašumu 
pārdošanas 

65 902 9 639 -56 263 105 000 64 240 54 601 

Valsts, 
pašvaldību 
nodevas un 
maksājumi 

9 549 22 647 13 098 21 616 15 879 -6 768 

Soda naudas 80 694 92 340 11 646 157 586 65 073 -27 267 

Valsts budžeta 
transferti 

1 323039 1 242778 -80 261 1 413299 1 665951 423 173 

Norēķini ar 
pašvaldību 
budžetiem 

197 724 263 298 65 574 293 850 292 582 29 284 

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi 

258 494 239 514 -18 980 309 343 237 525 -1 989 

Aizņēmumi   245 964 245 964 139 893 130 532 -115 432 



Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats 

60 

 

Naudas līdzekļi 973 618 1 040079 66 461 1 040079 699 226 -340 853 

Kopā izdevumi 7 227913 7 518752 290 839 9 233340 8 431323 912 571 

Izpildvara un 
likumdošanas 
varas 
institūcijas  

601 747 749 727 147 980 900 787 782 714 32 987 

Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība 

286 846 336 766 49 920 380 116 368 157 31 391 

Ekonomiskā 
darbība 

62 892 342 212 279 320 823 343 597 484 255 272 

Vides 
aizsardzība 

  115 230 115 230 65 425 44 694 -70 536 

Teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 

1 227 767 928 400 -299 367 1 033 395 882 272 -46 128 

Izglītība 2 264 749 2 209 228 -55 521 2 664 514 2 538 845 329 617 

Veselības 
aprūpe 

49 731 30 020 -19 711 30 000 30 000 -20 

Atpūta, kultūra 
un reliģija 

773 363 762 004 -11 359 1 021 857 998 190 236 186 

Sociālā 
aizsardzība 

696 410 773 502 77 092 882 618 750 474 -23 028 

Norēķini par 
izglītību 

101 553 121 209 19 656 140 000 140 584 19 375 

Pārējie 
izdevumi 

42 301   -42 301     0 

Pašvaldības 
parādu procentu 
nomaksa 

76 211 48 725 -27 486 31 088 22 118 -26 607 

Aizņēmumu 
atmaksa 

572 342 483 292 -89 050 600 231 595 700 112 408 

Maksājumi 
izlīdzināšanas 
fondam 

472 001 618 437 146 436 659 966 680 091 61 654 

 

 15. tabula. 

Pamatbudžeta izpilde 

 



 

 

 

4. PAŠVALDĪBAS PAMATLĪDZEKĻU NOVĒRTĒJUMS 

4.1. Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu novērtējums 

Pamatlīdzekļu bilance (kustama un nekustama manta, kuras kalpošanas laiks ir ilgāks 

par vienu gadu un vērtība pārsniedz (213 eiro), kas ir budžeta iestādes īpašumā, un tā 

izmaiņas parādītas 16. tabulā. 

 

Bilances postenis Atliku
ms uz 
1.01.2017. 

(EUR) 

Iegāde, 
izgatavošana, 
uzņemšana 
bilancē 

Izņemša
na no 
darbības, 
klasifikācijas 
maiņa 

Atlik
ums uz 
31.12.2017. 
(EUR) 

Attīstības pasākumi un 

programmas 31542,12   31542,12 

Datorprogrammas 43656,39 936,55 213,43 44379,51 

Pārējie nemateriālie 

ieguldījumi 46125,76 2116,90  48242,66 

Dzīvojamās ēkas 232750,69   232750,69 

Nedzīvojamās ēkas 6067888,48  1429,99 6066458,49 

Transporta būves 19901147,76 214336,38 46008,53 20069475,6 

Zeme zem ēkām un 

būvēm 2648677,14 20860,01 27074,65 2642462,50 

Pārējā zeme 7242562,20 66050,00 127297,00 7181315,20 

Inženierbūves 1165216,86 46922,06   1212138,92 

Pārējais nekustamais 

īpašums 913611,13     913611,13 

Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 3274,71     3274,71 

Transportlīdzekļi 234605,12     234605,12 

Saimniecības 

pamatlīdzekļi 713572,30 41984,70 4449,96 751107,04 

Bibliotēku fondi 172445,82 16267,98 5292,71 183421,09 
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Antīkie un citi kultūras un 

mākslas priekšmeti 0,00 183,19 0,00 183,19 

Datortehnika, sakaru un 

cita biroja tehnika 378042,01 37936,08 7599,57 408378,52 

Iepriekš neklasificētie 

pārējie pamatlīdzekļi 143795,97 119390,77 153970,26 109216,48 

Pamatlīdzekļu izveidošana 237421,74 314033,60 109859,69 441595,65 

Nepabeigtā būvniecība 101396,69     101396,69 

Turējumā nodotā valsts un 

pašvaldību zeme 854978,73   854978,73 

Turējumā nodotās valsts 

un pašvaldību ēkas un 

būves 215258,34 1511,60 2670,38 214099,56 

Mežaudzes 1307,34 2033,05  3340,39 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 669,99 18676,81 18362,30 984,50 

Avansa maksājumi par 

pārējiem pamatlīdzekļiem 378042,01 37936,08 7599,57 408378,52 

Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 2803935,52  55631,00 2748304,52 

Pavisam kopā: 

44153882,81 903239,68 559859,47 

44497263,0

2 

16. tabula.  
Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu novērtējums 2017. gadā. 

 
 

Nr. 

p.k. 

 

Līguma dati 

Darbu izpildītājs 

Kopējais 

izmaksu 

apjoms 

(līguma 

summa) 

Pabeigšanas 

termiņš, 

nodošana 

lietošanā vai 

ekspluatācijā 
datums 

darbības 

termiņš 

Pamatlīdzekļu izveidošana Konts 1241 

Pirmās ielas izbūve, Saulkrastos, posmā no Ainažu ielas līdz A. Kalniņa ielai 

1. 23.09.2016. 29.06.2018. SIA „Polyroad” 13 684 06.2019 

Svētku ielas izbūve, Saulkrastos, posmā no Vidrižu ielas līdz Bīriņu ielai 

2. 23.09.2016. 29.06.2018. SIA „Polyroad” 13 686 06.2019 
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3. 13.09.2017. 19.12.2018. SIA „INOS” 15 000 12.2018 

    reversais PVN 3 150 

      18 150 

Moduļa tipa piebūves Saulkrastu vidusskolas ēdamzālei būvniecība 

4. 28.08.2018. 08.12.2017. SIA „INOS” 7 000   

12.2018     reversais PVN 1 470 

      8 470 

Gājēju celiņš Tallinas ielā 7, Zvejniekciems 

5. 11.08.2017. 10.10.2017. IK „Logu meistars” 300 12.2018 

Ielu apgaismes līniju izbūve V.Lāča ielā 

6. 11.04.2017. 13.07.2017. SIA „Leģenda Gold” 1 815 09.2018 

27.10.2017. 14.12.2017. SIA „Amanda-EA” 38 964 

    reversais PVN 8 182 

14.11.2017. 17.12.2017. Armands Grīns 1 456 

      50 418 

Ielu apgaismes līniju izbūve Vidrižu ielā 

7. 11.04.2017.   SIA „Leģenda Gold” 1 748 09.2018 

14.11.2017. 17.12.2017. Armands Grīns 728 

      2 476 

Meliorācijas sistēmas jaunbūve Lapu ielā 

8. 27.03.2015. 01.07.2015. PA SIA „Inženiergrupa” un 

M.Ostelis 

2 032 06.2018 

 Kopā kontā 1241 109 216  

Nepabeigtā būvniecība. Konts 1242 

Alfrēda Kalniņa ielas rekonstrukcija 

1. 25.05.2016. 20.09.2016. SIA „Vertex projekti” 895 06.2018 

26.06.2017. 27.09.2018. SIA „Vertex projekti” 5 989 

27.10.2017. 16.01.2018. SIA „GP Holding” 34 934 

31.10.2017. 21.12.2018. Ints Puriņš 350 

      42 168 

Akācijas ielas pārbūve Saulkrastos 

2. 23.09.2016. 29.06.2018. SIA „Polyroad” 11 643 12.2019 

Bīriņu ielas pārbūve Saulkrastos, posmā no A. Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai 

3. 23.09.2016. 29.06.2018. SIA „Polyroad” 15 055 12.2019 

Jūras prospekta pārbūve Zvejniekciemā, posmā no Melnsila ielas līdz Upes ielai 

4. 23.09.2016. 29.06.2018. SIA „Polyroad” 11 461 12.2019 

Melnsila ielas pārbūve Zvejniekciemā 
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5. 23.09.2016. 29.06.2018. SIA „Polyroad” 16 386 12.2019 

Ostas ielas pārbūve Zvejniekciemā 

6. 23.09.2016. 29.06.2018. SIA „Polyroad” 11 177 06.2019 

Upes ielas pārbūve Zvejniekciemā 

7. 23.09.2016. 29.06.2018. SIA „Polyroad” 20 183 12.2019 

Jauna ceļa izbūve, Pirmā iela 

8. 10.02.2014. 03.03.2014. SIA „DekoGeoBalt” 440 06.2019 

07.08.2014. 06.10.2014. SIA „Vertex projekti” 1 744 

01.07.2015. 10.08.2015. SIA „Vertex projekti” 786 

23.03.2015. 07.04.2015. SIA „Saulkrastu meži” 4 660 

03.11.2015. 27.05.2016. SIA „Buildimpeks” 19 022 

    reversais PVN 3 994 

17.12.2015. 16.03.2016. SIA „Vertex projekti” 266 

      30 915 

Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija 

9. 05.08.2015. 23.09.2015. IK „Logu meistars” 1 600 06.2018 

29.09.2015. 10.12.2015. SIA „Buildimpeks” 72 959 

    reversais PVN 15 321 

18.09.2015. 01.10.2015. SIA „LaUpe” 350 

05.08.2015. 10.12.2015. IK „Logu meistars” 400 

26.05.2016. 09.08.2016. IK „Logu meistars” 1 600 

02.11.2016. 09.12.2016. SIA „GP Holding” 17 999 

    reversais PVN 3 780 

08.12.2016. 09.12.2016. SIA „P Holding” 1 731 

    reversais PVN 363 

02.11.2016. 16.12.2016. IK „Logu meistars” 266 

07.08.2017. 26.10.2017. SIA „Buildimpeks” 32 581 

    reversais PVN 6 842 

17.08.2017. 02.11.2017. Ints Puriņš 250 

26.05.2016. 02.11.2018. IK „Logu meistars” 133 

      156 180 

Gājēju tiltiņa pār Aģes upi pārbūve 

10. 27.03.2017. 28.07.2017. SIA „Katleri” 800 06.2018 

27.03.2017. 30.11.2017. SIA „Katleri” 44 700 

27.03.2017. 30.11.2017. SIA „Katleri” 2 000 

    reversais PVN 11 488 

06.09.2017. 05.12.2018. SIA „Būvju profesionālā 3 080 
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uzraudzība” 

      69 268 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma Saulkrastu Sporta centrā 

11. 15.10.2015. 15.12.2015. SIA „TelPro” 469 06.2018 

15.10.2015. 15.03.2017. SIA „TelPro” 937 

      5 627 

Meliorācijas sistēmas pārbūve Smilšu ielā 3 

12. 27.03.2015. 01.07.2015. PA SIA „Inženiergrupa” un 

M.Ostelis 

2 214 06.2018 

Meliorācijas sistēmas pārbūve Ābeļu ielā 

13. 27.03.2015. 05.06.2015. PA SIA „Inženiergrupa” un 

M. Ostelis 

1 548 06.2018 

Meliorācijas sistēmas pārbūve Upes ielā un Rītupes ielā 

14. 27.03.2015. 01.07.2015. PA SIA „Inženiergrupa” un 

M. Ostelis 

3 296 06.2018 

Meliorācijas sistēmas pārbūve d/s "Liepaine" 

15. 27.03.2015. 27.02.2017. PA SIA „Inženiergrupa” un M. 

Ostelis 

3 560 06.2018 

Meliorācijas sistēmas pārbūve starp Tallinas, Rožu, Silavas un Aģes ielām 

16. 10.10.2016. 02.12.2016. SIA „Lielvārdes meliorācija” 40 035 10.2019. 

26.10.2016. 02.12.2016. Pēteris Guslens 880 

   40 915 

 Kopā kontā 1242 441 596  

17. tabula. 

Nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu izveidošanu atlikumu inventarizācija uz 31.12.2017. 

4.2. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi samazinājušies 

par 25 631 eiro. 

Aprēķins par līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā veikts pēc 

kapitālsabiedrību veikts pēc kapitālsabiedrību 2017. gada pārskatiem, izmantojot pašu 

kapitāla metodi.  

PSIA „Saulkrastu slimnīca” kapitāla daļu turētājs pilnā apmērā ir Saulkrastu novada 

pašvaldība. Sabiedrība sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas 

noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī medicīnas maksas pakalpojumiem. 

Pārskata periodā ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir 719 214 eiro. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums palielinājies par 70 960 eiro. 2017. gada 
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pārskata bilances valūtas kopsumma ir 666 368 eiro. 2017. gada finanšu rezultāts: 

zaudējumi 55 591 eiro apmērā.  

2017. gadā Saulkrastu novada pašvaldība veikusi ieguldījumu Sabiedrības 

pamatkapitālā. Pamatkapitāla palielinājums veikts pēc Saulkrastu novada domes 2017. gada 

29. novembra sēdes lēmuma (protokols Nr. 19, 44.§) 30 000 eiro apmērā. 

PSIA „Saulkrastu slimnīca” valde dalībnieku sapulce nolēma zaudējumu summu 

55 591 eiro segt no turpmāko gadu peļņas.  

SIA „Saulkrastu komunālserviss” darbības galvenie virzieni, saskaņā ar noslēgtajiem 

deleģēšanas, pārvaldes, apsaimniekošanas līgumiem: 

1. sniegt komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds; 

2. Saulkrastu novada teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 

laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana 

un uzturēšana; atkritumu savākšanas; pretplūdu pasākumi). 

Sabiedrības neto apgrozījums 2017. gadā bija 957 833 eiro, kas ir par 9,2 % lielāks, 

nekā iepriekšējā gadā, pateicoties apgrozījuma pieaugumam siltumapgādē, labiekārtošanā 

un notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā. Bilances kopsumma pārskata gadā ir 7 703 389 

eiro. Sabiedrība pārskata gadu beidza ar zaudējumiem 40 eiro apmērā. Pārskata gada 

zaudējumus paredzēts segt no nākamo gadu peļņas.  

Sabiedrības pašu kapitāls kļuva mazāks par 40 eiro un 2017. gada 31. decembrī bija 

2 533 412 eiro. Kopumā Saulkrastu novada pašvaldība ir pārskaitījusi četras dotācijas SIA 

„Saulkrastu komunālserviss”. Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2017. gada 25. 

janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr. 1, 37. §), 8 962 eiro, 9 7134 eiro un 13 879 eiro 

apmērā. Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2017. gada 25. oktobra sēdes lēmuma 

(protokols Nr. 18, 25. §,) 12 019 eiro apmērā.  

2017. gadā tika uzsākts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts Nr. 

5.3.1.0/17/I019 „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, II kārta”, kura ietvaros tiks 

izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Projektu plānots realizēt no 2018. gada 

līdz 2021. gadam. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiks Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas 
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sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros. Projekta mērķis 

ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un piesārņojuma samazināšana, paplašinot 

ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus Saulkrastu aglomerācijā. Projekta ietvaros 

tiks izbūvēti vairāk nekā 18 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā 2 km 

kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vēl 

vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu. Plānots, ka vismaz 

850 deklarētajiem iedzīvotājiem tiks nodrošināti jauni centralizētas kanalizācijas 

pieslēgumi un 256 iedzīvotājiem tiks nodrošināta ūdensapgāde. Projekta kopējā summa ir 

5 649 207 eiro (t.sk. PVN), no kuriem 3 136 976 eiro ir Kohēzijas fonda atbalsts. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu nosacījumiem Centrālā finanšu un 

līgumu aģentūra 2017. gada oktobra beigās apstiprināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Saulkrastu komunālserviss” projekta „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana 

Zvejniekciemā” iesniegumu. Tas nozīmē, ka uzņēmums realizēs Zvejniekciema katlumājas 

pārbūvi, kā rezultātā apkurē vairs netiks izmantotas akmeņogles, pārejot uz ekoloģiski 

tīrāku kurināmā veidu – vietējo atjaunojamo energoresursu šķeldu. Tāpat projekta ietvaros 

tiks modernizētas siltumražošanas iekārtas, un jaudas pieaugums centralizētajā 

siltumapgādē būs no 930 kW līdz 1,0 MW. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti 

Zvejniekciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas 

efektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projektu plānots realizēt no 

2018.gada līdz 2019.gadam. Projekta kopējā summa ir 369 171 eiro, no kuriem 113 640 

eiro ir Kohēzijas fonda atbalsts. 

 

Sabiedrības turpmākā attīstība 

Sabiedrības turpmākā attīstība ir dzeramā ūdens zudumu mērķtiecīga samazināšana, 

jaunu klientu piesaistīšana esošajiem tīkliem, jaunu klientu piesaistīšana esošajiem sadzīves 

kanalizācijas tīkliem, lietus notekūdeņu ieplūšanas sadzīves kanalizācijas tīklos 

samazināšana un katlu māju modernizācija. 

Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrības, kas sagatavo finanšu pārskatus un 

informāciju pašvaldībai: 

 

 



Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats 

68 

 

 

Nosaukums Adrese Reģistrācijas 

Nr. 

Pilnvarnieks Kapitā

la 

daļas 

(%) 

Līdzdalības 

kapitāla 

apjoms 

perioda 

beigās 

(EUR) 

PSIA 

„Saulkrastu 

Slimnīca” 

Ainažu iela 34, 

Saulkrastos, 

Saulkrastu 

novads,  

LV-2160 

40003124779 S. Ancāne 100 270 483 

SIA 

„Saulkrastu 

komunālserviss” 

Liepu iela 3, 

Saulkrastos, 

Saulkrastu 

novads,  

LV-2160 

40103027944 U. Stunda 100 2 533 452 

 

PSIA „Saulkrastu slimnīca” kapitāla daļu turētājs pilnā apmērā ir Saulkrastu novada 

pašvaldība. Sabiedrība sniedz medicīnas pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas 

noslēgti ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī medicīnas maksas pakalpojumiem. 

Pārskata periodā ieņēmumi no medicīnas pakalpojumu sniegšanas ir 648 254 eiro. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījums palielinājies par 53 847 eiro. 2017. gada 

pārskata bilances valūtas kopsumma – 615 799 eiro. 2017. gada finanšu rezultāts ir 

zaudējumi  22 268 eiro apmērā.  

2017.gadā Saulkrastu novada pašvaldības veikusi ieguldījumu sabiedrības 

pamatkapitālā. Pamatkapitāla palielinājums veikts pēc Saulkrastu novada domes 2017. gada 

29. jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr. 8, 23. §) 23 958 eiro apmērā un pamatkapitāla 

palielinājums veikts pēc Saulkrastu novada domes 2017. gada 20. oktobra sēdes lēmuma 

(protokols Nr. 14, 33. §) 6 062 eiro apmērā. 

2017. gadā sadarbībā ar Saulkrastu novada domi tika iegādāta jauna medicīniskā 

iekārta tvaika sterilizators, kura garantē drošu un efektīvu sterilizācijas procesu, kā arī 

nodrošina mazāku elektrības un ūdens patēriņu. Tika uzstādīts kvalitatīvs apgaismojums 

slimnīcas pagalmā. Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu, nodrošinātu atbilstošus un 
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optimālu telpu noslogojumu, tika veikts remonts palātā un izremontētas vannas istaba, 

nodrošinot atbilstošu aprīkojumu invalīdiem. Tika izremontēta medicīnas aprūpes personāla 

atpūtas telpa, kā arī iegādāts nepieciešamais inventārs.  

Sabiedrības vadība turpinās saimniecisko darbību, lai nodrošinātu Saulkrastu novada 

un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus – ambulatorās 

veselības aprūpes pakalpojumus; neatliekamo medicīnisko palīdzību (SMPP), kā arī 

turpināt attīstīt medicīniskās mājas aprūpes pakalpojumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

pakalpojumu sniegšanu pacientu dzīvesvietā, tai skaitā rehabilitāciju. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, 

attīrīšana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu apkalpošana, siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, daudzdzīvokļu māju 

apsaimniekošana un pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana. 

Sabiedrības neto apgrozījums 2017. gadā bija 877 134 eiro, kas ir par 18,6 % lielāks, 

nekā iepriekšējā gadā, pateicoties apgrozījuma pieaugumam siltumapgādē, labiekārtošanā 

un notekūdeņu savākšanā un attīrīšana. Bilances kopsumma pārskata gadā ir 7 873 029 

eiro. Sabiedrība pārskata gadu beidza ar zaudējumiem 12 226 eiro apmērā. Pārskata gada 

zaudējumus paredzēts segt no nākamo gadu peļņas. Uzņēmuma ienākuma nodokļa 

deklarācijā apliekamā ienākuma summa ir negatīva, un, ņemot vērā veikto ilgtermiņa 

investīciju apjomu, uzņēmuma ienākuma nodoklis par 2017. gadu netiek aprēķināts.  

Sabiedrības pašu kapitāls pieauga par aptuveni 9,8 % un 2016. gada 31. decembrī bija 

2 533 452 eiro. Kopumā Saulkrastu novada pašvaldība ir pārskaitījusi trīs dotācijas SIA 

„Saulkrastu komunālserviss”: pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2016. gada 29. 

jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr. 8, 24.§) – 30 189.04 eiro apmērā; pamatojoties uz 

Saulkrastu novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr. 8, 25.§) – 

4 581.00 eiro apmērā; pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2016. gada 26. oktobra 

sēdes lēmuma (protokols Nr. 14, 37.§) – 13 652 eiro apmērā. 

2017. gadā uzsākts ES KF projekta SAM 4.3.1. konkursa „Veicināt energoefektivitāti 

un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”, projekts „Zvejniekciema katlu 

mājas rekonstrukcija un katla nomaiņa”. Plānota dzeramā ūdens zudumu mērķtiecīga 

samazināšana. Paredzēts ūdensvada un kanalizācijas tīklu avāriju un remontdarbu veikšana, 

izmantojot sabiedrības tehniku un darbaspēku, tādejādi pēc iespējas mazāk piesaistot 

ārpakalpojumus. Lai samazinātu zaudējumus, plānota pakalpojumu plānveidīga un 

mērķtiecīga attīstība un optimizācija. Inovatīvas metodes darbā ar nemaksātājiem, saistību 
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nepildītājiem, sabalansējot ieguvumus ar izdevumiem. Paredzēta līdzekļu piesaiste 

ūdenssaimniecības atjaunošanai un attīstībai, siltumapgādes optimizācijai (piemēram dalība 

ES projektos). 2017. gadā tika veikti pasākumi, lai samazinātu siltuma zudumus katlu 

mājās, paaugstinot apkures katlu lietderību.  

 

Neatkarīgu revidentu ziņojums Saulkrastu novada domei reģ. Nr. 90000068680 

„Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Esam veikuši Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2017. gada 

pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Finanšu pārskats ietver: 

 2017. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – 

Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” minētās veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr. 1 „Bilance”; 

2017. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem 

rezultātiem – veidlapa Nr. 4-3; 

Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. 

gadu – veidlapa Nr. 4-1; 

Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017.  gadu – veidlapa Nr. 2-

NP; 

konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013. gada 

15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, konsolidētā finanšu pārskata 

skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu 

finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, 

kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu 

pārskatā. 

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par Saulkrastu novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 

31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto 

naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru kabineta 

2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Apstākļu akcentējums 
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Mēs vēršam uzmanību uz vadības sagatavoto finanšu pārskata Piezīmi Nr. 1.2.1.3., 

kurā sniegta informācija par to, ka, salīdzinot pašvaldības grāmatvedības datus ar VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” datiem un sagatavoto informāciju par pašvaldības īpašumā un 

valdījumā esošajām transportbūvēm, tika konstatētas dažas neatbilstības starp VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” sniegto informāciju attiecībā uz ceļu un ielu seguma veidu un 

pašvaldības grāmatvedības uzskaitē esošiem datiem. Pašvaldības speciālisti turpinās 

padziļinātu pašvaldības bilancē esošo transportbūvju inventarizāciju 2018. gadā. Ir 

sagaidāms, ka transportbūvju uzskaites vērtība turpmākajos periodos tiks koriģēta 

atbilstoši ceļu un ielu seguma veidam un to nolietojums atbilstoši normām. Mūsu sniegtajā 

atzinumā nav iekļautas nekādas iebildes saistībā ar šo apstākli. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido vadības 

ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā „Vadības ziņojums – ZINO”. 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto 

citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā 

norādīts mūsu ziņojuma sadaļā „Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu 

prasībām”. 

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu 

informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā 

finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, 

un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni 

par Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas 

neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav 

nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir sniegt 

viedokli, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. 

oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, 

vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 
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Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās 

vidi, mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas 

neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

SIA „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” Licence Nr.30 valdes locekle atbildīgā 

zvērināta revidente Sandra Vilcāne Sertifikāts Nr.30” 

 

5. PROJEKTI 

2017. gadā pašvaldība ir uzsākusi projektu pieteikumu sagatavošanu atlases 

konkursiem, un uzsākusi apstiprināto projektu īstenošanu.  

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides 

aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskais atbalsta mērķis 

„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” projektu atlasē iesniegts projekts „Vidzemes piekrastes kultūras un 

dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – „Saviļņojošā 

Vidzeme” sadarbībā ar Carnikavas, Salacgrīvas un Limbažu pašvaldībām, Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanai 811 477,76 eiro apmērā 

Saulkrastu estrādes rekonstrukcijai. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 114 879 eiro. 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

„Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projektu 

atlasē iesniegts projekts „Daudzfunkcionālas ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 

energoefektivitātes paaugstināšana”, ERAF finansējuma saņemšanai 206 125 eiro apmērā. 

Projekta ietvaros plānoti ēkas Raiņa ielā 7 siltumnoturības uzlabošanas darbi. Par 

būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību noslēgts līgums ar SIA „Būvdizains”, pēc projekta 

izstrādes plānots izsludināt publisku iepirkumu siltumnoturības darbu veikšanai un precīzu 

projekta izmaksu noteikšanai.  

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 

specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” iesniegts projekts 

„Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” 

(ERAF) finansējuma 1 688 762 eiro saņemšanai. Projekta ietvaros plānoto ielu izbūvei un 
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pārbūvei izstrādāts būvprojekts (izstrādātājs SIA „Polyroad”, būvprojekta izstrādes un 

autoruzraudzības izmaksas – 120 895 eiro). Kopējais projekta izmaksas sākotnēji plānotas 

1 986 779 eiro, bet publiskā iepirkuma rezultātā kopēju izmaksu apjoms sasniegs 2 911 829 

eiro. Pašvaldība apliecinājusi, ka projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras rezultātā tiks 

nodrošinātas privātās investīcijas 10 miljonu eiro apmērā un veidos 133 jaunas darbavietas. 

Lai vecinātu šādu rezultātu sasniegšanu, pašvaldība nolēmusi sagatavot priekšlikumu un 

uzrunāt potenciālo investoru atpūtas un naktsmītņu centra izveidei teritorijā „Stacijas 

mežs”. 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 

„Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma 

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu 

konkursā iesniegts projekts „Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” par 

kopējo finansējumu 62 865 eiro. Projekta ietvaros uzsākta peldētapmācības reizi nedēļā 

sākumskolas klašu skolēniem abās vispārizglītojošajās iestādēs līdz 2019. gada 31. 

decembrim, kā arī organizēti publiski pasākumi un izglītojoši semināri par veselīgu 

dzīvesveidu.  

Turpinājusies projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas 

pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošana, kura ietvaros tiek 

veikts Baltās kāpas un tās apkārtējās teritorijas ekosistēmu novērtējums, vides monitorings 

un izstrādāts teritorijas dabas dizaina prototips. 2017. gadā projekta ietvaros uzsākta 

Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam aktualizācija. Projekta 

kopējās izmaksas plānotas 19 2812 eiro apmērā, no kuriem „Life +” programmas 

piešķirtais finansējums ir 96 403 eiro (50 %), Latvijas Vides aizsardzības fonda 

administrācijas līdzfinansējums – 38 564,00 eiro (20 %), pašvaldības finansējums – 57 845 

eiro (30 %). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un biedrību 

„Baltijas krasti”. Ņemot vērā projekta saistību ar citiem projektiem, projekta īstenošana tiek 

pagarināta līdz 2020. gada 31. martam.  

Saulkrastu pašvaldība 2017. gada aprīlī iesniedza divu projektu – „Publiskās 

infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” un 

„Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā” pieteikumus finansējuma 

saņemšanai no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ar Leader pieeju. Abi minētie projekti ir 
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guvuši atbalstu, un uzsākta projektu tehnisko risinājumu izstrāde. Projekta „Labierīcību 

infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā” mērķis ir izveidot mūsdienīgas tualetes pie 

Baltās kāpas; kopējās izmaksas plānotas 55 000 eiro, no kuriem 90 % jeb 49 500 eiro 

finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Savukārt projekta „Publiskās 

infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” 

mērķis ir nodrošināt inženierkomunikācijas ne vien jaunajām labierīcībām, bet arī topošajai 

kafejnīcai pie Baltās kāpas. Projekta kopējās izmaksas plānotas 27 500 eiro, no kuriem 

90 % jeb 24 750 eiro finansē Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Projektus 

plānots pabeigt 2018. gada vasarā.  

Jau trešo gadu organizēts projektu konkurss pašvaldības iedzīvotājiem, 

nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem finansējuma saņemšanai no pašvaldības 

budžeta dažādām iniciatīvām. 2017. gadā finansējuma saņemšanai savus projektu 

pieteikumus iesniedza 5 pretendenti, no kuriem 3 saņēma pašvaldības finansējumu savu 

ieceru īstenošanai.  

2017. gada jūnijā noslēgts sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 

par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. 

specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” īstenošanu, kura mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba 

tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes 

pieaugumu. Projekta ietvaros nodarbinātām personām, kas vecākas par 25 gadiem, iespēja 

apmeklēt dažādus pārkvalificēšanās kursus, un pašvaldība projekta ietvaros veic 

koordinatora funkciju. 

2017. gada novembrī noslēgts līgums ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā 

atbalsta mērķa „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” īstenošanu Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs. Projekta kopējās 

izmaksas plānotas 43 462 eiro; 100 % ESF finansējums. Projekta ietvaros tiks sniegts 

atbalsts izglītojamiem mācību vielas apguvē, īpašu uzmanību vēršot dabaszinātņu apguvei.  

 



Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats 

 

75 

 

Kā ik gadu, Saulkrastu novada dome ir īstenojusi LR Zivju fonda finansētus 

projektus:  

 „Dabisko nārsta vietu atjaunošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā” 

(9390 eiro); 

 „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2017. 

gadā” (2526 eiro); 

 „Aprīkojuma iegāde aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā” 

(4140 eiro). 

Projektu ietvaros ir iztīrīta Inčupe no koku sagāzumiem un atkritumiem, kā arī 

novada upēs ielaisti 5000 taimiņu mazuļu, bet pašvaldības policijas vajadzībām iegādāta 

motorizēta laiva. 

 
6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

6.1. Sabiedrības informēšana 

Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem, 2017. 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 2017. gadā izdeva informatīvo izdevumu „Saulkrastu 

Domes Ziņas” (SDZ), kas iznāk katru mēnesi atkarībā no oficiālās informācijas daudzuma 

8, 12 vai 16 lapaspušu apjomā. Tirāžas lielums sezonas laikā – maijā, jūnijā, jūlijā, augustā 

un septembrī – ir 3500 eksemplāru, savukārt pārējos gada mēnešos – 3000 eksemplāru 

mēnesī. SDZ tiek piegādātas mājsaimniecību pastkastītēs, kā arī izvietotas sabiedriskās 

vietās, piemēram, domē, Saulkrastu bibliotēkā, Saulkrastu poliklīnikā, Tūrisma un 

informācijas centrā, Sporta centrā u. c.  
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6. attēls. 

 Informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” 2017. gada maija izdevuma 1. lpp. 
fragments 

Izdevumā tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājus interesējoša informācija par domes, 

tās iestāžu un uzņēmumu darbu, pieņemtajiem lēmumiem, saistošie noteikumi, kā arī 

informācija par kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sociālām, ekonomiskām un citām 

norisēm novadā.  

Periodiski informāciju par jaunumiem Saulkrastu novadā publicē reģionālie 

laikraksti, piemēram, „Rīgas Apriņķa Avīze”, „Vidzemes piekraste”, nacionālie laikraksti 

„Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Diena”, interneta portāli www.delfi.lv, 

www.tvnet.lv, www.apollo.lv, www.saulkrasti24.lv. Ziņas izskan arī radio ēterā – „Latvijas 

radio 1”, „Latvijas radio 2”, „Radio SWH”, „Radio 3”, „Radio TEV” –, kā arī televīzijā – 

LTV1 „Panorāma”, ReTV „Novadu Ziņās”, „TV Spektrs” u. c. 

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un iespēju iepazīties ar saistošajiem 

noteikumiem un citu aktuālo domes informāciju, domes ēkas 1. stāva vestibilā ir 

informācijas stends. Tāpat domes 1. stāva vestibilā izvietota pasta kastīte, kurā iedzīvotāji 

var uzdot jautājumus, izteikt ierosinājumus un sūdzības.  

Novada teritorijā atrodas vairāki informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga 

informācija, piemēram, par sabiedriskajām talkām, apspriešanām u. c., kā arī afišas par 

kultūras pasākumiem. 

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 
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jomās. Informācija vietnē tiek atjaunota katru dienu, informējot iedzīvotājus par 

notikumiem, kas ir aktuāli pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir iespēja 

elektroniski mājaslapā nosūtīt jautājumus, uz kuriem tiek sniegtas atbildes. Pārskata 

gadā pašvaldības interneta vietne ir ieguvusi mūsdienīgu dizainu, vienlaicīgi paplašinot 

tehniskās iespējas, kas palīdz ātrāk un kvalitatīvāk iegūt informāciju par notiekošo. 

 

 

7. attēls. 

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. 

2017. gadā turpinās aktivitātes virtuālas saziņas un mikroblogošanas tiešsaistes sociālā tīkla 

tīmekļa vietnē „Twitter” https://twitter.com/Saulkrastu_nov.  



Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats 

78 

 

 

  8. attēls. 

Ekrānšaviņš no Twitter konta @Saulkrastu_nov 

2017. gadā tiešsaistes sociālā tīmekļa vietnē „Facebook” izveidots pašvaldības 

oficiālais konts Saulkrastu novada pašvaldība @SaulkrastuNovads, 

https://www.facebook.com/SaulkrastuNovads/, kas palīdz sasniegt plašu auditoriju, tādejādi 

nodrošinot ātrāku informācijas nodošanu interesentiem.  

 
9. attēls. 

Ekrānšaviņš no Facebook konta @SaulkrastuNovads 

 



 

 

 

6.2. 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 biedrība. Galvenie darbības virzieni: sekmēt 

uzņēmējdarbību Saulkrastos; 

 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija; 

 Saulkrastu novada politiski represēto grupa, kas atbalsta savus biedrus, 

piedalās politiski represēto piemiņas dienu salidojumos un sarīkojumu organizēšanā; 

 Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Saulkrastu nodaļa, kas regulāri rīko 

tikšanās, arī svētku un piemiņas dienu reizēs, kopīgi organizē braucienus uz Latvijas 

vēsturē nozīmīgām cīņu vietām un atceres sarīkojumiem, rūpējas par saviem 

biedriem, sniedzot morālu un materiālu atbalstu; 

 „Daugavas Vanagi Latvijā” Saulkrastu nodaļa, kuras darbības virzieni ir 

līdzīgi Nacionālo karavīru Saulkrastu nodaļai. Kopīgi tiek rīkotas dažādas aktivitātes 

un pasākumi; 

 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. PRIORITĀTES 2018. GADĀ 

2018. gadā izvirzītās prioritātes: 

 uzlabot un pilnveidot pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu 

pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; 

 pilnveidot un attīstīt novada infrastruktūru; 

 turpināt izstrādāt projektus Eiropas Savienības un citu institūciju finanšu 

līdzekļu piesaistei pašvaldības attīstībā; 

 veicināt sociālo labklājību un drošību Saulkrastu novada iedzīvotājiem;  

 popularizēt pašvaldības kultūras dzīvi Latvijā, tai skaitā veicināt tūrisma 

attīstību un, pilnveidot un popularizēt novada tēlu. 

     Ervīns Grāvītis,  

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs  


