
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par pašvaldības  
2019. gada budžetu 

 
Februāra Saulkrastu novada domes sēdē, 10 Saulkrastu novada pašvaldības 

deputātiem balsojot „PAR” un četriem atturoties, tika apstiprināts Saulkrastu novada 
2019. gada budžets. 

Kavēšanās valsts budžeta pieņemšanā ietekmēja pašvaldības budžeta veidošanu. 
Īpaši tas attiecas uz investīciju un pilsētas attīstības izdevumu plānošanu. Pēc valsts 
budžeta apstiprināšanas pašvaldības budžets var tikt grozīts, tādēļ par projektu tālāku 
īstenošanu un kopējo darbu apjomu tiks lemts pēc valsts budžeta pieņemšanas. 

Izstrādājot budžetu, esam centušies sabalansēt novada ekonomisko attīstību ar 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nemainīgu uzlabošanu izglītības, sociālajā, drošības, 
vides, sporta un kultūras jomās.  

 
Ieņēmumi un izdevumi  
2019. gadā plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir 8 646 367 miljoni eiro. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir plānots 4 960 258 eiro apmērā, kas veido 57% no 
kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļi ir plānoti 
1 997 208 eiro apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmu avotu – 23% no 
kopējiem ieņēmumiem. 

Nozīmīgus Saulkrastu novada ieņēmumus veido valsts budžeta transferti, kam ir 
divas daļas – valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējums. 
Ņemot vērā, ka gada sākumā mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem ir piešķirtas tikai 
astoņiem mēnešiem, kopējais mērķdotāciju apjoms tiks palielināts gada otrajā pusē, 
kad tiks piešķirtas mērķdotācijas par pēdējiem četriem gada mēnešiem.  

Visi pārējie 2019. gada budžeta ieņēmumi veido 9% no kopējiem pašvaldības 
ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem visbūtiskākais apjoms – 285 000 eiro ir 
ieņēmumi no citām pašvaldībām par audzēkņiem, kuri izmanto mūsu novada 
izglītības iestādes. 

Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 223 681 eiro apmērā. Šajos 
ieņēmumos ietverti ieņēmumi no mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām 
138 281 eiro apmērā, kas atbilst iepriekšējā gada ieņēmumiem, un ostas maksas – 
75 000 eiro. 

 
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms šim gadam plānots 

9 653 347 eiro apmērā. 
Lielāko daļu veido izdevumi izglītībai – 27% kopējo izdevumu; teritorijas un 

mājokļu apsaimniekošanas darbiem plānots izlietot 13% no kopējiem izdevumiem. 
Izdevumi sportam, kultūrai un reliģijai plānoti 9% apmērā, sabiedriskajai kārtībai un 
drošībai – 4%, bet 10% no kopējā budžeta paredzēti sociālai aizsardzībai. 

Lai arī Saulkrastu novada pašvaldībai 2019. gadā ir jāpārskaita nedaudz mazāks 
finansējums Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, tomēr tas joprojām ir liels – 
680 747 eiro. 

Aizņēmumu atmaksājamais apjoms 2019. gadā veido gandrīz 9% no 
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. 2018. gada beigās Saulkrastu novada domē 
pavisam bija noslēgti 38 aizņēmumu līgumi ar pamatsummas atmaksu 5 673 205 eiro. 
2019. gadā aizņēmumu atmaksa plānota 610 134 eiro apmērā. 

 
 
 
 



 
Galvenā prioritāte – izglītība 
 

Mūsu novadā izglītība ir galvenā prioritāte un lielākie budžeta izdevumi plānoti 
izglītības iestāžu uzturēšanai. Pirmsskolas izglītības iestādei (PII) „Rūķītis” plānotie 
izdevumi ir 703 447 eiro, Saulkrastu vidusskolai – 353 208 eiro, Zvejniekciema 
vidusskolai – 346 314 eiro un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
(VJMMS) izdevumi plānoti 173 478 eiro apmērā. 

Lielākā daļa izdevumu ir paredzēta pedagogu un tehnisko darbinieku 
atalgojumam, tomēr tiks turpināti arī izglītības iestāžu telpu remontdarbi. Lielas 
investīcijas ieplānotas PII „Rūķītī”, pārbūvējot rotaļu laukumus. No 1. septembra 
plānots palielināt pedagogu algas par likmi no 710 uz 730 eiro PII „Rūķītis” un 
VJMMS skolas pedagogiem, bet skolotāju palīgiem „Rūķītī” paaugstināt algu par 
50 eiro. Līdzekļi paredzēti arī sagatavošanas klašu un 5. klašu bērnu ēdināšanai 
neatkarīgi no skolēna deklarētās dzīvesvietas un daudzbērnu ģimenēm, nodrošinot 
bezmaksas ēdināšanu pilnā apmērā. Plānots arī atbalsts Saulkrastu novada izglītības 
iestāžu audzēkņiem sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem ceļā uz 
skolu un atpakaļ visu mācību gadu darba dienās un brīvdienās (izņemot augustu). 

Īpašu uzmanību plānots pievērst satiksmes drošības uzlabošanai izglītības 
iestāžu tuvumā. 

 
Kultūrai, sportam un atpūtai – 911 310 eiro 

 
Saulkrastu kultūras centra izdevumi ir plānoti 385 859 eiro apmērā, Saulkrastu 

sporta centra izdevumi – 269 181 eiro, bet Saulkrastu bibliotēkas izdevumi – 
117 224 eiro. 

Nozīmīgākās pārmaiņas notiks Neibādes parkā, kur gada otrajā pusē plānots 
uzsākt Saulkrastu estrādes teritorijas un skatītāju vietu pārbūvi. Kopējās projekta 
izmaksas plānotas 1 200 000 eiro, no kuriem 811 477 eiro ir Eiropas reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums. Papildu rūpes un izdevumi būs pagājušajā 
gadā uzsākto remontdarbu pabeigšana Zvejniekciema kultūras namā. 

Paredzēts atbalstīt visu Saulkrastu māksliniecisko kolektīvu darbību. Saulkrastu 
vidusskolas tautas deju kolektīvs „Saulīte” un senioru deju kolektīvs „Saulgrieži” 
vasarā piedalīsies Eiropas tautu deju festivālā „Europiāde 2019” Vācijā. Būtiski 
līdzekļi paredzēti Saulkrastu atpazīstamāko pasākumu – „Saulkrasti Jazz” un 
„Saulkrastu kokteilis”, un Saulkrastu svētku rīkošanai. Jauni pasākumi plānoti 
topošajā Saulkrastu Mežaparka kvartālā izbūvētajā Svētku ielā. 

Būtiskas pārmaiņas būs sportā, jo plānoti daudzi sporta pasākumi dažādām 
iedzīvotāju grupām un jauna inventāra iegāde, un telpu remontdarbi Sporta centrā.  

 
Sociālajai aizsardzībai piešķirts finansējums jaunām iniciatīvām  

 
Sociālai aizsardzībai šogad paredzēts izlietot 927 810 eiro. Pašvaldība nodrošina 

visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, piešķirts finansējums arī jaunām 
iniciatīvām: atbalsts audžuģimenēm, materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem, 
pabalsts nozīmīgās jubilejās senioriem 90, 95, 100 gadu dzimšanas dienās. Šajā gadā 
plānots arī izstrādāt noteikumus un uzsākt atbalsta programmu, nodrošinot senioriem 
braukšanas kartes noteiktam braucienu skaitam sabiedriskajā transportā novada 
robežās. 

Ņemot vērā, ka aprūpi mājās Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem 
nodrošina biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, plānots turpmāk neizmaksāt 



naudā pabalstus sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, bet tā vietā piešķirt 
aprūpes mājās pakalpojumus atbilstoši personas veselības stāvoklim un vajadzībām.  

Līdz šim vientuļajam pensionāram vai personai ar 1. grupas invaliditāti, kura 
veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nespēja sagādāt kurināmo vai samaksāt par apkuri, 
tika piešķirti pieci steri sazāģētas, saskaldītas malkas. Ņemot vērā citu kurināmā veidu 
izmantošanu, turpmāk pabalstu būs iespējams saņemt, arī apmaksājot cita veida 
kurināmā iegādes izdevumus vai centralizētās siltumapgādes pakalpojuma samaksu, 
izmantojot maksājumu apliecinošus dokumentus. 
 
Tiks turpināta labiekārtošana un būs atbalsts skolēnu darbam vasarā un 
iedzīvotāju aktivitātēm 

 
2019 gadā plānots paplašināt kopjamo teritoriju platības un rūpēties par patīkamas un 
labiekārtotas pilsētvides veidošanu. 
Paredzēts uzlabot grants ceļu segumus, atjaunojot nodiluma kārtu un asfaltēto ielu 
horizontālos marķējumus, renovēt ietvju betona bruģakmens un asfalta segumus, 
atjaunot un uzturēt meliorācijas grāvju sistēmas. 
Nozīmīgākie būvniecības darbi plānoti ar ES struktūrfondu atbalstu: 2019. gadā 
plānots veikt piecu ielu pārbūvi: Bīriņu, Akāciju un Upes ielās, Jūras prospektu posmā 
no Melnsila līdz Upes ielai un Melnsila ielā. 
2019. gadā nolemts īstenot projektu „Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides 
tehnoloģijas Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu 
ar viedo vadību”, kurā paredzēts nomainīt 423 tagadējos ielu apgaismojuma 
gaismekļus uz LED gaismekļiem Saulkrastu pilsētā.  
Igaunijas–Latvijas programmā tiks turpināts projekts „Hiking”, kurā attīstīs 
kājāmgājēju infrastruktūru Baltās kāpas teritorijā – jaunas koka seguma takas un 
norobežojumi Saulrietu takas sākumā, un marķēts kājāmgājēju ceļš ar informatīvajām 
zīmēm, stendiem un norādēm. 

Arī šajā gadā tiks turpināta projekta „Veselības veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā” īstenošana ar veselību veicinošiem pasākumiem dažādām 
iedzīvotāju grupām.  

Lai nodrošinātu iespēju iegūt darba prasmes un iemaņas un sniegtu atbalstu 
ģimenēm ar bērniem, turpināsim atbalstīt skolēnu darbu vasaras brīvlaikā. 
 Turpināsim arī atbalstīt daudzdzīvokļu ēku siltināšanu un nevalstisko 
organizāciju-biedrību un nodibinājumu projektus ar līdzfinansējumu, kam šogad 
ieplānotaa divreiz lielāka summa nekā iepriekšējā gadā. 
 

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs 

 
 
 


