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1. PAMATINFORMĀCIJA
Saulkrastu novada pašvaldības publiskais pārskats ir 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 (MK) 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 6000 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 4 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
padomes vēlēšanu likumam” sastāv no 15 deputātiem.
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Saulkrastu novada domē ir pārstāvēti:
• 7 deputāti no Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”;
• 5 deputāti ievēlēti 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.
• Sociālo jautājumu komitejā – Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Santa Ancāne,
Antra Deniškāne, Aiva Aparjode, Oksana Vanaga.
• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā – Antra Deniškāne,
Oksana Vanaga, Andris Dulpiņš, Aiva Aparjode, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece,
Ivars Veide.
2018. gada 27. decembrī Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdē par domes
priekšsēdētāju ievēlēts Normunds Līcis.
Pašvaldības administrācija ir izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Pašvaldības administrācija darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām” un citus normatīvos
aktus, kā arī Saulkrastu pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un tās pilnvarotu amatpersonu
rīkojumus.
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1. attēls. Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras shēma
Pašvaldības administrācijā ietilpst arī šādas institūcijas:
• Saulkrastu Būvvalde;
• Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa.
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;
5
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• 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 2018. gadā darbojās 11 komisijas:
• Vēlēšanu komisija;
• Administratīvā komisija;
• Iepirkumu komisija;
• Dzīvokļu komisija;
• Apstādījumu aizsardzības komisija;
• Ārkārtas situāciju komisija;
• Atļauju komisija;
• Apbalvojumu komisija;
• Bērnu tiesību aizsardzības komisija;
• Saulkrastu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija;
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• Īpašumu izsoles komisija.
Iedzīvotāji
2018. gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 7113 iedzīvotāji, no kuriem Saulkrastu pilsētas
teritorijā – 3319 un 3794 – lauku teritorijā, tostarp Zvejniekciemā.
1. tabula
Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām

Skaits

Kopā

Iedzīvotāji līdz
darbspējas
vecumam

Iedzīvotāji
darbspējas vecumā
= (no) 15

Iedzīvotāji pēc
darbspējas vecuma
= (pēc) 63

7113

932

4560

1621

Latvijas Republikas pilsoņi – 6326, Latvijas Republikas nepilsoņi – 418, citas valsts
pilsoņi – 368.
Iedzīvotāju sadalījums pēc tautības: latvieši – 5310, krievi – 1229, baltkrievi – 143, poļi –
79, ukraiņi – 119, pārējie – 233.

2. att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Saulkrastu novadā
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Informācija par dzimšanas, laulības un miršanas reģistros izdarītajiem ierakstiem
2018. gadā
Dzimušie
2018. gadā Saulkrastu novada iedzīvotājiem piedzimuši 55 bērni: 30 zēni un
25 meitenes.
Populārākie vecāku izvēlētie vārdi bērniem: zēniem – Markuss un Roberts, meitenēm –
Emīlija un Marta.
Neparastākie izvēlētie vārdi bērniem: Kamēlija, Aurora, Roze, Alisters, Damirs,
Aksels.
Laulības
2018. gadā Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 116 laulības. No tām
2 laulības noslēgtas Saulkrastu Romas katoļu draudzes baznīcā
No 116 laulībām 10 laulības noslēgtas ar ārvalstu pilsoņiem, tajā skaitā līgava vai
līgavainis bijuši Krievijas, Lietuvas, Ukrainas, Izraēlas, Peru, Čehijas un Lielbritānijas pilsoņi.
Mirušie
2018. gadā miruši 106 Saulkrastu novada iedzīvotāji.
2. tabula
Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie dzimšanas, laulības un miršanas fakti

Dzimšana

2015
47

2016
50

2017
60

2018
55*

Laulības

135

117

107

116

Miršana

54

71

69

106*

*

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētās personas, kā arī personas, kas reģistrētas citās
dzimtsarakstu nodaļās, bet deklarētas Saulkrastu novadā

Civilstāvokļa aktu reģistros veikti 55 papildinājumi un labojumi dzimšanas, laulības un
miršanas aktu reģistru ierakstos.
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas lietvedībā 2018. gadā bija 2 uzvārda maiņas lietas.
Izdotas 32 izziņas iesniegšanai pēc pieprasījuma.Atkārtoti izsniegtas 29 civilstāvokļa
aktu reģistrācijas apliecības.
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Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu apritē esošo dokumentu skaits
2018. gadā – sarakste pamatdarbības jautājumos ar Tieslietu ministrijas (TM) Dzimtsarakstu
departamentu, institūcijām, iestādēm, fiziskām un juridiskām personām (to skaitā atbildes uz
iesniegumiem, pieprasījumi, informācija, paziņojumi) – 351 dokuments.
Veikta Dzimtsarakstu nodaļas pastāvīgi glabājamo lietu noformēšana atbilstoši MK
noteikumu Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” prasībām.
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2. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI
2018. gadā notikušas 24 domes sēdes un pieņemti 604 lēmumi, tostarp 2018. gadā
notikušas šādas komiteju sēdes:
•

12 Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti
189 jautājumi;

•

12 Finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīts 261 jautājums;

•

12 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdes, kurās izskatīti
98 jautājumi;

•

9 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, kurās ir izskatīts 21 jautājums.

•

Apvienotā Tautsaimniecības, attīstības un vides, Sociālo jautājumu, Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu un Finanšu komitejas sēde, kurā izskatīti
4 jautājumi.

Veiktie iepirkumi

Iepirkuma
ID Nr.

3. tabula
2018. gadā veiktās iepirkumu procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena
EUR
(bez PVN)

6 ielu pārbūve un 2 ielu izbūve
Saulkrastu novadā
Būvuzraudzības pakalpojuma
nodrošināšana 6 ielu pārbūvei un
2 ielu izbūvei Saulkrastu novadā
Saulkrastu novada pašvaldības
darbinieku veselības apdrošināšana
Zemes vienību kadastrālās
uzmērīšanas pakalpojumi
Saulkrastu novada pašvaldības
vajadzībām
Jaunu automašīnu piegāde
Saulkrastu novada pašvaldības
vajadzībām
Meliorācijas sistēmas un caurteku
tīrīšana, caurteku atjaunošana
Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
Ielu, laukumu apgaismes tīklu un
satiksmes regulēšanas ierīču

SIA „Buildimpeks”

2 262 555,76

Piegādātāju apvienība SIA
„REKU-K” un SIA „RC Traffic”

44 001,06

AAS „BTA Baltic Insurance
Company”
AS „Mērniecības centrs MC”

59 257,44
10 200,00

1. daļa pārtraukta
2. daļa pārtraukta
3. daļa – SIA „Karlo Motors”
SIA „Mežgaļi”

30 445,00

SIA „Amanda-EA”

53 707,30

32 027,10
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8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(luksoforu) uzturēšana un
apsaimniekošana Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā
Ūdensvada un kanalizācijas izbūve
SIA „BT Būve”
Sabiedriskās tualetes ēkas
SIA „BK Māja”
būvniecība
Investoru piesaiste
SIA „Gateway Baltic”
2 automašīnu iegāde Saulkrastu
SIA „Mūsa Motors Rīga”
novada pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas
vajadzībām
Saulkrastu pirmsskolas izglītības
SIA „AB Vidzemes Nami”
iestādes „Rūķītis” telpu
remontdarbi
Nobrauktuvju, gājēju ietvju un
SIA „Gludi LM”
brauktuves seguma atjaunošana
Bērzu alejā, Zvejniekciemā,
Saulkrastu novadā
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 1. daļa – SIA „Baltic Restaurants
Saulkrastu novada pašvaldības
Latvia”
izglītības iestādēs
2. daļa – SIA „Baltic Restaurants
Latvia”
3. daļa – SIA “ANIVA”
Komercfurgona tipa trafarētas un
SIA „Karlo Motors”
aprīkotas automašīnas
piegāde Saulkrastu pašvaldības
policijas vajadzībām
Elektroenerģijas piegāde Saulkrastu
SIA „Geton Energy”
novada pašvaldības iestāžu
vajadzībām
Inventāra iegāde moduļa tipa ēkas
SIA „Bolderāja Serviss”
Saulkrastu pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķītis” telpu
nodrošināšanai
Ielu un ceļu grants seguma
VAS „Latvijas autoceļu
atjaunošana Saulkrastu novada
uzturētājs”
pašvaldības administratīvajā
teritorijā
Būvprojekta izstrāde un
SIA „SESTAIS STILS”
autoruzraudzība Saulkrastu sociālā
dienesta
un dienas aprūpes centra ēkai
Stirnu ielā 23a
Būvprojekta izstrāde un
SIA „PROJEKTS 3”
autoruzraudzība gājēju tilta un
kāpņu demontāžai un būvniecībai
Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu
novadā

41 477,74
83 119,11
129 000,00
29 490,00

107 383,33

49 084,20

1. daļa – 382 882,50
2. daļa – 410 924,00
3. daļa – 858 690,00
37 020,00

143 915,75

28 353,94

85 008,00

22 000,00

23 958,00
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība autostāvvietu un
ietves izbūvei Ainažu ielā,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Atkārtots iepirkums – zivju resursu
pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs Saulkrastu
novada teritorijā 2018. gadā
Siltumtrases izbūve no Smilšu
ielas 3 uz Smilšu ielu 7,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Atkārtots iepirkums „Asfaltēto ielu
seguma atjaunošana Saulkrastu
novadā”
Atkārtots iepirkums „Neibādes
parka un Saulkrastu estrādes
pārbūves būvprojekta
būvekspertīzes veikšana”
Transporta pakalpojumu iegāde
braukšanai sabiedriskajā transportā
Saulkrastu vidusskolas un
Zvejniekciema vidusskolas
audzēkņiem 2018./2019. mācību
gadā
Detālplānojuma izstrāde Saulkrastu
novada teritorijā no „Saules tiltiņa”
līdz Ķīšupei
Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas telpu
izbūvei Smilšu ielā 7, Saulkrastos
Kurināmās malkas piegāde
Saulkrastu novada pašvaldības
vajadzībām
Skolēnu pārvadājumu
nodrošinājums Zvejniekciema un
Saulkrastu vidusskolai 2019. gadā
Saulkrastu novada ielu un ceļu
ikdienas uzturēšana
2018./2019. gada ziemas sezonā
Saulkrastu novada ceļu ikdienas
uzturēšanas darbi
Saulkrastu novada domes
informatīvā izdevuma
„Saulkrastu Domes Ziņas”
tipogrāfiskās iespiešanas un
izplatīšanas pakalpojums

SIA „BM-projekts”

20 181,00

Biedrība „Vidzemes zvejnieku
biedrība”

10 666,00

SIA „SANART”

105 319,95

SIA „Limbažu ceļi”

49187,77

SIA „LBS-Konsultants”

14 900,00

AS „CATA”

24 000,00

SIA „Metrum”

35 280,00

SIA „JOE”

38 938,00

SIA „Saulkrastu meži”

31 480,00

AS „CATA”

32 852,80

VAS „Latvijas autoceļu
uzturētājs”

33 057,85

SIA „Saulkrastu
komunālserviss”
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”

16 528,92
28 730,05

12

Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats
4. tabula
2018. gadā veiktās iepirkumu procedūras (zemsliekšņa) saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu
ID
Nr.

1.

Iepirkuma līguma priekšmets

Līguma izpildītājs

Līgumcena
EUR
(bez PVN)

SIA „Blaizer A&G”

9917,75

SIA „FN-Serviss”

3873,60

SIA „ArTaz”,

2734,68

Pārvietojamo sanitāro mezglu
noma un apkalpošana Saulkrastu
novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā

2.

Darba aizsardzības un
ugunsdrošības pakalpojumu
nodrošināšana Saulkrastu novada
pašvaldības iestādēm

3.

Kolonnas pārbūve Raiņa ielā 8,
Saulkrastos

4.

reģ. nr. 54103107631

Viengadīgo puķu stādu piegāde un

Cēsu rajona Līgatnes pagasta

stādīšana, sīpolpuķu sīpolu piegāde

Z/S „Upenes”,

sabiedriskajiem apstādījumiem

3236,33

reģ. nr. 59501005091

Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
5.

Būvuzraudzības veikšana
2 būvprojektu: „Pirmsskolas

SIA „Alians Būve”,

3000,00

reģ. nr. 40003940319

izglītības iestādes „Rūķītis”
jaunbūve” un „Saulkrastu
vidusskolas ēdamzāles piebūve”
realizācijai
6.

Par būvuzraudzības pakalpojuma
sniegšanu Saulkrastu novada

SIA „Būvprojektu vadības

400,00

birojs”,

domes ēkas kolonnas pārbūves

reģ. nr. 40103707855,

laikā Raiņa ielā 8, Saulkrastos

Dammes iela 6 – 5, Rīga,
LV-1067
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7.

Būvprojekta „Siltumtrases izbūve

SIA „Bek-Konsult”,

ēkai Smilšu ielā 7, Saulkrastos”

reģ. nr.40103138506,

izstrāde un autoruzraudzība

4875,00

Aizkraukles iela 21, Rīga,
LV-1006

8.

Par būvuzraudzības pakalpojuma
sniegšanu ūdensvada un

9.

SIA „Asmāra”,
reģ. Nr. 40003345081,

kanalizācijas tīklu izbūvei pie

Pērļu iela 7, Zvejniekciems,

Baltās kāpas, Saulkrastos

Saulkrastu novads, LV-2161

Apliecinājuma kartes un projekta
dokumentācijas izstrāde Saulkrastu

1612,00

SIA „Siltie nami”,

8630,00

reģ. nr. 40003606424,

novada domes ēkas Raiņa ielā 8,

Viestura prospekts 12 – 44,

Saulkrastos, fasādes atjaunošanai

Rīga

un autoruzraudzībai
10.

Fizisko personu datu aizsardzības
speciālista pakalpojumu
nodrošināšana

SIA „Radošo tehnoloģiju

9600,00

centrs”,
reģ. nr. 50103427691,
Audupes iela 9, Rīga

11.

12.

Par būvuzraudzības pakalpojuma

SIA „Warss+”,

sniegšanu publiskās tualetes ēkas

reģ. nr. 44103055272,

pie Baltās kāpas, Saulkrastos

„Rozēnu Ezerkrasti”,

pārbūves procesā

Vecpiebalgas pagasts

Sanitārā mezgla pārbūve Raiņa
ielā 8, Saulkrastos

SIA „VEKKER”,

1800,00

12 065,32

reģ nr. 40103222351,
Klijānu iela 14, Rīga,
LV-1013

13.

Par ielu norāžu iegādi un
uzstādīšanu Saulkrastu
administratīvajā teritorijā

SIA „Saava-LV”,

2100,96

reģ. Nr. 40103129768,
Alīses iela 2a, Rīga,
LV-1046

14.

Esošo koka labiekārtošanas

SIA „MMT”,

elementu remontdarbi un jaunu

reģ. nr. 40103660770,

koka labiekārtošanas elementu

„Muniņas”, Sējas novads,

9381,38

14
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izgatavošana un uzstādīšana

LV-2142

Saulkrastu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā
15.

Kvadracikla iegāde Zivju fonda

SIA „SDK”,

projekta „Zivju resursu

reģ. nr. 40003352064,

aizsardzības pasākumu

Brīvības gatve 401, Rīga,

nodrošināšana Saulkrastu novadā”

7768,60

LV-1006

ietvaros
16.

Interneta pakalpojumu sniegšana
Saulkrastu novada domei un
Saulkrastu pašvaldības iestādēm

SIA „Lattelecom”,

7131,60

reģ. nr. 40003052786,
Dzirnavu iela 105, Rīga,
LV-1011

17.

Ceļu tīklu inventarizācija un
vērtību aktualizēšana

SIA „Ceļu inženieri”,

9922,00

reģ. nr. LV40003708021,
Aveņu iela 1, Ikšķile,
Ikšķiles novads, LV-5052

18.

Peldbaseina noma un peldēšanas

Krimuldas novada dome,

instruktoru nodrošināšana

reģ. nr. LV90000068799,

Saulkrastu vidusskolas un

Parka iela 1, Ragana,

Zvejniekciema vidusskolas

Krimuldas novads, LV-2144

72,00

skolēniem
19.

Saulkrastu vidusskolas pagraba
telpu apdares darbu veikšana

SIA „Rīgas celtne”,

14151,81

reģ. nr. LV42403041216,
Dārzu iela 40 – 1, Rēzekne,
LV-4601

20.

Remonta darbu veikšana Leona

SIA „LIMBAŽU CEĻI”,

Paegles ielā, Saulkrastos,

reģ. nr. LV46603000113,

Saulkrastu novadā

10 921, 92

Mehanizācijas iela 3,
Limbaži, LV-4001

21.

Saulkrastu Sociālās aprūpes mājas
vannasistabas remonta darbu
veikšana Ainažu ielā 34,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

SIA „BK māja”,

19 677,70

reģ. nr. LV40103281730,
Kalnciema iela 91 – 29,
Rīga, LV-1046
15
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22.

Ziemassvētku dāvanu (paciņu)

SIA „KAMI”

piegāde Saulkrastu sociālā dienesta

4614,03

reģ. nr. 45403016733,
Ģertrūdes iela 99, k-1 – 35,

klientiem

Rīga, LV-1035
23.

Ziemassvētku dekoru izgatavošana

SIA „ELTORS”,

un piegāde Saulkrastu novada
pašvaldības vajadzībām

3960,00

reģ. nr. 40103198276,
„Pīlādži”, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3042

24.

Būvprojekta „Būvprojekta izstrāde

SIA „Inženierbūve”,

gājēju tilta un kāpņu demontāžai

4200,00

reģ. nr. 40103001095,

un būvniecībai Liepu ielā,

Ķīpsalas iela 6a,

Saulkrastos, Saulkrastu novadā”

Rīga, LV-1007

ekspertīzes veikšana
25.

„PII „Rūķītis” telpu
pārplānojums”

SIA „Rīgas celtne”,

6642,23

reģ. nr. 42403041216,
Dārzu iela 40 – 1, Rēzekne,
LV-4601

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 Reiņa Kaudzītes dārza
namiņu (muzeju), Saulkrastu un Zvejniekciema stadionus.
Pašvaldības aģentūrā „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 2018. gadā darbojās
20 mākslinieciskie kolektīvi un 7 sporta treniņgupas.
2018. gadā svarīgs notikums nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aspektā
bija Saulkrastu kolektīvu dalība XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos,
kas togad norisinājās Latvijas simtgades zīmē. Saulkrastus šajos svētkos pārstāvēja jauktie
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kori ANIMA un „Bangotne”, folkloras kopa „Dvīga”, koklētāju ansamblis „Saule”,
jauniešu deju kolektīvs „Krustu šķērsu”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jūrdancis”,
audēju kopa „Kodaļa”, lietišķās mākslas studija „Krustaines” un senioru deju kolektīvs
„Saulgrieži”.
Kā iesakņojušos un attīstībā esošu Saulkrastu kultūras dzīves tradīciju var uzskatīt
klasiskās mūzikas koncertciklu „Jaunie kamermūziķi – Saulkrastiem”. Par tradīciju ir
kļuvuši Latvijas komponistu darbu pirmatskaņojumi festivāla ietvaros – 2018. gadā tas bija
Annas

Veismanes

skaņdarbs

klarnetei

un

stīgu

kvintetam.

Visnotaļ

nopietno

koncertprogrammu 12 dienu garumā 2018. gadā papildināja koncertu cikls „Koncerti
kustībā”, kamermūziķiem uzstājoties netradicionālās vietās – Skultes tirgū, Saulkrastu
tirgū, Saulkrastu stacijas laukumā un pie veikala „top!” Rīgas ielā 51.
Veiksmīgu turpinājumu 2018. gadā ieguvuši arī citi tradicionālie Saulkrastu kultūras
notikumi: „Sasala jūrīna”, „Koklē vēju vanadziņš”, ērģeļmūzikas festivāls, folkloras
festivāls „Pa saulei” un „Senā uguns nakts” u.c.
Gada visplašāk apmeklētais notikums bija Saulkrastu svētki, kas 2018. gadā ritēja ar
moto „Ballējam uz visiem 100!”, kas sasaucās ar visas Latvijas simtgades Zaļumballes
sarīkojumu. 2018. gadā piektdienas vakara koncerts Baltajā kāpā veiksmīgi sasaucās ar
Jauno Kamermūziķu koncertu „Četri gadalaiki” un noslēdzās estrādē ar sarīkojumu „Jaunie
ballējas”. Sestdien svētki tika svinēti visā pilsētā – sportojot, baudot mākslu, bet vakarā –
pulcējoties estrādē, kur norisinājās svētku gala koncerts „Zaļumballē, dejas solī” ar Lauri
Dzelzīti, Gintu Krievkalnu, Andri Ērgli, Kristapa Krievkalna instrumentālo grupu un jaukto
kori ANIMA, Raita Ašmaņa Bigbendu, grupu COLT un īpašajiem viesiem Alex un Elīnu
Krastiņu, un vakara centrālajiem viesiem – grupu MUSIQQ. Lielisku turpinājumu ieguva
arī 2017. gadā aizsāktais „Miega auto”. Svētkus noslēdza kopīga brokastošana Saules
laukumā.
Paplašinot

kinomākslas pieejamību

novadā,

tika demonstrētas

6 jaunākās

spēlfilmas, kā arī 1 animācijas filma un 3 dokumentālās filmas, iekļaujoties Latvijas
simtgades īpašajā filmu programmā.
Par nozīmīgu notikumu kormūzikas dzīvē kļuva jauktā kora ANIMA CD „Saknes.
Jūrd. Roots” ierakstīšana un koncerta translācija Vidzemes TV sadarbībā ar komponistu
Uģi Prauliņu un Julgī Stalti.
2018. gadā kultūras jomā norisinājušies 55 dažādi sarīkojumi, kurus apmeklējuši
vairāk nekā 7000 cilvēku.
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2018. gadā aģentūra padziļināti pievērsusies novadpētniecībai, lai uz tās bāzes
nākotnē veidotu muzeja krājumu, tūrisma programmu un vēstures izziņu. Iegūta
informācija no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva, apkārtējo
novadu muzejiem, sagatavotas un vadītas tematiskās ekskursijas.
Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF) iesniegts projekts „Jaunie Latvijas Kamermūziķi
Saulkrastiem 2018” un saņemts finansējums – 4000 EUR. Kamermūzikas festivāls ir kļuvis
par neatņemamu Saulkrastu vasaras kultūras daļu. Starptautiski koncertējoši un atpazīstami
mākslinieki jau 5. reizi nedēļas garumā pulcējās Saulkrastos, lai piedāvātu gan latviešu
mūzikas pirmatskaņojumus, gan jau zināmas klasiskās mūzikas programmas.
2018. gadā Saulkrastu novadā notika vairāk nekā 100 sporta pasākumi: gan vietēja,
gan valsts, gan starptautiska mēroga. No mūsu treniņgrupu dalībniekiem lieliskus
panākumus ir guvusi jaunā džudiste Ksenija Struka, iegūstot 1. vietu vairākos starptautiskos
džudo turnīros, kā arī Artūrs Kiseļevskis, kurš U16 Latvijas kausā ieguva 2. vietu. Ar
labiem rezultātiem Latvijas Volejbola federācijas „Jaunatnes čempionātā” startēja
Saulkrastu volejbola komandas – U-16 gan zēnu, gan meiteņu komanda ierindojās 2. vietā,
bet „Kausa izcīņā 2018” U-14 un U-13 grupas meitenes ieguva 3. vietu. Ļoti aktīva sezona
bijusi Florbola klubā SĀC, 1432 dalībniekiem aizvadot 191 spēli, – starptautiskajā
„Salming Cup 2018” iegūta 1. vieta.
2018. gadā Saulkrastu sporta centrs kļuva par mājvietu Eiropas Meiteņu līgas
sacensībām basketbolā, turnīrs turpinās arī 2019. gadā. 2018. gadā Saulkrastos tika aizsākts
jauns sporta pasākums – skriešanas seriāls „No kāpām līdz jūrai”, kur 4 nedēļu laikā
iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja pārbaudīt savu izturību mežā un kāpās. Skrējiena
programma izstrādāta atbilstoši vecuma grupām. Arī šis sporta notikums veiksmīgi tiek
turpināts 2019. gadā. Tāpat 2018. gadā veiksmīgi turpināti jau tradicionāli sporta
sarīkojumi: „Stadiona aplis”, Saulkrastu Futbola čempionāts, Saulkrastu Volejbola
čempionāts, makšķerēšanas sacensības „Aģes sudrabs 2018”, Sporta diena bērniem, kā arī
zolītes, šautriņu un novusa turnīri.
Veiksmīgi aizvadīta Saulkrastos arī Eiropas Sporta nedēļa. Visas nedēļas garumā
iedzīvotājiem bez maksas bija pieejamas sporta nodarbības, trenažieru zāle, uztura
speciālists un ķermeņa masas analizators, kā arī dažādas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu
bērniem un pieaugušajiem.
Kā arī tieši Saulkrastu sporta centrā savas sporta gaitas aizsākuši vairāki kamaniņu
braucēji, kuri jau šobrīd startē Latvijas izlasē, Latvijas junioru izlasē un Latvijas jaunatnes
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izlasē. Pateicoties Saulkrastu novada domes atbalstam, šie jaunieši no bērnu sporta ir
izauguši līdz pieaugušo sportam. 2018. gadā Kristers Aparjods un Kendija Aparjode
startēja Ziemas olimpiskajās spēlēs, Anda Upīte veiksmīgi startēja junioru izlases sastāvā.
K. Aparjods izcīnīja olimpiskajās spēlēs 11. vietu individuāli un 6. vietu komandu
sacensībās. K. Aparjode izcīnīja 5. vietu individuāli Eiropas čempionātā un 3. vietu
komandu sacensībās. A. Upīte izcīnīja Pasaules junioru čempionātā 5. vietu komandu
sacensībās.
2018. gada nogalē Saulkrastu dome pieņēma lēmumu reorganizēt pašvaldības
aģentūru „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, izveidojot divas pašvaldības iestādes:
„Saulkrastu kultūras centrs” un „Saulkrastu sporta centrs”.
Bibliotēka
Saulkrastu novada bibliotēka ir Saulkrastu novada domes izglītojoša, informatīva un
kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas
Kultūras ministrijā (Bibliotēku reģistra Nr. BLB1638; 2016. gada 21. maijā tika saņemta
jauna bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr. 2580) un veic pasaules kultūras mantojuma
(iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu) uzkrāšanu,
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina
informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.
Saulkrastu novada bibliotēkā 2018. gadā strādāja 7 darbinieki – 6 bibliotekāri un
1 tehniskais darbinieks.
5. tabula
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
2016

2017

2018

Kopā (EUR)

74629

82489

121854

Pašvaldības finansējums

74629

80431

119622

1058

1232

1000

1000

Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi
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Galvenie notikumi 2018. gadā
2018. gada 12. decembrī Pierīgas reģiona bibliotekāri Inčukalna Tautas namā tikās gada
noslēguma seminārā, lai atskatītos uz aizvadīto gadu, godinātu kolēģus darba jubilejās un
tos, kuri šajā gadā ar savu darbu snieguši īpašu ieguldījumu bibliotēkas darbībā un
veicinājuši novada atpazīstamību.
Goda rakstu „Gada bibliotekārs 2018” par aktīvu un mērķtiecīgu darbu bibliotēkas
attīstības veicināšanā saņēma Saulkrastu novada pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ilze
Dzintare.
Pasākumā tika godināti bibliotekāri, kuri savā arodā nostrādājuši 40, 30, 25 un
20 gadus. Darba jubilejas svinēja Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāre Aina Gribnere,
kura darbam veltījusi 40 gadus, un bibliotēku informācijas speciāliste Inese Einika –
35 gadus.
2018. gadā bakalaura grādu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Informācijas un bibliotēku studiju programmā ieguvusi Saulkrastu novada bibliotēkas
vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone, kura tika atzīta arī par vienu no Pierīgas reģiona
radošākajām, precīzākajām un novatoriskajām bibliotekārēm. Pasākumā tika sveikti arī
jaunie bibliotekāri, kuri darbu bibliotēkās uzsākuši tikai šogad. Starp viņiem arī Saulkrastu
novada bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste Rita Lavendele.
6. tabula
Bibliotēkas pamatrādītāji
2016

2017

2018

Lietotāju skaits

1430

1445

1443

t. sk. bērni

420

500

492

Bibliotēkas apmeklējums

16 905

15 998

20 529

t. sk. bērni

4744

5367

6736

Virtuālais apmeklējums

378

96

6070

Izsniegums kopā

25 367

26 555

31 779

t. sk. grāmatas

18 660

15 779

21 375

t. sk. periodiskie izdevumi

4704

10 776

10 324

t. sk. bērniem

3779

3868

4003

23,2

23,55

20,72

Bibliotekārais aptvērums (%)
no iedz. skaita pašvaldībā
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t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

6163

44,22

44,85

6131

6966
7. tabula

Krājuma rādītāji
2016

2017

2018

Jaunieguvumi kopā

922

1072

2038

t. sk. grāmatas

921

1062

1243

217

251

229

t. sk. bērniem

207

343

368

t. sk. preses izdevumi

874

895

787

Izslēgtie dokumenti

763

525

1316

t. sk. latviešu daiļliteratūra

519
(grāmatas)
Krājuma kopskaits

17 329

17 976

18 591

t. sk. grāmatas

14 966

15 569

Izsniegums, grāmatas

15 779

21 375

Izsniegums, preses izdevumi

10 776

10 324

Grāmatu krājuma apgrozība

1,30

1,05

1,37

Periodisko izdevumu apgrozība

1,64

3,58

3,42

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.
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.
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Arvien vairāk resursi tiek ieguldīti darbā ar bērniem, kas atspoguļojas gan
apmeklējuma, gan izsnieguma rādītājos. Tie ir 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.

2.2. Izglītība
Pirmsskolas izglītības iestāde ,, Rūķītis”
No 2018. gada 1. septembra tika atvērtas 14 grupas. No tām:
•

3 mazbērnu grupas (1,5–3 gadi);

•

6 grupas 5 un 6 gadus veciem bērniem;

•

3 grupas 4 gadus veciem bērniem;

•

2 grupas 3 gadus veciem bērniem.

Kopējais bērnu skaits – 270.
Iestādē strādā 30 pirmsskolas skolotājas, 3 mūzikas skolotājas, 1 sporta skolotāja,
2 logopēdes, psihologs, speciālais pedagogs, 1 asistents personai ar invaliditāti un
atbalstošais personāls: skolotāju palīgi u.c.
Prioritātes mācību un audzināšanas jomā. 2018./2019. m. g. 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
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 2018./19. m. g. mācās
12 pirmsskolas skolotājas. Viena pirmsskolas skolotāja ieguva diplomu par
I līmeņa augstākās izglītības iegūšanu, un vadītājas vietniece izglītības jomā
ieguva maģistra grādu „Organizāciju vadībā”;

•

Kursi. Skolotāji apmeklēja Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
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(IKS) kursus, Pašvaldības mācību centra kursus, „Droša skola”, pirmsskolas
izglītības pedagogu asociācijas u.c.
•

Pieredzes skolas. Iepazītas alternatīvas pirmsskolas bērnu izglītošanas iestādēs
un dažādi pedagoģiskā procesa organizēšanas modeļi Latvijā – pašvaldības un
privātajās mācību iestādēs (Cēsīs, Ķekavā, Ādažos, Kadagā, Mārupē, Rīgā,
Ulbrokā, Zaķumuižā, Baložos un citās Pierīgas PII).

•

Iestādē darbojas 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” mācības bērniem.
Sadarbībā ar Saulkrastu bibliotēku bērni piedalījās projektā ,,Grāmatu starts”
un radošās nodarbībās.
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
svinēti 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
2018./2019. m. g. Saulkrastu vidusskolā nodarbināti 45 pedagogi. Pedagoģisko
darbinieku amatu sadalījums ir šāds: 8 sākumizglītības skolotāji, 19 pamatizglītības
skolotāji, 10 vidējās izglītības skolotāji, 1 logopēds, 1 speciālais pedagogs 1 pedagoga
palīgs,1 sociālais pedagogs, 1 psihologs, 1 bibliotekārs, 2 interešu izglītības pedagogi.
Saulkrastu vidusskolā tiek realizētas 5 izglītības programmas:
1. Pamatizglītības programma (kods 21011111);
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2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(kods 31011011);
3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611);
4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (kods 2101581);
5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem (kods 21015911).
Skolā tiek realizētas 36 interešu izglītības programmas (pulciņi), kuros iesaistīti
20 pedagogi.
2018. gadā skolā tika realizētas šādas nodarbības un pulciņi: dambretes pulciņš
1.–4. klasei; peldēšanas pulciņš Ādažu baseinā 1.–4. klasei; ritmika 1.a un 1.b klasei; 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 pulciņš projekta „Sporto visa klase” ietvaros 3.a, 4.a klasei; matemātikas pulciņš 3.–
4. klasei, peldēšanas pulciņš 3.a klasei „Sporto visa klase” ietvaros; 1.a, 1.b klases sporta
spēļu pulciņš; 5 tautisko deju pulciņi (2. klases, 3. klases, 4.–5. klases, 6.–7. klases un 8.–
9. klases); 5.–9. klases koris: 9.–12. klases ansamblis; 2 skatuves runas pulciņi 1.–4. klasei
un 5.–12. klasei; floristikas pulciņš 5.–12. klasei; volejbola pulciņš 9.–12. klasei; 5.–
9. klases kokapstrādes pulciņš; 8.–12. klases ķīmijas pulciņš; 2 mājsaimniecības pulciņi 5.–
7. un 8.–9. klasei; angļu valodas pulciņš 5.–9. klasei; projektu vadības pulciņš 5.–12. klasei;
uzņēmējdarbības pulciņš 5.–12. klasei; skolā darbojas 2 jaunsardzes grupas 4.–5. un 6.–
9. klasei.
2018. gadā skola iesaistījusies 3 Eiropas Sociālā fonda (ESF) un starptautisko
projektu realizācijā:
1. „Erasmus+” skolu stratēģiskās partnerības projektā „STEM for Innovation”;
2. „Erasmus+” skolu apmaiņas partnerības projektā „Generation Z at School”;
3. „Nordplus” projektā „Class Exchange Project eleboration between
Saulkrasti Secondary and Lyseotie school”.
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Saulkrastu vidusskolā 42 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 pedagogs
ar augstāko izglītību (iegūst pedagoģisko izglītību „Iespējamās misijas” programmā),
2 pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, 21 pedagogam ir maģistra grāds.
Skolēnu skaita izmaiņas:
•

2014./2015. m. g. – 332;

•

2015./2016. m. g. – 344;

•

2016./2017. m. g. – 366;

•

2017./2018. m. g. – 377;

•

2018./2019. m. g. – 381.

Zvejniekciema vidusskola
Zvejniekciema vidusskola ir izglītības iestāde, kurā tiek īstenotas vispārējās izglītības
programmas.
Skola piedāvā apgūt 3 licencētas izglītības programmas:
1. Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, licences Nr. V-3630), ko
apgūst 6 izglītojamie;
2. Pamatizglītības (1.–9. klase) programmu (kods 21011111, licences Nr. V-3630),
ko apgūst 250 izglītojamie;
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods
31011011, licences Nr. V-1491), ko apgūst 35 izglītojamie.
Fakultatīvo nodarbību veidā izglītojamie turpina apgūt informātiku 4. klasē un
sakarā ar dalību Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) projektā „Sporto visa klase” 3. un
4. klases izglītojamajiem tiek piedāvātas papildus 3 mācību stundas sportā.
Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde-ekopadome un pagarinātās dienas grupas 1.–
4. klases izglītojamajiem.
Zvejniekciema

vidusskolā

strādā

30 pedagogi –

29 pedagogi

ar

augstāko

pedagoģisko izglītību, tajā skaitā 9 ar maģistra grādu, un 1 pedagogs iegūst augstāko
pedagoģisko izglītību; iegūtās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes:
1 pedagogam –

5. kvalitātes

pakāpe,

4 pedagogiem –

4. kvalitātes

pakāpe

un

11 pedagogiem – 3. kvalitātes pakāpe.
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Skolā strādā atbalsta personāls: sociālais pedagogs, psihologs, logopēds un karjeras
konsultants, kas nodrošina atbalstu skolēniem, klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu
skolotājiem un vecākiem.
Izglītojamo sasniegumi olimpiādēs un konkursos 2017./2018. mācību gadā:
•

1. vieta Latvijas 42. skolēnu Rīgas reģiona zinātniskajā konferencē, Pierīgas
skolu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (kopā godalgoti 3 izglītojamie);

•

2. vieta projekta „Sporto visa klase” 4. klašu finālsacensībās;

•

2. vieta Pierīgas skolu krievu valodas olimpiādē, angļu valodas olimpiādē,
Pierīgas skatuves runas konkursā, latviešu valodas un literatūras olimpiādē
(kopā godalgoti 4 izglītojamie);

•

3. vieta Pierīgas skolu matemātikas, krievu valodas (vidusskolēniem), vizuālās
mākslas, alternatīvajā ģeogrāfijas komandu olimpiādē, Dzimtās valodas dienas
konkursā „Vārds teātrī” un matemātikas komandu olimpiādē „Atvērtā
kopa 2017” (kopā godalgots 21 izglītojamais);

•

Atzinība Latvijas 45. atklātajā matemātikas olimpiādē, Pierīgas sākumskolu
latviešu valodas, matemātikas (vidusskolēniem), vēstures, vizuālās mākslas
olimpiādē un Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursā (kopā godalgoti
6 izglītojamie).
Par augstiem sasniegumiem mācību darbā 2 izglītojamajiem ir piešķirtas
Saulkrastu novada stipendijas.

Ar valsts budžeta mērķdotāciju un Saulkrastu novada domes finansējumu
Zvejniekciema vidusskolas izglītojamajiem tiek dota iespēja aktīvi iesaistīties interešu
izglītībā, jo skola piedāvā 17 interešu izglītības programmas, kuru realizēšanā ir iesaistīti
10 pedagogi, 1 koncertmeistars.
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 12 specialitātēs
(kods 20V): klavierspēlē, akordeona spēlē, vijoles spēlē, kokles spēlē, saksofona spēlē,
mežraga spēlē, eifonija spēlē, tubas spēlē, flautas spēlē, sitaminstrumentu spēlē, ģitāras
spēlē, kora klasē.
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Visas izglītības programmas ir licencētas. Skola 2016. gadā saņēmusi akreditāciju
līdz 2022. gada maijam. Noteiktā termiņā skola tiks gatavota nākamajam akreditācijas
periodam.
Skolas darbība 2018. gadā notiek četrās darbības vietās:
•

Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 (skolas administrācija, mūzikas nodaļas);

•

Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b (Zvejniekciema Vizuāli plastiskās mākslas
nodaļa);

•

Saulkrastos, Raiņa ielā 6 (Saulkrastu mūzikas teorijas nodarbības, atsevišķu
mūzikas specialitāšu nodarbības);

•

Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (Saulkrastu Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa,
atsevišķu mūzikas specialitāšu nodarbības).

Metodiskā darba un mācību darba kvalitatīvākam nodrošinājumam strādā 8 nodaļas, tajā
skaitā 2 apvienotās nodaļas:
•

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa (darbība Zvejniekciemā un
Saulkrastos);

•

Pianistu nodaļa (darbība Zvejniekciemā un 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. kurss un 3.–7. kurss; darbība
Zvejniekciemā un Saulkrastos).

Visas mācību programmas tiek īstenotas ar atbilstošas kvalitātes metodisko
materiālu, izmantojot gan Kultūras un nemateriālā mantojuma centra ieteikto, gan VJMMS
pedagogu izstrādāto.
Mūzikas izglītībā tiek apgūta specialitātes instrumenta spēle, mūzikas teorijas
priekšmeti (solfedžo un mūzikas literatūra), klavierspēle un koncertu prakse.
Mākslas izglītībā tiek apgūta: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana,
mākslas valodas pamati, darbs materiālā (grafika, datorgrafika, tekstilmāksla, dizaina
pamati) un prakse (plenēra prakse un muzeju prakse).
Visās skolas darbības vietās tiek papildināta materiāli tehniskā bāze (instrumenti,
mācību aprīkojums mūzikas un mākslas specialitātēs), tiek turpināta jaunu metodisko
materiālu iegāde un izstrāde, mācību materiālu iegāde. Daļa mūzikas instrumentu un
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mākslas izglītības aprīkojuma tiek iegādāti par VKKF līdzekļiem, iegūstot projektu
finansējumu. 2018. gadā sagatavoti, iesniegti un realizēti divi projekti VKKF – rezultātā
iegūts papildu finansējums, audzēkņu mācību darba, skolas materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai par 5000 eiro iegādājoties:
•

grafikas

spiedi

grafikas

dabu veikšanai

Saulkrastu

mākslas

nodaļas

audzēkņiem;
•

flīģeli mūzikas izglītības audzēkņu darbam.

Aktuāls ir atbilstošas kvalitātes un kvadratūras telpu nodrošinājums Saulkrastos
mūzikas un mākslas izglītībai. Telpās, kas tiek īrētas Saulkrastu sākumskolā un Saulkrastu
novada domē, mūzikas specialitāšu mācību stundu grafiki ir grūti samērojami gan ar minēto
iestāžu darba grafiku, gan skolas vadības redzējumu, gan pakalpojuma ņēmēja – audzēkņu
un vecāku – iespējām un vēlmēm. Līdz ar to Saulkrastos, īpaši mūzikas, izglītības attīstība
nenotiek vēlamajā intensitātē. Telpu problēma uzskatāma par nopietnu traucējumu
mūsdienīgai kultūrizglītībai. Telpu problēmu dēļ ir apgrūtināts mūzikas izglītības
programmu kvalitatīvs nodrošinājums.
2018. gadā mūzikas nodaļu audzēkņi piedalījušies valsts konkursā, 5 nacionāla
mēroga konkursos (iegūstot 1 godalgotu vietu un vienu atzinību); 4 starptautiskos
konkursos (iegūstot 5 godalgotas vietas un 3 atzinības). 2018. gadā mākslas nodaļas
audzēkņi piedalījušies valsts konkursā (iegūstot 2 atzinības), 6 nacionāla mēroga konkursos
(iegūstot 6 godalgotas vietas), 5 starptautiskos konkursos (iegūstot 4 godalgotas vietas un
2 atzinības).
Organizēti 8 mūzikas nodaļu audzēkņu koncerti (Saulkrastos, Rīgā) un 2 mākslas
nodaļu audzēkņu sarīkojumi, 2 izstādes (Saulkrastos un Skultē), organizēti kopīgi
braucieni, Rīgā apmeklējot 10 profesionālu mūziķu koncertus, koncertlekcijas un
10 profesionālu mākslinieku izstādes, meistardarbnīcas.
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: 2018. gadā –146 453 eiro. Sakarā ar valsts nepietiekamo
finansējumu akreditētajām pilna apjoma mācību programmām „20V” skolas pedagogu
darba apmaksu 2018. gadā daļēji sedza arī Saulkrastu novada pašvaldība.
Audzēkņu vecāki skolas mācību darba, darba kvalitātes un mācību vides attīstībā
piedalās ar līdzfinansējumu, kas 2018. gadā bija 17 eiro mēnesī par vienu audzēkni vienā
izglītības programmā. Līdzfinansējuma apmēru apstiprinājusi Saulkrastu novada dome
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saistošajos noteikumos „Par līdzfinansējuma 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.
Visas izglītības programmas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nodrošinātas ar
kvalificētiem, specialitātes un amata prasībām atbilstošiem pedagogiem.
2018. gadā VJMMS strādāja 28 skolotāji – pedagoģiskie darbinieki ar augstāko
izglītību specialitātē un pedagoģisko izglītību: 9 – mākslas izglītībā, no tiem 5 ar maģistra
grādu humanitārajās zinātnēs, mūzikā; 19 – mūzikas izglītībā, no tiem 10 ar maģistra grādu
humanitārajās zinātnēs, dizainā; 1 bibliotekārs mākslas izglītībā ar maģistra grādu
pedagoģijā. Skolas vadībai ir augstākā izglītība specialitātē (humanitāro zinātņu maģistra
grāds) un pedagoģiskā izglītība. Skolas darbu nodrošina 5 tehniskie darbinieki
„Jauniešu māja”
Saulkrastu novada pašvaldības iestāde „Jauniešu māja” ir Saulkrastu novada domes
izveidota iestāde. „Jauniešu mājas” darbības mērķis ir uzlabot pašvaldības bērnu un
jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar bērniem un jaunatni.
2018. gada lielākie pasākumi bija dažādi gadskārtu tematiskie pasākumi – radošās
meistarklases, galda spēļu vakars ģimenēm, Atvērto durvju diena „Jauniešu mājā”,
izaugsmes pārgājiens kopā ar neformālās izglītības treneri, Bērnu aizsardzības dienas
pasākums, „Saulrieta skrējiens” ar sabiedrības iesaisti, īsfilmu un aktiermeistarības
festivāls, Eiropas brīvprātīgo jauniešu uzņemšana sadarbībā ar Baltijas reģionālo fondu,
Sporta diena, vasaras dienas nometne „Latvijai 100”, bungu meistarklase, dalība Limbažu
Jauniešu dienā „Rampa”, Jauniešu forums „Solis augšup”, Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa vizīte „Jauniešu mājā”, pārgājiens „Pāri četrām upēm”, interaktīvi izglītojoša
diskusija par uzņēmējdarbību sadarbībā ar „Sernikorn”, Saulkrastu un Zvejniekciema
jauniešu sadraudzības vakars, videoveidošanas meistarklase, erudīcijas spēle „Ceļš uz
Latviju”, kā arī sadraudzības vakars ar Rūjienas jauniešiem „Jauniešu mājā” un
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orientēšanās spēle „Saulkrastu punkti”. 2018. gadā izveidota informācijas platforma
„Jaunieši” pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv.
Pārskata periodā „Jauniešu māju” ik dienas apmeklēja no 20 līdz 30 bērni, pusaudži
un jaunieši vecumā no 7 līdz 19 gadiem. Reizi nedēļā apmēram 10–15 mazuļi no 3 mēn.
līdz 1,5 gadiem kopā ar māmiņām apmeklēja „Bēbīšu skoliņu”. Apmēram 15 mazuļi kopā
ar mammām apmeklēja muzikāli attīstošās nodarbības „Tautiņas”, 3–5 topošās māmiņas
apmeklēja grūtnieču vingrošanu, 12–15 bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem apmeklēja
nodarbību BODY ART KIDS. Reizi mēnesī ap 40 seniori sanāk uz savu kārtējo tikšanos.
2 nedēļas vasarā vairāk nekā 60 bērni vecumā no 8 līdz 11 gadiem apmeklēja vasaras
dienas nometni.
„Jauniešu mājā” ir četri darbinieki, no kuriem 1 ir maģistra grāds pedagoģijā un
1. pakāpes augstākā izglītība sociālajā pedagoģijā, 1 – bakalaura grāds kultūras vadībā, 1 –
bakalaura grāds pedagoģijā un psiholoģijā un 1 – 1. līmeņa augstākā izglītība kultūras
vadībā.
„Jauniešu

mājas”

darbinieki

pārskata

periodā

piedalījušies

kvalifikācijas

paaugstināšanas pasākumos: „Metožu karuselis”, „Projektu nakts 2018”, Latvijas
pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla pasākums un Latvijas – Šveices sadarbības
programmas ietvaros izveidoto centru darbinieku apmācībās.

2.3. Tūrisms
Saulkrastu tūrisma informācijas centrā (TIC) ir pieejama informācija par Saulkrastu
novada un apkārtnes apskata objektiem, naktsmītnēm un ēdināšanas iespējām, svētku un
viesību norises vietām, transporta pakalpojumiem, pasākumiem un tūrisma iespējām
Vidzemes piekrastēs. Ir pieejami informatīvie materiāli par atpūtu Latvijā.
TIC sniedz maksas pakalpojumu – maksas tualete; ir 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 plkst. 8.45 līdz 17.15
(izņemot svētku dienas). No 1. jūnija līdz 31. augustam – katru dienu no plkst. 9.45 līdz
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18.15 (izņemot svētku dienas). Saulkrastu TIC veic arī sabiedriskās tualetes
apsaimniekošanu.
Saulkrastu TIC kopš 2018. gada janvāra izmanto Vidzemes piekrastes sadarbības
apvienības „Saviļņojošā Vidzeme” vienoto statistikas formu, kas rāda, ka 2018. gadā no
1. janvāra līdz 31. decembrim TIC pakalpojumus izmantojuši 19 888 apmeklētāji.
Apkopojot vienotās e-statistikas datus, 1. vietu ieņem vietējie tūristi, kuru skaits
pagājušajā gadā ir pieaudzis, 2. vietā ir viesi no Krievijas. Audzis arī viesu skaits no
Vācijas – 3. vieta, bet 4. vietā ir viesi no Lietuvas. 5. vietā – kaimiņi no Igaunijas, bet 6. –
ceļotāji no Francijas.

3. att. Apmeklētāju skaita salīdzinājums
Analizējot sniegtās informācijas tematikas rādītājus, TIC apmeklētāji visvairāk
interesējušies par bezmaksas brošūrām un kartēm, meklējuši informāciju par apskates
objektiem, pirkuši suvenīrus, interesējušies par pasākumiem, aktīvo atpūtu, ēdināšanu un
naktsmītnēm. Pieaudzis apmeklētāju skaits, kuri vēlas iegādāties Saulkrastu TIC izgatavotos
novada suvenīrus. Salīdzinoši daudz joprojām tiek meklēta informācija par sabiedriskā
transporta kustību, iepirkšanās iespējām un aktīvi lietots publiskais interneta pieejas punkts un
WI-FI.
2018. gada sākumā, sadarbojoties ar Vidzemes piekrastes pašvaldībām – Aloju, Carnikavu,
Limbažiem un Salacgrīvu, izdota Vidzemes piekrastes karte tūristiem (63 000 eks., 7 valodās),
piekrastes pārgājienu karte (7000 eks., 2 valodās) un TOP pasākumu kalendārs (5000 eks.,
3 valodās). Saulkrastu TIC vasaras sezonas sākumā atjaunoja un izdeva noplēšamo Saulkrastu
karti (6000 eks., 4 valodās), brošūru „Kāzas Saulkrastos” (1000 eks., LV) un „Saulkrastu
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ceļvedis ģimenei” (1000 eks., LV).
Drukātie materiāli tika izmantoti darbam izstādēs Somijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā un
izplatīti Vidzemes piekrastes tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos, apskates objektos
un Latvijas tūrisma informācijas centros.
2018. gadā www.visitsaulkrasti.lv apmeklējuši 52 652 interesenti. Sociālajos tīklos liela
interese izrādīta par Saulkrastu novada pasākumiem – 2018. gadā Facebook. com/Saulkrasti
pasākumu kalendārā publicēti 248 notikumi. Sagatavoti 4 reklāmas video un, sadarbojoties ar
Saulkrastu novada pašvaldību, izveidots Vidzemes televīzijas tūrisma raidījums. Video
pieejami Youtube kanālā „Visit Saulkrasti”. Citi Saulkrastu TIC sociālo tīklu profili:
instagram.com/VisitSaulkrasti, twitter.com/Saulkrastitic.
2018. 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 arī krievu, angļu un
vācu valodā. Saulkrastu TIC ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā –
8747,46 eiro (2017. gadā – 5172,65 eiro).
Saulkrasti kopā ar 4 Vidzemes piekrastes pašvaldībām – Aloju, Carnikavu, Limbažiem,
Salacgrīvu, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un tūrisma uzņēmējiem sadarbojas Vidzemes
piekrastes tūrisma klasterī „Saviļņojošā Vidzeme”, kas izveidots, lai ar mērķtiecīgu darbu
veicinātu Vidzemes piekrastes un reģiona atpazīstamību starptautiskā tirgū.
„Saviļņojošās Vidzemes” klastera Facebook profils ir www.facebook.com/VidzemeCoast.

8. tabula
Centrālās statistikas pārvaldes statistika par Saulkrastu novada naktsmītnēm 2018. gadā

I

II

ceturksnis ceturksnis
Mītņu skaits ceturkšņa beigās
Numuru skaits ceturkšņa

III

IV

ceturksnis

ceturksnis

8

15

9

7

133

196

117

110

354

602

298

282

923

3482

8092

2544

beigās
Gultas vietu skaits ceturkšņa
beigās
Vietu skaits
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Apkalpotie ārvalstu viesi

152

640

1889

559

Pavadītās naktis

1127

4198

9487

2657

Ārvalstu viesu pavadītās

247

913

2747

570

naktis
2018. gadā Saulkrastu TIC tūrisma pakalpojumu sniedzēju statistikas uzskaitē bija:
25 naktsmītnes, 25 ēdināšanas uzņēmumi, 5 labjūtes un SPA uzņēmumi.
Aktīvās atpūtas piedāvājums: 2 tenisa korti, 2 izjādes ar zirgiem, peintbola parks.
Atpūta uz ūdens: ūdens motocikli, SUP dēļu noma, izbrauciens ar jahtu no Skultes ostas,
izbrauciens ar katamarānu no peldvietas „Centrs”, veikbords Lilastē. Nomas: 2 velo nomas,
2 atpūtas krēslu nomas, laivu, katamarānu noma Lilastē, piepūšamo atrakciju un ballīšu
inventāra noma.
2018. gadā pēc vērienīgas rekonstrukcijas viesnīcas „Sunny Dune” ēkā darbu uzsāka
viesnīca „Pine Resort”. Zvejniekciemā durvis vēra viesu nams „Stiebri un Dainas”.
Piedāvājumu atpūtai uz ūdens pagājušā gadā papildināja „Skultes jahtkluba”
izbraucieni ar jahtu no Skultes ostas un izbraucieni ar buru kuģi „Spīdola-R” līdzās
peldvietai „Centrs”.
Saulkrastu centrā darbību uzsāka labklājības centrs AMIL SPA, kurā iespējams ne vien
baudīt labjūtes procedūras, bet arī apmeklēt izglītojošus seminārus.

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 (NVD), kā arī ambulatoros medicīnas maksas
pakalpojumus, dienas stacionāra pakalpojumus un maksas aprūpes pakalpojumus.
2018. gadā līgumsumma ar NVD bija 453 190 eiro. Veiktais darba apjoms atbilstoši
līguma nosacījumiem izpildīts 100% apmērā. 2018. gadā sadarbībā ar Saulkrastu novada
domi tika iegādāta jauna ultrasonogrāfijas iekārta, kura garantē drošu un plaša spektra
pakalpojumu pieejamību – vēdera dobuma orgānu, ginekoloģijas un dzemdniecības, krūts
dziedzeru, vairogdziedzera, asinsvadu un muskuloskeletāros izmeklējumus.
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Sabiedrība turpināja piedāvāt maksas pakalpojumus cilvēkiem, kuriem nepieciešama
kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzība un pieskatīšana. Lai apmierinātu pieaugošo
pieprasījumu un nodrošinātu atbilstošus apstākļus, 2018. gadā tika ieguldīts darbs aprūpes
daļas personāla komplektēšanā un izglītošanā, tika intensīvi uzlabota sniedzamo aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, tajā skaitā arī pacientu ēdināšana atbilstoši pareiza uztura normām.
Sabiedrība ieguldīja darbu novada iedzīvotāju izglītošanā. 2018. gada 19. maijā ar
Saulkrastu novada domes atbalstu tika organizēta Veselības un mākslas diena.
Sabiedrības vadība turpinās saimniecisko darbību, lai nodrošinātu Saulkrastu novada
un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus: ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumus; tajā skaitā rehabilitāciju un fizioterapiju, kā arī neatliekamo
medicīnisko palīdzību.
Vadība plāno palielināt neto apgrozījumu, daudzveidojot piedāvājamo pakalpojumu
klāstu, piesaistot medicīnas jomas profesionāļus, kā arī rūpējoties par klientu apkalpošanas
servisu. Sabiedrība piedalās Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektā „Veselības
aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā”, kura mērķis ir uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.
Projekta ietvaros paredzēta iekārtu un datoru iegāde dienas stacionāram, rentgena
kabinetam un ārstiem-speciālistiem un vienkāršota atjaunošana vairākās dienas stacionāra
telpās. Gan projektā paredzēto iekārtu iegāde, gan dienas stacionāra telpu vienkāršotā
atjaunošana uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrības
klientiem, tajā skaitā sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem. Projekta darbības daļēji ir saistītas ar neatliekamās medicīniskās palīdzības
un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 4 prioritārajās veselības jomās: sirds un
asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās
veselības aprūpes jomā. Projekta rezultātā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
uzlabošanai tiks nopirktas 8 medicīnas iekārtas un 5 datori, kā arī veikta vienkāršota
atjaunošana 10 telpās dienas stacionārā. Projekta kopējās izmaksas – 139 405 eiro, ERAF
atbalsta summa – 118 494 eiro. Projekta ilgums: no 2018. gada 1. decembra līdz 2019. gada
31. decembrim.
Lai nodrošinātu pakalpojumu dažādību un kvalitātes atbilstību klientu prasībām,
sabiedrība turpinās attīstīt sadarbību ar SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”, īpaši rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā.
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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.
2018. gadā pašvaldības izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem bija 280 812 eiro: no
tiem sociālai palīdzībai (atbalstam trūcīgām un maznodrošinātām personām un ģimenēm)
tika izlietoti 49 312 eiro, sociālie pakalpojumi iegādāti par 123 466 eiro, citiem atbalsta
pasākumiem

un

kompensācijām

(materiālais

atbalsts

iedzīvotājiem,

neizvērtējot

ienākumus) izlietoti 108 033eiro.
No 2018. gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta kopējā apjoma sociālajai
aizsardzībai tika ieplānoti 9 %. Sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti 420 580 eiro.
Sociālā dienesta galvenie darbības virzieni 2018. gadā:
▪

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:
•

pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai,

•

dzīvokļa pabalstu;

•

pabalstu medicīnas pakalpojumu samaksai;

•

pabalstu sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai;

•

mājokļa pabalstu vientuļiem pensionāriem, 1. grupas invalīdiem;

•

pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai, uzsākot mācību gadu;

•

brīvpusdienas vispārizglītojošā skolā;

•

apmaksātus ēdināšanas izdevumus bērnam pirmsskolas izglītības
iestādē;

•
▪

pabalstu krīzes situācijā.

Materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu un pabalstu
audžuģimenēm. 2018. gadā izveidots jauns pabalsta veids – pabalsts aizbildnim
par bērna uzturēšanu, kas noteikts 15 % apmērā no minimālās darba algas valstī,
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kā arī palielināts pabalsts audžuģimenēm bērna uzturam mēnesī, nosakot
pabalsta apmēru par vienu bērnu – 75 % no minimālās darba algas valstī.
▪

Pašvaldības sniegtā materiālā palīdzība bez personas/ģimenes ienākumu
izvērtēšanas (pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva).
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
•

brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās 6.–12. klasē
kādā no Saulkrastu novada vidusskolām;

•

100% apmērā segti ēdināšanas izdevumi pirmsskolas izglītības
iestādē.

•

Brīvpusdienas Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu pirmsskolas
vecuma bērniem un 5. klašu skolēniem.

•

Vienreizējā materiālā

palīdzība vecākiem

saistībā ar bērna

piedzimšanu.
•

Atbalsts hroniski slimam bērnam vai bērnam ar invaliditāti par ārsta
nozīmētu medicīnisko izdevumu atmaksu.

•

Vienreizēja materiālā palīdzība politiski represētām personām
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18. novembrī.

•

Pabalsts audžuģimenēm bērna uzturam.

•

Materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai bērnambārenim, aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, bērnaminvalīdam.

•

Vienreizēja materiālā palīdzība personai, kura ir atbrīvota no brīvības
atņemšanas iestādes.

•
▪

Vienreizēja materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai.

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;
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▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

•

mobilā higiēnas centra pakalpojumu;

•

mobilā higiēnas centra dušas pakalpojumu.

Valsts apmaksāta asistenta pakalpojuma pieejamības nodrošināšana
novada iedzīvotājiem.
Īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu
institūcijās pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem (sociālo gultu
un pansionātu pakalpojumu apmaksa).
Individuālās psihologu konsultācijas Sociālā dienesta klientiem un novada
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (psihologa konsultācijas, jurista
konsultācijas) vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām –
nodrošināšana dzīvesvietā.
Atbalsta grupu organizēšana:
• „Bērnu emocionālā audzināšana”, apmācību programma pirmsskolas
vecuma bērnu vecākiem;
• Atbalsta grupa tuviniekiem, kuriem ģimenē ir persona ar īpašām
vajadzībām.
Starpprofesionāļu sadarbības organizēšana (bērnu tiesību aizsardzības
komisija) sociālo gadījumu risināšanai, piesaistot vairāku nozaru pārstāvjus
kopīgam darbam.
Pārtikas un higiēnas paku pieejamības nodrošināšana novada
vistrūcīgākajām personām sadarbībā ar biedrību „Latvijas Sarkanais
krusts”.
9. tabula

Sociālai palīdzībai paredzētie izlietotie līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai

GMI
Ģimenes
Personas
Summa

19
31
4682

2017
Dzīvokļu
pabalsti
179
315
42 223

Veselības
pabalsti
93
124
10 734

GMI
17
19
4993

2018
Dzīvokļu
pabalsti
161
265
39 626

Veselības
pabalsti
89
115
9224

Salīdzinot pabalstu 2017. gadā ar pabalstiem 2018. gadā, personu un ģimeņu skaits,
kā arī pabalstu apmērs ir samazinājies, kas skaidrojams ar to, ka sociālajai situācijai novadā
nav tendence pasliktināties. GMI pabalsta palielinājums skaidrojams ar GMI pabalsta
apmēra pieaugumu (2017. gadā noteiktais GMI apmērs valstī bija 49,80 eiro, 2018. gadā tie
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bija 53 eiro uz vienu personu ģimenē) un to, ka pabalsts tika izmaksāts pilnā apjomā
salīdzinoši ar 2017. gadu. Tomēr bezdarbniekus, kuri ir ilgstoši Sociālā dienesta klientu
lokā 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 2018. gadā bija atbalsts ģimenēm ar
bērniem, kā arī gadījumu vadīšana un sadarbības plānu veidošana gan ar klientiem, kuri ir
GMI pabalsta saņēmēji, gan tiem, kuri paši saviem spēkiem nespēj atrisināt dažādas dzīves
grūtības un ir motivēti sadarboties ar sociālo darbinieku atbalsta saņemšanai un gadījuma
risināšanai.
Sociālā dienesta redzeslokā nonākušās personas 2018. gadā
10. tabula
Sociālai palīdzībai paredzētie izlietotie līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai
Mērķauditorija
Trūcīgas personas
Maznodrošinātas personas
Personas ar I grupas invaliditāti
Bērni ārpusģimenes aprūpē
Bērni invalīdi
Daudzbērnu ģimenes
Represētās personas
Vientuļie pensionāri

Personu/ģimeņu skaits 2018
79 personas
(54 mājsaimniecības)
518 personas
(173 mājsaimniecības)
73
15
17
95
48
40

Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošinājuma ir
vērsušās 1483 personas (reģistrēto iesniegumu skaits). Vidēji 2018. gadā pieņemto
apmeklētāju skaits Sociālajā dienestā bija 2431 persona. Lai veicinātu klientu sociālās
funkcionēšanas spējas, tiek sastādīti rehabilitācijas plāni, veikts sociālais darbs ar klientu,
novērtētas izmaiņas klienta sociālajā situācijā.
Bērnu tiesību aizsardzības komisijā ik mēnesi tika organizētas sēdes, lai skatītu
gadījumus, kas saistīti ar asociālu uzvedību, skolas kavējumiem, izglītojamo mācību
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problēmām, nepietiekamu vecāku prasmi audzināt bērnus, un izstrādātas korekcijas
programmas.
Papildus tiešajiem darba pienākumiem Sociālais dienests arī 2018. gadā turpināja
sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) – datu apmaiņu (informācija par
izmaiņām bezdarba līmenī Saulkrastu novadā, sludinājumi par nepieciešamajiem
darbiniekiem utt.) un NVA speciālistu konsultācijas 2 reizes mēnesī bezdarbniekiem, lai
iedzīvotāji varētu saņemt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu. Sociālā dienesta
darbinieki – sociālie darbinieki, kas atbild par pakalpojumu administrēšanu, un lietvedis arī
2018. gadā

turpināja

asistenta

pakalpojuma

pašvaldībā

nodrošināšanu.

Asistenta

pakalpojumus saņēma 25 personas.
2018. gadā Sociālais dienests, kā katru gadu, organizēja labdarības pasākumu „Gaišus
Ziemassvētkus”. Šim pasākumam tika iegādātas 115 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), 95 daudzbērnu ģimeņu paciņas.
Akciju ziedojumu veidā atbalstīja privātas personas un SIA „Saulkrastu aptieka”.
Saulkrastu sociālajā dienestā 2018. gadā strādāja vadītājs, 4 sociālie darbinieki,
psihologs un lietvedis. 2018. gadā sociālie darbinieki ir paaugstinājuši 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. 2018. gadā Saulkrastu sociālā
dienesta darbinieki turpināja iesaistīties jautājuma par deinstitucionalizācijas procesu norisi
risināšanā.
„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
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nepazemināšanos I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura
traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma, funkcionālā vai
veselības stāvokļa dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.
Faktiskais vietu aizpildījums pārskata gadā (gultu dienu skaits) – 12 319.
2018. gadā iestādē strādāja 16 darbinieki. Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana
pamatā balstās uz klientu aprūpē iesaistītā personāla kvalifikāciju, zināšanām un prasmēm,
spēju strādāt pēc komandas darba principiem, kā arī darbinieku motivāciju. Pārskata gadā
„Sociālās aprūpes mājas” darbību apgrūtināja medicīnas māsas trūkums. Medicīnas māsas
nav motivētas strādāt dienas maiņas par samaksu, kas tiek piedāvāta.
2018. gadā turpināts darbs pie telpu labiekārtošanas: ar pašvaldības atbalstu
izremontēts sanitārais mezgls, iegādāts aprīkojums, lai palīdzētu 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 gados, 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.

2.6. Bāriņtiesa
Saulkrastu novada bāriņtiesa ir Saulkrastu novada pašvaldības izveidota aizbildnības
un aizgādnības iestāde, kura prioritāri nodrošina bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību
un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem
aktiem, publisko tiesību principiem un Saulkrastu novada domes apstiprinātu nolikumu.
2018. gadā bāriņtiesa ir pieņēmusi 26 koleģiālus lēmumus – nav pieņemti
vienpersoniski lēmumi –, kuru mērķis ir novērst būtisku apdraudējumu bērna veselībai un
dzīvībai vai attīstībai.
Bāriņtiesas lēmumi vai faktiskā rīcība administratīvajā tiesā nav pārsūdzēta.
11. tabula
Pārskata gadā pieņemtie lēmumi
Pieņemto lēmumu skaits kopā
no tiem:
• par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, prasības
sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu

26
1

40
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•
•
•
•
•
•
•
•

par atzinumu sniegšanu pēc tiesas pieprasījuma (par atsevišķo
aizgādību, bērnu dzīvesvietu un saskarsmes tiesības kārtības
noteikšanu ar vecāku)
par atbilstību aizbildņa pienākumu veikšanai
lietās par bērna ievietošanu institūcijā
audžuģimeņu lietās
aizgādnības lietās
par aizgādņa iecelšanu mantojumam
aizbildnības lietās
par administratīvās lietas izbeigšanu

5

2
3
1
8
4
1
1

Pārskata gadā bērna aizgādības tiesības nav pārtrauktas nevienam vecākam, bet
1 vecākam (tēvam) atjaunotas iepriekšējā gadā pārtrauktās bērnu aizgādības tiesības, un
vecāka aprūpē un uzraudzībā atgriezušies 2 bērni.
Uz 2019. gada 1. janvāri ārpusģimenes aprūpē atrodas 15 bērni, no tiem:
audžuģimenēs – 1, aizbildņu ģimenēs – 12, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās ievietoti 2 bērni.
Bāriņtiesas pārraudzībā ir arī citu bāriņtiesu aizbildnības lietas, ņemot vērā, ka
aizbildņu ģimenes faktiski dzīvo Saulkrastu novadā.
Saulkrastu novada bērnam nepieciešamā audžuģimenes aprūpe nodrošināta
audžuģimenē Krimuldas novadā.
Pārskata gada beigās novadā nav nevienas audžuģimenes, neraugoties uz
atkārtotiem aicinājumiem novada iedzīvotājiem kļūt par audžuģimeni, kas publicēti
Saulkrastu mājaslapā un Saulkrastu avīzē. Viena ģimene ir atzīta par piemērotu
audžuģimenes pienākumu veikšanai, taču pēc audžuģimeņu kursu pabeigšanas atzinusi, ka
šobrīd tomēr nejūtas gatava kļūt par audžuģimeni.
Aizbildņa pienākumus veic 12 aizbildņi, no kuriem 9 ir bērnu radinieki.
Ārpusģimenes aprūpē esošo juridiski brīvo bērnu interesēs ir adopcija: adopcijas
rezultātā bērns kļūst par adoptētāju ģimenes locekli un iegūst šajā ģimenē dzimuša bērna
tiesisko stāvokli. 2018. gadā viena ģimene atzīta par adoptētāju.
Viens no bāriņtiesas pienākumiem ir aizgādnībā esošas personas personisko un
mantisko tiesību un interešu aizstāvība. Bāriņtiesas lietvedībā ir 10 aizgādnības lietas
pilngadīgām personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurām ar
tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība. Bāriņtiesas lietvedībā ir
5 aizgādnības lietas mantojumiem un promesošas personas mantai, kam aizgādnība
nodibināta ar tiesas spriedumu vai ar notāra taisītu notariālo aktu.
Aizvadītajā gadā par 17 bāriņtiesas redzeslokā nonākušām ģimenēm, kurās
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nepietiekami nodrošināta 35 bērnu audzināšana vai netiek ievērotas bērnu intereses un
tiesības, bāriņtiesa informējusi Sociālo dienestu ar lūgumu nodrošināt šīm ģimenēm
atbalstu problēmu risināšanā. Bāriņtiesas redzeslokā pārskata gadā pirmo reizi nonākušas
8 ģimenes, par kurām saņemta informācija par iespējamu bērnu tiesību un interešu
aizskārumu.
Pārskata gada beigās bāriņtiesas lietvedībā ir 55 aktīvas lietas un 9 no tām
ierosinātas 2018. gadā.
2018. gadā izdarīti 175 apliecinājumi (no tiem: 52 pilnvaras un 23 piekrišanas,
25 nostiprinājuma

lūgumi,

25 parakstu

apliecinājumi,

4 testamenti,

apliecinātas

44 dokumentu kopijas), iekasēta valsts nodeva pašvaldības budžetā – kopā 1027 eiro.
Pārskata gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi pēc tiesas
uzaicinājuma piedalījušies 25 tiesas sēdēs Rīgas rajona tiesā, Zemgales rajona tiesā,
Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namā, Rīgas apgabaltiesā, Administratīvā
rajona tiesā Rīgā, Augstākajā tiesā, Vidzemes rajona tiesā. Bāriņtiesa tiesas procesos
bijusi gan prasītājs (iesniegta viena prasība tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
vecākiem), gan atbildētājs, gan tiesas pieaicināta iestāde viedokļa un atzinuma sniegšanai.
Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes tiesību noteikšanu, aizgādības tiesību
atņemšanu, nepilngadīgu un aizgādnībā esošu personu mantas pārvaldīšanas lietās,
adopcijas lietās.
Pārskata gadā bāriņtiesā notika Arhīvu inspekcijas pārbaude par dokumentu un
arhīva pārvaldības kārtības nodrošināšanu. Ar Siguldas zonālo valsts arhīvu saskaņota
uzziņu sistēma par sakārtotajiem 2012.–2014. gada dokumentiem.
Bāriņtiesas

darbinieki

sniedz

bezmaksas

juridisku

palīdzību

bāriņtiesas

kompetences jautājumos. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad aizskartas bērnu
intereses un tiesības, sadarbībā ar Sociālo dienestu, izglītības iestādēm, pašvaldības
policiju, valsts policiju, ārstniecības personām un citiem speciālistiem veic pasākumus, lai
novērstu bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un sniegtu ģimenei nepieciešamo atbalstu.
2018. gadā bāriņtiesas darbinieki pilnveidojuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzībā,
ģimenes tiesībās un tiesu praksē ģimenes strīdos, par aktualitātēm audžuģimeņu
jautājumos un bērnu personas datu aizsardzību, par deinstitucionalizāciju un ārpusģimenes
aprūpes centru veidošanu, pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bāriņtiesas kompetenci
pārrobežu bērnu tiesību aizsardzībā, par darbu ar Audžuģimeņu informācijas sistēmu un
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, personāla dokumentu noformēšanu,
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darbu ar elektroniskajiem dokumentiem un elektronisko parakstu.
Bāriņtiesa darbojas Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā, kuras mērķis ir
sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un
izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību
aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošus jautājumus,
popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.

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 3 darbiniekiem un Patruļpolicijas nodaļa ar 14 darbiniekiem, kuri
nodrošina sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 24 stundas
diennaktī. Saulkrastu pašvaldības policijas rīcībā ir 2 transportlīdzekļi, kuri tiek izmantoti
ikdienas patruļā.
No 2018. gada 15. maija līdz 2018. gada 15. septembrim Saulkrastu pašvaldības
policija Saulkrastu peldvietā „Centrs” atpūtnieku drošību nodrošināja inspektori gan uz
ūdens, gan peldvietā. Policijas rīcībā ir 3 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.
12. tabula
Saulkrastu novada pašvaldības policijas paveiktais 2018. gadā
1. Saulkrastu pašvaldības policija reaģēja uz notikumiem

817

2. Aizturētās un Valsts policijas Saulkrastu iecirknī nogādātās

56

personas
4. Izskatītie personu priekšlikumi, iesniegumi, sūdzības

446

5. Sniegtā palīdzība citiem dienestiem

20

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

173
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gājuši vai cietuši dzīvnieki)
7. Uzsāktās administratīvās lietvedības

457

8. Sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli:

275

8.1. pēc pašvaldību saistošajiem noteikumiem

90

8.2. pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

185

9. Sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli-paziņojumi:
9.1. par apstāšanos – stāvēšanu
9.2. kāpu aizsargjoslā
10. Darbs ar nepilngadīgām personām:

1211
1170
41
42

10.1. administratīvās lietvedības

6

10.2. sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli

10

10.3. veiktie preventīvie pasākumi

26

12. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā

11

2.8. Teritorijas attīstības plāna īstenošana
2018. gadā Saulkrastu novada Būvvaldē iesniegtas un izskatītas 206 būvniecības
ieceres, izsniegtas 94 būvatļaujas, saskaņoti 84 projekti, tajā skaitā 33 individuālo
dzīvojamo māju projekti, 24 dārza māju un vasarnīcu projekti.
Nozīmīgākie projekti – saldētu zvejas produktu ražotne un kuģu piestātne Skultes
ostā, ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu II posma izbūve Saulkrastos un
Zvejniekciemā, gājēju tilts pār Pēterupi.
Ekspluatācijā pieņemti 73 objekti, tajā skaitā 20 dzīvojamās mājas un 30 dārza
mājas un vasarnīcas. Nozīmīgākie būvobjekti – ēka zvejas produktu uzglabāšanai Skultes
ostā, pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” jaunais korpuss, Saulkrastu vidusskolas
ēdamzāle, kafejnīca Kāpu ielā 1A, Ostas ielas pārbūve.

2.9. Komunālā saimniecība
SIA „Saulkrastu komunālserviss” galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve,
attīrīšana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu apkalpošana, siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana.
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Ūdensapgāde
Ūdens ieguvei izmantoti tikai pazemes ūdeņi. Dzeramā ūdens ieguvei izmantotas
pilsētas teritorijā esošās 3 ūdens ieguves vietas: Zvejniekciemā – Atpūtas ielā,
Saulkrastos – Bīriņu ielā un Pabažos – Skuju ielā. 2018. gadā iegūti 141 580 m³, bet gala
patērētājiem piegādāti 101 144 m³ dzeramā ūdens, kas bija par 25 664 m³ jeb 22,3 %
vairāk nekā 2017. gadā.

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.
2018. gadā kopā savākti 80 900 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas bija par 15,9 % vairāk
nekā 2017. gadā.

Notekūdeņu attīrīšana
Saulkrastu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda ir 1 000 m3/diennaktī.
2018. gadā vidēji diennaktī attīrīti 392 m3 notekūdeņu, kas ir par 22,3 % mazāk nekā
2017. gadā. 2018. gadā kopā attīrīti 143 209 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas ir par
22,3 % mazāk nekā 2017. gadā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība
2017. gadā uzsākts Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansēts
projekts Nr. 5.3.1.0/17/I019 „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, II kārta”, kura
ietvaros tiek izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Projekta realizācija
(būvdarbi) sākta 2018. gadā un to plānots realizēt līdz 2021. gadam.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiek ES 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.
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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 kilometri jaunu notekūdeņu
savākšanas centralizēto tīklu, tajā skaitā 2 kilometri kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas
kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vēl vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā
arī 4,8 kilometrus gari, jauni ūdensvadu centralizētie tīkli.
Plānots, ka vismaz 712 deklarētajiem iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja
pieslēgties centralizētas kanalizācijas tīklam un 212 iedzīvotājiem – centralizētās
ūdensapgādes tīklam.
Siltumapgāde
Saulkrastos un Zvejniekciemā siltumapgādi nodrošina no 4 katlumājām: Raiņa
ielā 7, Bērzu alejā 3A, Ainažu ielā 34B un Vidrižu ielā 22A.
Raiņa ielā 7 uzstādīti 2 apkures katli ar jaudu attiecīgi 1 MW un 0,8 MW;
katlumājai kā kurināmais izmantotas koksnes granulas. 2018. gadā saražota siltumenerģija
2695,17 MWh, kas bija par 0,02 % mazāk nekā 2017. gadā.
Ainažu ielā 34B uzstādīti 2 apkures katli ar jaudu 0,6 MW un 0,3 MW; katlumājai
kā kurināmais izmantotas koksnes granulas. 2018. gadā tika saražota siltumenerģija
1 033 MWh, kas bija par 9,0 % vairāk nekā 2017. gadā.
Vidrižu ielā 22A uzstādīts viens apkures katls ar jaudu 0,18 MW; katlumājai kā
kurināmais izmantotas koksnes granulas. 2018. gadā tika saražota siltumenerģija
378 MWh, kas bija par 7,2 % vairāk nekā 2017. gadā.
Bērzu alejā 3A līdz 2017./2018. gada apkures sezonas beigām bija uzstādīti
2 apkures katli. Katra katla jauda bija 0,93 MW; katlumājai kā kurināmais tika izmantota
malka un akmeņogles. 2018. gada vasarā sākta Zvejniekciema katlumājas modernizācija,
kas īstenota projektā Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana
Zvejniekciemā”.

Projekta

mērķis –

veicināt

energoefektivitāti

centralizētajā

Zvejniekciema siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti
un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projekta ietvaros uzstādīts šķeldas
apkures katls ar jaudu 1,0 MW un rezervei – kokskaidu granulu apkures katls ar jaudu
0,5 MW. Projekta īstenošana centralizētajā siltumapgādē veicinājusi jaudas pieaugumu no
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0,93 MW līdz 1,0 MW. Jaunajās apkures iekārtās akmeņogļu vietā apkurei izmantoti
atjaunojamie energoresursi.
13. tabula
Sniegto pakalpojumu galvenie rādītāji
Pakalpojuma veids

Apstiprinā-

2016

2017

2018

Izmaiņas
2018/2017

tais tarifs

(%)
Ūdensvada tīklā

–

padotais ūdens, m3
Lietotājiem piegādātā

69 863

ūdens daudzums, m3
Ūdens zudumi, %
Savākto notekūdeņu

141 580

22,1

739

6

84

86 410

101 144

17,1

–

25,9

25,5

28,6

54 637

66 0

69 797

80 900

15,9

–

153

184

143 209

–22,3

697

321

392

–22,3

49
–

notekūdeņu
daudzums, m

115 91

968

daudzums, m3
Kopējo attīrīto

114

3

Vidēji diennaktī

–

421

505

attīrītie notekūdeņi,
m3
Saražotais

5558,081

6209

6195

6148

–0,8

4883,183

5285

5358

5248

–2,1

9932

8078

7793

–3,5

siltumenerģijas
daudzums, MWh
Lietotājiem nodotais
siltumenerģijas
daudzums, MWh
Apsaimniekoto

–

daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
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dzīvokļu platības, m2
Apsaimniekotās

–

22

18

17

–5,6

daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas

SIA „ZAAO”
SIA „ZAAO” 2018. gadā turpināja atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
nodrošināšanu un attīstību, kas Saulkrastu novadā aizsākta 2012. gadā.
Uzņēmums lielu 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 līdz 2018. gada beigām ir noslēgti 5488 ilgtermiņa līgumi ar atkritumu
radītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
2018. gadā ZAAO turpināja ar Saulkrastu pašvaldību uzsāktā pilotprojekta –
individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas – attīstību. Tā ir iespēja privātmāju
iedzīvotājiem vēl ērtāk ikdienā šķirot atkritumus. Sašķirotos materiālus var uzglabāt
speciālos, ar krāsainām uzlīmēm marķētos iepakojuma (plastmasas, papīra, kartona, metāla)
un stikla (pudeļu un burku) konteineros savā īpašumā. ZAAO konteinerus iztukšo bez
maksas pēc noteikta grafika. Piedāvājumu līdz 2018. gada beigām izmantoja 136 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 kubikmetros visā ZAAO darbības
reģionā ir pieaudzis par aptuveni 8 %, salīdzinot ar 2017. gadu.
Lai uzzinātu klientu vērtējumu, uzņēmums katru gadu veic klientu apmierinātības
mērījumus. Sadarbības novērtējums ir ļoti augsts – 88 % no aptaujātajiem klientiem to ir
novērtējuši kā labu, bet ZAAO darbību atkritumu apsaimniekošanas nozarē Latvijā 85 %
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respondentu atzinuši kā labu vai ļoti labu. Ir saņemti arī ieteikumi sekmīgai sadarbības
turpināšanai un pakalpojumu pilnveidošanai.
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.
SIA „ZAAO” 2018. gadā „Ilgtspējas indeksā” atkārtoti saņēmusi zelta novērtējumu.
Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus 5 galvenajās
darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide. ZAAO
„Ilgtspējas indeksā” piedalās no 2011. gada, kad tika iegūta sudraba kategorija. 2012. gadā
saņemta bronzas kategorija, tad 4 gadu garumā – sudrabs, bet 2017. un 2018. gadā – zelta
kategorija „Ilgtspējas indekss”, kas Latvijas uzņēmumiem piedāvā iespēju izmantot
stratēģiskās vadības rīku, lai izvērtētu savu darbību, kā arī saņemtu ekspertu ieteikumus
turpmākai attīstībai. Sabiedrība, valsts un nevalstiskās organizācijas var saņemt uzticamu
informāciju par uzņēmuma darbību, lai novērtētu tā pūliņus un ieguldījumu Latvijas
attīstībā ilgtermiņā.
ZAAO saņēma arī ģimenei draudzīga komersanta statusu, ko Labklājības ministrija
piešķir uzņēmumiem, kas savā ikdienas darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības
principus.
Tika saņemta Sudraba kategorija BALTA gada balvā „Drošākais uzņēmuma
autoparks 2018” vietējo (Baltijas) kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparka
kategorijā. Konkursa komisija atzinīgi novērtēja uzņēmuma ieguldījumus autoparka
uzturēšanā un drošas darba vides saglabāšanā.
Pavasarī ar Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska dalību un Pārgaujas
novada pašvaldības atbalstu durvis vēra dabas un tehnoloģiju parks URDA, lai jau plašākā
apmērā turpinātu ZAAO iesākto darbu vides izglītības jomā. 2018. gada septembrī
sadarbībā ar biedrību „Media gids” infrastruktūra papildināta projektā „3K”, atklājot
izbūvēto āra koncertzāli, klasi un izveidoto ģeoloģijas kolekciju.
Sekmīgi turpināta arī ZAAO sadarbība ar Latvijas izglītības iestādēm – ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Daugavpils universitāti. Sadarbības
līgumi paredz aktīvu iesaisti sabiedrības izglītošanā vides jautājumos, zinātniskās un
pētnieciskās bāzes izmantošanu pētniecībā, sadarbību kopīgu semināru, konferenču,
vispārizglītojošu pasākumu organizēšanā un citās aktivitātēs.
49

Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats
Uzsākot sadarbību ar kampaņas „Apstājies. Paskaties. Pamāj.” iniciatoru un
organizētāju „Volvo Trucks Latvia”, tika veikta ZAAO smago automašīnu aplīmēšana ar
izglītojošām kampaņas uzlīmēm un šoferu apmācīšana.
2018. gadā uzņēmums noslēdza vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” aktivitātes.
Draugu un kaimiņu grupas, uzņēmumi, izglītības iestādes, individuālas personas, biedrības
un pašvaldību domes no 42 dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām kopīgi paveica vairāk
nekā 170 vides darbus.

2.10. Skultes ostas pārvalde
Pārskata gadā Skultes ostu apmeklēja 286 kuģi un vidējā bruto tonnāža ir pieaugusi
no 3 638 BRT 2017. gadā līdz 3 807 BRT 2018. gadā. Kopumā 2018. gadā ostā tika
pārkrauts 998,5 000 tonnas kravu, līdz ar to tika sasniegts vēsturiski lielākais gada kravu
apgrozījums ostā.
Pārskata gadā Skultes ostas pārvaldes neto apgrozījums, salīdzinot ar 2017. gadu,
palielinājās par 215 437 eiro jeb par aptuveni 20,5 %. Skultes ostas kopējie aktīvi,
salīdzinot ar 2017. gadu, palielinājušies par 2 459 822 eiro jeb aptuveni par 19,6 %, kas
saistīts ar jaunu pamatlīdzekļu izveidošanu un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksām.
Pārskata gadā Skultes ostas pārvalde veica ilgtermiņa aizdevuma atmaksu
111 232 eiro apmērā. Pilnībā pabeigts Lauku atbalsta dienesta (LAD) projekts „Zvejas
produktu uzglabāšanas infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” un atmaksāts ar to saistītais
īstermiņa aizdevums. Kopējais parāds kredītiestādēm 2018. gada 31. decembrī bija
210 735 eiro. Velkoņa AITIK iegādes vajadzībām izmantotā AS „SEB banka” aizdevuma
atlikusī pamatsumma ir 166 846 eiro. Aizdevuma atmaksas termiņš – 2020. gada 1. jūnijs.
Pārskata gadā uzsākta LAD projekta „Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras
uzlabošana Skultes ostā” realizācija un tā vajadzībām piesaistīts finansējums ilgtermiņa
aizdevuma veidā 2 700 000 eiro. AS „SEB banka” LAD projekta realizācijai izsniegtā
aizdevuma pamatsumma uz 2018. gada 31. decembri bija 43 888 eiro. Aizdevuma atmaksas
termiņš – 2023. gada 4. oktobris. Procentu maksājumi kredītiestādēm pārskata gadā bija
4104 eiro.
Pārskata gada peļņa veidoja 354 337 eiro. Ostu maksu obligātie atskaitījumi
pašvaldības budžetā, salīdzinot ar 2017. gadu, palielinājās par 22,1 % un kopumā veidoja
83 066 eiro.
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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
„Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Skultes ostā” (publiskais
finansējums 1 752 027 eiro apjomā). Projekta ietvaros tiek veikti piestātnes pārbūves darbi
un noliktavas būvniecība. Būvdarbus plānots pabeigt 2019. gadā. Projekta realizācija
uzlabos zvejnieku darba apstākļus un kuģošanas drošību zvejas ostā.
Vienlaicīgi tiek realizēts „ESTLAT Harbours” programmas projekts. Projektu ir
paredzēts noslēgt 2020. gadā. Projekta ietvaros tiks veikta krasta nostiprinājuma un slipa
izbūve jahtu ostas infrastruktūras izveidei.
Ostas teritorijā strādājošie uzņēmumi turpināja investīcijas ražošanas un kravu
apstrādes infrastruktūras uzlabošanai. Tirdzniecības ostas daļā uzņēmēji veica jaunas
pārkraušanas tehnikas iegādi. Zvejas ostas daļā uzņēmēji ir uzsākuši saldētu zvejas
produktu ražotnes projekta realizāciju. Būvdarbus plānots pabeigt 2019. gadā.

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 (pēc Valsts zemes dienesta (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, ir atbildīga Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa. Mērniecības
pakalpojumus sniedz licencēti mērnieki.
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA
Saskaņā ar likumu „Likums par budžetu un finanšu vadību” budžets ir līdzeklis
pašvaldības politikas realizācijai ar finansiālajām metodēm. Budžets ir pašvaldības
finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi
nepieciešami pašvaldībām to pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar
likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laika posmā, kuram šie līdzekļi paredzēti,
izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt vispārējo
ekonomisko līdzsvaru.

3.1. Pašvaldības pamatbudžeta izpilde un gada plāns
Pašvaldības 2018. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 9,5 milj. eiro,
kopējie izdevumi ir 10,1 milj. eiro.
14. tabula.
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pamatbudžeta izpilde

Rādītāja nosaukums
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.3.
1.4.

IEŅĒMUMI KOPĀ
Nodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodeva
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Transferti

Izpilde EUR
2017. gads 2018. gads
8 114 897 9 568 634
5 883 623 6 455 759
4 517 466 4 716 203

Plāns
2019. gadam
8 646 367
6 977 966
4 960 258

1 349 870
16 287
149 194
15 880

1 719 136
20 420
256 565
13 666

1 997 208
20 500
179 879
19 400

64 240
4834
64 240

74 351
1713
166 835

124 779
700
35 000

254 338

268 772

1 827 742

2 587 538

253 369
1 235 153
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1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
2.

No valsts budžeta daļēji finansēto,
atvasināto publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām)

16 997

1 534 481
293 261
7 914 269

2 258 272
329 266
10 135 401

888 156
330 000
9 034 848

2 953 784
936 619

3 167 927
1 055 145

3 183 300
969 586

8216

5182

22061

2.1.
2.2.

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas

2.3.

Mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni

2.4.
2.5.

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000

1 563 858
513 411

1 728 636
537 408

22 197 27
519 478

2.6.
2.7.

Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu
un naudas sodu maksājumi

2696
11 007

2955
13 210

3002
13 215

2.8.
2.9.

Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem
Sociālie pabalsti
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti
Pamatkapitāla veidošana
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām)

11 291
55 738

10 106
125 781

9780
110 400

332 476
896 224

351 325
1 015 287

390 917
994 455

628 949
7 914 269

2 122 439
10 135 401

598 927
9 034 848

1 543 916
368 157
599 155
44 694
893 197

1 793 604
433 536
1 441 591
45 518
980 217

2 011 990
402 172
858 677
8367
1 293 916

0
1 040 901
2 674 137
750 112

6637
978 270
3 665 136
790 892

12 500
911 319
2 608 097
927 810

2.10.
2.11.
2.12.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
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3.2. Pamatbudžeta ieņēmumi
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2018. gadā ieņēmumi palielinājušies par 17,9 % jeb
1 453 737 eiro. Šāds pieaugums skaidrojams ar valsts budžeta saņemto transfertu, kas
paredzēts ES līdzfinansēto projektu realizācijai.
2018. gada nodokļu ieņēmumiem ir pieaugums par 9,7 %, salīdzinot ar 2017. gadā
saņemtajiem nodokļu ieņēmumiem, kas ir Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2018. gadā ir saņemts 4 716 203 eiro apmērā, kas veido
49,3 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļi 2018. gadā
saņemti 1 719 136 eiro apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmu avotu –
18,0 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Būtisks Saulkrastu novada ieņēmumu avots
ir transferti, kas sastāv no 3 daļām – valsts budžeta mērķdotācijas, ES līdzfinansējuma un
pašvaldību transfertiem. ES līdzfinansējums 2018. gadā palielinājās, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, par 41,6 %, kas saistīts ar saņemto avansu 727 298 eiro apmērā projekta
„Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”
realizācijai. Visi pārējie 2018. gada budžeta ieņēmumi veido 5,5 % no kopējiem
pašvaldības ieņēmumiem un neveido būtisku ietekmi uz pašvaldības funkciju veikšanu.

3.3. Pamatbudžeta izdevumi
Saulkrastu novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā bija
10 135 401 eiro. Pamatbudžeta izdevumu struktūra norāda izdevumu posteņu procentuālo
attiecību pret kopējiem izdevumiem.
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā pamatbudžeta kopējos
izdevumus, kas ir 10 135 401 eiro, veido: atalgojums 32 % jeb 3 167 927 eiro, darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11 % jeb 1 055 145 eiro, pamatkapitāla
veidošana (nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi) 21 % jeb 2 122 439 eiro, izdevumi
par pakalpojumiem 17 % jeb 1 728 636 eiro, materiālu un inventāra iegāde 5 % jeb
537 408 eiro, sociālie pabalsti 4 % jeb 351 325 eiro, pašvaldību uzturēšanas izdevumi 10 %
jeb 1 015 287 eiro un citi izdevumi 1,5 % jeb 157 234 eiro.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2018. gadā izdevumi ir palielinājušies par 28 % jeb
2 221 132 eiro. Lielākais izdevumu pieaugums, kas ir vairāk nekā 3 reizes lielāks, jeb
1 493 490 eiro, salīdzinot 2018. gadu un 2017. gadu, ir pamatkapitāla veidošanai. To
pamatā veido vērienīgi ieguldījumi izglītības un ekonomiskajā darbībā (moduļa tipa
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piebūves uzstādīšana PII „Rūķītis” teritorijā, moduļa tipa ēdamzāles piebūves uzstādīšana
Saulkrastu

vidusskolai,

projekta

„Uzņēmējdarbības

izaugsmei

nepieciešamās

infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizācija).
Palielinājušies ir izdevumi subsīdijām un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem par 70 043 eiro, kas saistīts galvenokārt ar 7 pašvaldības dotācijām SIA
„Saulkrastu komunālserviss” kopsummā par 75 978 eiro.

3.4. Pašvaldības speciālā budžeta izpilde un gada plāns
Saulkrastu novada 2018. gada konsolidētie speciālā budžeta kopējie ieņēmumi ir
231 203 eiro un kopējie izdevumi – 231 811 eiro.
15. tabula
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā speciālā izpilde

Rādītāja nosaukums
IEŅĒMUMI KOPĀ
Nodokļu ieņēmumi (dabas resursa
nodoklis)
1.2.
Nenodokļu ieņēmumi
1.2.1. Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas
tiesību nomas un zvejas tiesību
rūpnieciskas izmantošanas (licences)
1.2.2. Ostu pārvalžu iemaksas
1.3.
Transferti
2.
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām)
2.1.
Pakalpojumi
2.2.
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
2.3.
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
naudas sodu maksājumi
2.4.
Subsīdijas un dotācijas komersantiem,
biedrībām un nodibinājumiem
2.5.
Pamatkapitāla veidošana
3.
IZDEVUMI KOPĀ (atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām)
1

1.1.

Izpilde EUR
Plāns
2017. gads 2018. gads 2019. gadam
216 265
231 203
223 681
6325
6712
3400
75 564
6557

86 210
6814

82 000
7000

69 007
134 376
270 392

79 396
138 281
231 811

75 000
138 281
221 754

135 842
5735

188 508
4077

178 858
2000

1288
52 596

31 867

40 896

74 931
270 392

7359
231 811

221 754
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3.1.
3.2.

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

267 392
3000

199 944
31 867

201 705
20 049

Procentuāli lielāko 2018. gada speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido valsts budžeta
transferts jeb valsts budžeta mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai. Otrs būtiskākais
ieņēmumu avots ir Skultes ostas pārvaldes iemaksas pašvaldību budžetā, kas veido
2018. gadā 34,2 % no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.
Saulkrastu novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadā,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 7 % jeb 14 938 eiro. Palielinājums
izskaidrojams ar Skultes ostas pārvaldes iemaksu palielinājumu par 15 % jeb 10 389 eiro.
Ieņēmumi no valsts budžeta saņemto transfertu autoceļu un ielu uzturēšanai ir
palielinājušies par 3 905 eiro.
Speciālā budžeta izdevumu struktūra norāda lielāko izdevumu posteņu procentuālo
attiecību pret kopējiem izdevumiem.
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā speciālā budžeta kopējie
izdevumi – 231 811 eiro. Izdevumus galvenokārt veido dotācijas pakalpojumiem – 81 %,
SIA „Saulkrastu

komunālserviss” – 14 % apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,

2018. gadā ir būtisks samazinājums pamatkapitāla veidošanai, jo 2017. gadā tika realizēta
meliorācijas kolektora pārbūve Silavas ielā no speciāla budžeta līdzekļiem.
Saulkrastu novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta ieņēmumi 2018. gadā,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies 2,4 reizes jeb par 1463 eiro. Saulkrastu
novada pašvaldības konsolidētā ziedojumu budžeta izdevumi 2018. gadā, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, ir palielinājušies par 62 % jeb 790 eiro. 2018. gada izdevumi ir mazāki
par ieņēmumiem, un naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām veido 2056 eiro.

3.5. Pašvaldības saistību un garantiju apjomi
Pārskatā par pašvaldības saistību apjomu 2018. gadā uzrādītais kopējais aizņēmumu
atlikums sākumā bija 4 804 774 eiro, bet atlikums perioda beigās – 6 184 934 eiro, kas
veido 28,7 % saistību pieaugumu. 2018. gadā pieprasīti 10 aizņēmumi no LR Valsts kases.
Visi aizņēmumi ir ņemti LR Valsts kasē un pašreizējā aizņēmuma procentu likme ir 0 %.
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16. tabula
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 2018. gadā

Aizņēmuma mērķis
Saulkrastu sporta halles būvniecība 2006
Atkritumu izgāztuves „Izgāztuve” rekultivācija 2006
Saulkrastu domes ēkas remonts, Zvejniekciema vidusskolas
renovācija, Saulkrastu vidusskolas halles būvniecība, ielu
apgaismojuma tīklu renovācija 2007
Saulkrastu vidusskolas sporta halles būvniecība 2007
Peldvietas un glābšanas dienestu attīstība 2008
Saulkrastu domes ēkas un Saulkrastu vidusskolas ieejas kāpņu
rekonstrukcija 2008
Logu nomaiņa Saulkrastu domes ēkā 2008
Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Zvejniekciema vidusskolā 2010
Pamatkapitāla palielināšana SIA „Saulkrastu slimnīca” 2011
Kompleksi risinājumi siltumnīcu gāzu emisiju samazināšanai
Kultūras namā „Zvejniekciems”, Saulkrastu novadā 2011
Energoefektivitātes paaugstināšana Saulkrastu novada publiskajā
apgaismojumā
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta „Ūdensaimniecības attīstība Austrumlatvijas
upju baseinu pašvaldībā II kārta” īstenošanai 2013
Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” telpu remonts un daļēja
rekonstrukcija 2013
Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes
paaugstināšana 2013
Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai „Centrs”
Saulkrastos 2013
Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos iegāde Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām 2014
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanai
prioritārā investīciju projekta „Zvejniekciema katlumājas ar
siltumtrasēm iegāde” īstenošana 2014
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
(automašīnu) iegāde 2014
EZF projekta „Zvejniekciema stadiona rekonstrukcija”
A2/1/14/507, 2014
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanai KF
projekta „Pārvaldes un sadales sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu
pilsētas centrālā daļā” īstenošanai 2014
PII „Rūķītis” telpu un virtuves remonts, mēbeļu un virtuves
iekārtu iegāde 2014

Aizņēmuma
apmērs 2018. gada
beigās (EUR)
463 563
6214
388 413

617 426
6910
1414
1393
20 902
7658
114 867
64 156
873 318

29 805
127 894
32 891
177 523
65 618

17 736
357 408
18 315

94 452
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PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšana KPFI
projekta „Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanai 2014
Saulkrastu vidusskolas Smilšu ielā 3, Saulkrastos „Fasādes
remonts” īstenošanai 2014
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšana KF
projekta „Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā”. 2015
PII „Rūķītis” telpu remontdarbi 2015
PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšana, rentgena
iekārtas iegāde 2015
Projekts „LIFE Ecosystem Services” 2016
Gājēju ietves izbūve Vidrižu ielā 2016
Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta (Nr. 4-7/14/)
„Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvas centra izveide Saulkrastos”
īstenošanai 2016
Projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” īstenošana 2016
Būvprojektu izstrāde moduļa tipa piebūves uzstādīšanai
Saulkrastu novada izglītības iestādēs (PII „Rūķītis” un Saulkrastu
vidusskola) 2017;
Projekta „Moduļa tipa ēdamzāles izbūve Saulkrastu vidusskolai”
īstenošanai 2018
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanai KF
projekta (Nr. 5.3.1.0/17/I/019) „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Saulkrastos, II kārta” īstenošanai 2018
ELFLA projekta „Publiskās infrastruktūras nodrošināšana
uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” īstenošanai
2018
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei 2018
EJZF projekta „Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas
teritorijā” īstenošanai 2018
Būvprojekta „Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa
pārbūve” izstrādei 2018
Projekta „Moduļa tipa piebūves uzstādīšana PII „Rūķītis””
īstenošanai 2018
Projekta „PII ”Rūķītis” telpu (sporta grupiņas) remontdarbi”
īstenošana 2018
Siltumtrases izbūve no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7,
Saulkrastos 2018
Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā
pamatkapitāla palielināšanai 2018

82 079

63 730
106 385
75 199
28 951
38 751
85 458
21 860

114 015
26 794

144 850
456 224

45 934

118 195
92 066
125 642
592 064
131 967
133 223
213 671
6 184 934

58

Par Saulkrastu novada pašvaldībā veiktajām revīzijām
Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Revidents un grāmatvedis”, zvērinātas
revidentes Sandras Vilcānes vadībā, pamatojoties uz noslēgto Revīzijas pakalpojuma
līgumu, kas noslēgts par 2018. gada finanšu pārskata pārbaudi, Saulkrastu novada
pašvaldībā un iestādēs veicām revīzijas izlases veidā par laika posmu no 2018. gada
01. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, kā arī 2018. gada pārskatu un konsolidētā
gada pārskata revīziju.
Pārbaudot Saulkrastu novada pašvaldības grāmatvedībā lietotās uzskaites metodes
un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos dokumentus, mēs novērojām, ka grāmatvedības
uzskaite tika kārtota, vadoties no Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, „Par
pašvaldību budžetiem”, „Likums par budžetu un finanšu vadību”, „Par grāmatvedību”,
15.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti”, 21.10.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 585
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 27.12.2005. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām”, 27.12.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032
„Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” prasībām un saskaņā ar Saulkrastu
novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas dokumentiem, kurus apstiprinājusi
Saulkrastu novada domes vadība.
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar 15.10.2013. Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 1115. „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” (zaudējuši spēku ar 01.01.2019.).
Grāmatvedības uzskaite datorizēta, izmantojot datorprogrammu „Horizon”.
Grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona var gūt patiesu un skaidru
priekšstatu par pašvaldības finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem un
naudas plūsmu noteiktā datumā.
Pašvaldībā izstrādāti un apstiprināti grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie
dokumenti, kuri nosaka pašvaldības specifikai atbilstošu vienotu grāmatvedības uzskaites
kārtību.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, bilances kopsummas izmaiņas ir 8 % –
palielinājums par 2 749 338 eiro. Pārskata gada laikā posteņu izmaiņas starp pārskata
gada sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem skaidrotas par būtiskākiem
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darījumiem. Būtiskuma līmenis darījumu skaidrojumiem ir noteikts procentos no attiecīgā
posteņa izmaiņām, un tas ir 10 %.
Aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi. Saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un
atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību. Grāmatvedības
jautājumos kvalificēta trešā persona var gūt patiesu un skaidru priekšstatu par pašvaldības
finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu noteiktā
datumā. Revīzijas procesā salīdzināti atlikumi kontos ar ierakstiem pārskatos, nodokļu
deklarācijās un atskaitēs, tika pārbaudīti visi bilances posteņi un to atlikusī vērtība uz
2018. gada 31. decembri.
Jāatzīmē, ka pārskata periodā grāmatvedības uzskaite pašvaldībā tika veikta korekti,
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu un to izmaiņu prasības, mūsu ieteikumi
grāmatvedības uzskaites un iekšējās kontroles pilnveidošanai tika ņemti vērā.
Veikta datu salīdzināšana ar Valsts zemes dienestu uz 31.12.2018., kur platību
nesakritības netika konstatētas, bet Valsts meža dienesta datos, salīdzinot ar Saulkrastu
novada domes grāmatvedības datiem, ir konstatētas nebūtiskas atšķirības.
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite kārtota saskaņā ar 2009. gada
15. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti”. Finanšu uzskaitē nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu
nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes. Nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus
bilancē norāda atlikušajā vērtībā. Lai pareizi veiktu aktīvu klasifikāciju grāmatvedības
kontos, iestādē izvērtē katra aktīva iegādes izveidošanas mērķi, pielietojamību, vērtību,
lietderīgo lietošanas laiku.
Naudas līdzekļu atlikumi uz 31.12.2018. ir salīdzināti un sakrīt ar Valsts kases un
kredītiestāžu datiem. Naudas līdzekļi pašvaldības kasē inventarizēti pēc stāvokļa uz
31.12.2018., iztrūkumi un pārpalikumi nav novēroti.
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4. PROJEKTI
2018. gadā pašvaldība ir turpinājusi projektu pieteikumu sagatavošanu atlases
konkursiem, kā arī strādājusi pie apstiprināto projektu īstenošanas.
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 apstiprināts, un uzsākts īstenot projektu „Vidzemes
piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un
attīstībā – „Saviļņojošā Vidzeme”” sadarbībā ar Carnikavas, Salacgrīvas un Limbažu
pašvaldībām. Projekta ietvaros plānota Saulkrastu estrādes rekonstrukcija un Neibādes
parka labiekārtošana.
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” apstiprināts projekts
„Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”.
Projekta ietvaros plānots veikt 6 ielu (Bīriņu, Akācijas, Jūras prospekta, Melnsila, Upes un
Ostas ielu) pārbūvi un 2 ielu (Pirmās ielas un Svētku ielas) izbūvi. 2018. gadā īstenota
Pirmās un Svētku ielu izbūve un Ostas ielas pārbūve. Pašvaldība apliecinājusi, ka projekta
ietvaros izveidotās infrastruktūras rezultātā tiks nodrošinātas privātās investīcijas un tiks
veidotas jaunas darbavietas. Lai veicinātu šādu rezultātu sasniegšanu, pašvaldība
2018. gadā noslēdza līgumu ar SIA „GatewayBaltic” par potenciālo investoru piesaistīšanas
pakalpojumu.
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 atbalstīts projekts „Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā”.
2018. gadā projekta ietvaros notikušas peldētmācības reizi nedēļā sākumskolas klašu
skolēniem abās vispārizglītojošajās iestādēs, notikusi Senioru veselības nedēļa un
organizēti izglītojoši semināri par veselīgu dzīvesveidu abās skolās. Projekts tiks īstenots
līdz 2020. gada 20. jūnijam.
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Turpinājusies „Life +” 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 un 2018. gadā turpināta Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.–
2020. gadam aktualizācija. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi
un biedrību „Baltijas krasti”. Ņemot vērā projekta saistību ar citiem projektiem, projekta
īstenošana plānota līdz 2020. gada 31. martam.
2018. gadā īstenoti 2 LEADER projekti – „Publiskās infrastruktūras nodrošināšana
uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” un „Labierīcību infrastruktūras
izveide Baltās kāpas teritorijā” , kas finansēti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu. Projekta
„Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā” ietvaros tika izveidotas
mūsdienīgas

labierīcības

pie

Baltās

kāpas.

Projekta

„Publiskās

infrastruktūras

nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” ietvaros tika
izbūvētas inženierkomunikācijas jaunajām labierīcībām un kafejnīcai pie Baltās kāpas.
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un
bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošana Saulkrastu novadā.
Projekta attiecināmās izmaksas 100% apjomā tiek segtas no ESF (85 %) un Valsts budžeta
(15%) finansējuma. Projekta ietvaros bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Pieaugušie ar garīga rakstura
traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu saņem sabiedrībā
balstītus sociālos pakalpojumus.
Jau 4. gadu organizēts projektu konkurss pašvaldības iedzīvotājiem, nevalstiskajām
organizācijām un uzņēmumiem finansējuma saņemšanai no pašvaldības budžeta dažādām
iniciatīvām. 2018. gadā finansējuma saņemšanai savus projektu pieteikumus iesniedza
5 pretendenti, no kuriem 2 saņēma pašvaldības finansējumu savu ieceru īstenošanai.
2017. gada jūnijā noslēgtā sadarbības līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru
par ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ESF projekta
Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros,
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2018. gadā turpinājās projekta īstenošana, kura mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba
tirgus pieprasījumam, veicināt 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.
Noslēgts līgums ar Valsts izglītības satura centru par 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 ietvaros tiek sniegts atbalsts izglītojamiem mācību
vielas apguvē, īpašu uzmanību vēršot dabaszinātņu apguvei.
2018. gada 2. semestrī Saulkrastu novada skolās tika īstenota Latvijas valsts
simtgades programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes. Projekta mērķis bija radīt iespēju
jēgpilni pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības
dinamiskā un jēgpilnā darbībā, spēcinot skolas vecuma bērnu un jauniešu piederības sajūtu
un valstisko identitāti. 2018. gadā 1.–12. klašu skolēni projekta ietvaros apmeklēja un
piedalījās 12 kultūras pasākumos.
2018. gadā sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (projekta vadošais partneris)
īstenots projekts „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, kura
ietvaros ierīkotas 2 āra dušas un cieta seguma paklājs (70 m) līdz krasta līnijai Saulkrastu
peldvietā „Centrs”.
2018. gadā noslēgts līgums par „Interreg” Centrālbaltijas programmas projekta
„Coast4us” („Piekraste mums”) īstenošanu. Projekta mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu,
visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju
attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. Projektā piedalās pašvaldības,
universitātes, publiskās pārvaldes iestādes no Somijas, Latvijas, Zviedrijas un Igaunijas.
Projekta vadošais partneris ir Esterjētlandes (Östergötland) reģiona padome Zviedrijā.
Uzsākts projekts „Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia”
(„Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”). Projektu īsteno
Lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs” kā vadošais projekta partneris sadarbībā ar
Kurzemes plānošanas reģionu, Vidzemes Tūrisma asociāciju, Saulkrastu, Salacgrīvas un
Carnikavas novadu pašvaldībām, Rietumigaunijas Tūrisma asociāciju, Igaunijas Lauku
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tūrisma organizāciju. Plānotās Saulkrastu novada domes aktivitātes ir pārgājienu maršruta
marķēšana dabā, informācijas stendu, norāžu un koka laipas uzstādīšana.
Kā ik gadu, Saulkrastu novada dome ir īstenojusi LR Zivju fonda finansētus
projektus: „Dabisko nārsta vietu atjaunošana Inčupes upē Saulkrastu novada teritorijā”
(projekta kopējās izmaksas – 8080 eiro); „Zivju resursu pavairošana un atražošana
Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2018. gadā”; „Aprīkojuma iegāde aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Saulkrastu novadā”. Projektu ietvaros ir veikta Pēterupes tīrīšana no koku
sagāzumiem un atkritumiem, novada upēs ielaisti 5000 taimiņu mazuļi un zivju resursu
aizsardzības vajadzībām iegādāts kvadracikls, laiva un laivas motors.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
5.1. Sabiedrības informēšana
Īstenojot efektīvu sadarbību ar nacionālajiem un reģionālajiem plašsaziņas
līdzekļiem, 2018. 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.
Pārskata periodā Saulkrastu novada dome veica iedzīvotāju aptauju par pieejamo
pakalpojumu klāstu un to kvalitāti, kā arī novada pašvaldības darbības vērtējumu. Aptaujas
anketas bija pieejamas drukātā veidā, kas tika novietotas pašvaldības iestādēs, kā arī
elektroniski. Kopumā aptaujā piedalījās 163 respondenti.
Saulkrastu novada dome 2018. gadā izdeva informatīvo izdevumu „Saulkrastu
Domes Ziņas” (SDZ), kas iznāk katru mēnesi atkarībā no oficiālās informācijas daudzuma
8, 12 vai 16 lappušu apjomā. Tirāžas lielums sezonas laikā – maijā, jūnijā, jūlijā, augustā
un septembrī – 3500 eksemplāri, pārējos gada mēnešos – 3000 eksemplāri mēnesī. SDZ
tiek piegādātas mājsaimniecību pastkastītēs, kā arī izvietotas sabiedriskās vietās, piemēram,
domē, Saulkrastu bibliotēkā, Saulkrastu poliklīnikā, TIC, Sporta centrā u.c.

4. att. „Saulkrastu Domes Ziņas” 2018. gada jūlija izdevuma 1. lpp. fragments
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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”; nacionālie laikraksti „Neatkarīgā Rīta
Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Diena”; interneta portāli www.delfi.lv, www.tvnet.lv,
www.apollo.lv. Ziņas izskan arī radio ēterā – Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, „Radio
SWH”, „Radio 3”, „Radio TEV” –, kā arī televīzijā – LTV1 „Panorāma”, Vidzemes
televīzijā, Re: TV , „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.
Novada teritorijā atrodas vairāki informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga
informācija, piemēram, par sabiedriskajām talkām, apspriešanām un citiem notikumiem, 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
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.

5. att. Interneta vietnes www.saulkrasti.lv sākumlapas skats
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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.
2018. gadā turpinās aktivitātes virtuālas saziņas un mikroblogošanas tiešsaistes sociālā tīkla
tīmekļa vietnē Twitter, https://twitter.com/Saulkrastu_nov.

6. att. Ekrānuzņēmums no Twitter konta @Saulkrastu_nov
2018. gadā turpinājās aktivitātes tiešsaistes sociālā tīmekļa vietnē Facebook,
pašvaldības

oficiālajā

kontā

Saulkrastu

novada

pašvaldība

@SaulkrastuNovads,

https://www.facebook.com/SaulkrastuNovads/, kas palīdz sasniegt plašu auditoriju, tādējādi
nodrošinot ātrāku informācijas nodošanu interesentiem.

7. att. Ekrānuzņēmums no Facebook konta @SaulkrastuNovads
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5.2. 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;
• 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 biedrības 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.
Bez minētajām organizācijām papildus ir vēl dažas aktīvistu grupas, kas nav
oficiāli reģistrētas.
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