SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2014. – 2020. gadam
III RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS

2019
Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam
aktualizācija uzsākta ar Saulkrastu novada Domes 2017.gada 26.aprīļa sēdes
lēmumu (protokols Nr. 5/2017§47) „Par Saulkrastu novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, pamatojoties
uz aktualizētiem saistītiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

un MK noteikumiem Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, aktualizēto
Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam, kā arī Rīgas
plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un
Attīstības programmas 2014.-2020.gadam stratēģiskajām nostādnēm. Vēl jo

Saulkrastu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam
vairāk, aktualizācija uzsākta, pamatojoties uz LIFE+ programmas "Vides
politika un pārvaldība" projekta LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to
sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības
aizsardzībā un pārvaldībā" mērķu īstenošanu – ekosistēmu pakalpojumu
pieejas integrācijas teritoriju attīstības plānošanas procesā pilotprojektu.
Saulkrastu novada attīstības programma laika posmam no 2014. līdz 2020.
gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura
tiesiskā ietvara pamatu veido:

ҩ
ҩ
ҩ
ҩ
ҩ
ҩ

ҩ
ҩ

Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam;
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam

Aktualizējot Programmu, saglabāts SIA „Ķemers Business and Law Company”
(2013) izstrādātās Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.2020.gadam satura pamats.

Likums „Par pašvaldībām” (1994);

Saulkrastu novada attīstības programma aktualizēta LIFE+ programmas
projekta LIFE “Ecosystem services” ietvaros.

Attīstības plānošanas sistēmas likums (2008);

Aktualizētā Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011);

APSTIPRINĀTA ar Saulkrastu novada domes 2019.gada 27. novembra
lēmumu Nr. 1490 (PROTOKOLS Nr 30/2019§12)

Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (2014);
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējums” (1998);
Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”(2009);

ҩ

Saulkrastu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti;
Aktualizējot Saulkrastu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam,
ņemti vērā valsts mēroga un Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas un politikas plānošanas dokumenti, kā arī sekots līdzi vēl
neapstiprinātu dokumentu izstrādes gaitai. Attiecīgi Attīstības programmā
ievēroti:

ҩ
ҩ
ҩ
ҩ
ҩ

Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis.
Cilvēks pirmajā vietā.”;
Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk,
Latvija 2030);
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (turpmāk, NAP
2020);
Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.2030.gadam;
Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2014.-2020.gadam;
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SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2014. – 2020. gadam

DOKUMENTA SADAĻAS:
I NOVADA SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
II STRATĒĢISKĀ DAĻA
III RĪCĪBAS UN INVESTĪCĪJU PLĀNS
IV ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA
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1. SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAM M AS SAISTĪBA AR ILGTERM IŅA
STRATĒĢIJU
SAULKRASTU NOVADA VĪZIJA
2026.GADAM

VIDĒJA TERMIŅA RĪCĪBAS VIRZIENI

STRATĒĢISKĀS
PRIORITĀTES

STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

STRATĒĢISKAIS VIRSMĒRĶIS
Piekrastes resursu ilgtspējīga izmantošana, līdzsvaroti attīstot viesu uzņemšanas industriju
un ostas kompleksu. Ekonomiskā attīstība ir bāzēta uz novada cilvēkresursiem

Ekonomiskās attīstības
stratēģiskie mērķi
Saulkrasti ir
iecienīts radošās
inteliģences un
ģimeņu kūrorts
Baltijas reģionā.

1.PRIORITĀTE
Viesu uzņemšanas
industrija

Ostas darbības
maksimāla
efektivitāte

Sociālās infrastruktūras
attīstības stratēģskais mērķis

Pārvaldības attīstības
stratēģskais mērķis

Integrētās izglītības, sporta un
kultūras infrastruktūras
nodrošina iedzīvotāju vajadzības
atbilstoši attīstības centra
līmenim un specializācijai

Saulkrastu novada pārvaldība
funkcionē atbilstoši reģionālas
nozīmes attīstības centra
prasībām

2.PRIORITĀTE
Ostas attīstība

Novada tēla veidošana
Infrastruktūras
nostiprināšana
Tūrisma klastera
veidošanās

Mazmēra kuģu
pieņemšana un
apkalpošana

Pieguļošo teritoriju
attīstība

3.PRIORITĀTE
Kvalitatīva izglītība un
daudzpusīga kultūra

4.PRIORITĀTE
Novada efektīva
pārvaldība

Vispārējās izglītības
iestāžu profilu veidošana,
interešu izglītības
stiprināšana

Sociālo pakalpojumu
attīstīšana
Pārvaldes kapacitātes
celšana

Sporta un kultūras
infrastruktūras objektu
attīstīšana

Ielu, apgaismojuma,
stāvvietu, veloceliņu un
ietvju sakārtošana

Ūdensaimniecības un
Kūrorta statuss;
1.att. Saulkrastu novada attīstības programmas sasaiste
ar ilgtspējīgas
stratēģiju. risinājumi
Ilgtermiņa
kultūras attīstībassiltumapgādes
nosacījumi kļūt par
stratēģijas un
Baltijas reģiona nozīmes
Vissezonu kuģošana
Videi draudzīgs
programmas izveidošana
kūrortu
transports
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2. PRIORITĀŠU UN RĪCĪBAS VIRZIENU ĪSTENOŠANAS PASĀKUM U PLĀNS
Vidēja termiņa prioritātes (VTP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa attīstības prioritāšu (IAP) sasniegšanu. Saulkrastu novada Vidēja
termiņa prioritātes noteiktas, izvērtējot novada resursus, specializāciju, un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, SVID analīzi.
Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai
ir noteikti vidējā termiņā risināmie uzdevumi (U), kas ir iniciatīvu un rīcību kopums.
Gan rīcības plānu, gan investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt attīstības programmas darbības laikā, ņemot vērā tā izpildes progresu un
apstiprināto ikgadējo pašvaldības budžetu.
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES UN TO SASKAŅOTĪBA AR ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTĒM
ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀTES (IAP)

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES
(VTP)

RĪCĪBAS VIRZIENI RV)
RV 1.1. Novada tēla veidošana

1. IAP Viesu uzņemšanas
industrijas un kūrorta
attīstība.

2. IAP Ostas attīstība kā
novada ekonomikas
stūrakmens.

VTP 1 Novada tēla veidošana un
popularizēšana

RV 1.2. Infrastruktūras nostiprināšana ilgtspējīga tūrisma attīstībai
RV 1.3. Infrastruktūras objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai

VTP 2 Saulkrastu kūrorta statusa
atzīšana

RV 2.1. Tūrisma klastera veidošana

VTP 3 Piekrastes mazā un vidējā
uzņēmējdarbība

RV 3.1. Zaļās uzņēmējdarbības attīstība Saulkrastu novada
uzņēmējdarbības īstenošanas teritorijās

VTP 4 Skultes ostas ietekmes
areāla attīstība

RV 4.1. Mazizmēra kuģu pieņemšana un apkalpošana

RV 2.2. Pasākumu plāns Saulkrastu kūrorta statusa atzīšanai

RV 4.2. Ostai pieguļošo teritoriju attīstība
RV 5.1. Izglītības iestāžu mācību programmu dažādošana, interešu
izglītības pilnveidošana

3. IAP Kvalitatīva izglītība,
daudzpusīga kultūra un
sports.

4. IAP Novada efektīva

VTP 5 Kvalitatīva izglītība

RV 5.2. Saulkrastu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana
RV 5.3. VJMMS iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošināšana un
infrastruktūras pilnveidošana

VTP 6 Daudzpusīga kultūra un
sports

RV 6.1. Kultūras un sporta infrastruktūras objektu attīstīšana

VTP 7 Pārvaldības kvalitātes

RV 7.1. Pārvaldes kapacitātes celšana

RV 6.2. Ilgtermiņa kultūras stratēģijas un programmas izveidošana
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pārvaldība kā sociālās
vides un infrastruktūras
attīstības pamats.

pilnveide

RV 7.2. Pārvaldības pieejas attīstīšana
RV 8.1. Sociālo pakalpojumu attīstīšana

VTP 8 Publiskie pakalpojumi,
sociālā infrastruktūra

RV 8.2. Ielu, ietvju, apgaismojuma, stāvvietu un veloceliņu sakārtošana
un attīstīšana
RV 8.3. Komunālās saimniecības attīstības risinājumi
RV 8.4. Videi draudzīga transporta pakalpojumu attīstīšana novadā
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3. SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAM M AS RĪCĪBAS PLĀNS UN
REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
Rezultatīvie rādītāji
EUR
EUR
%
VTP 1 NOVADA TĒLA VEIDOŠANA UN POPULARIZĒŠANA
RV 1.1. Novada tēla veidošana
U 1.1.1. Novada Saulkrastu novada reklāmas Sabiedrisko
2018. – 2020. Pašvaldība
Attīstīti plaši atpazīstami
simbolikas
produktu attīstīšana,
attiecību nodaļa,
Saulkrastu novada reklāmas
“Tuvāk saulei”
izmantojot novada
piesaistīts
produkti ar novada
zīmološana
simbolikas “Tuvāk saulei”
zīmološanas
simbolikas “Tuvāk saulei”
motīvu – novada vēsturi,
speciālists
motīvu
8 000
8 000 100%
dabu, himnas vārdus u.c.,
piesaistot zīmološanas
speciālistu. Publicitātes
nodrošināšana, piesaistot
vietējos un ārvalstu viesus
Saulkrastiem raksturīgu
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība
Izvietoti Saulkrastiem
vides objektu plānošana un plānošanas
raksturīgi vides objekti,
izvietošana.
nodaļa, Būvvalde
veicināta to atpazīstamība,
15000
15 000 100% izmatotas viesu
piesaistīšanas iespējas
Uzdevumi

U 1.1.2. Novada
tēla veidošana,
izmantojot
tūrisma
pakalpojumu
tirgu platformu

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Dalība starptautiskos un
pašmāju tūrisma
pakalpojumu tirgos valsts /
reģiona / vietējo
programmu un projektu
ietvaros, žurnālistu vizītes
un publikācijas, Tūrisma
informācijas uzturēšana
vietnē
www.visitsaulkrasti.lv

Par īstenošanu
atbildīgie

TIC vadītāja,
Saulkrastu
uzņēmēju
biedrība

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

2018. – 2020. Pašvaldība

7 000

7 000

Saulkrastu uzņēmēju,
tūrisma pakalpojumu
sniedzēju dalība
starptautiskos un pašmāju
100 tūrisma pakalpojumu tirgos,
% pašvaldības atbalsts,
regulāra informācijas
aktualizēšana tūrisma
informācijas vietnēs.

VTP 1 NOVADA TĒLA VEIDOŠANA UN POPULARIZĒŠANA
RV 1.2. Infrastruktūras nostiprināšana ilgtspējīga tūrisma attīstībai
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Uzdevumi
U 1.2.1. Dabas
objektu un
pludmales
pieejamības un
ilgtspējīgas
izmantošanas
nodrošināšana,
cilvēku plūsmas
organizēšana

U 1.2.2.Vides
pieejamības
nodrošināšana

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Vienota dizaina
informācijas zīmju, norāžu
uzstādīšana Saulkrastu
pilsētā (analogs dabas
dizaina parka “Baltā kāpa Saulkrasti” norādēm,
atbilstoši teritorijas
attīstības koncepcijai) un
novada lauku teritorijā,
(piem. norāde uz Jūru
Zvejniekciemā. Vēstures
objektu informācijas
plākšņu izvietošana

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
Izpilddirektors

Glābšanas dienesta telpas
Zilā karoga pludmalē

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

2018.-2020.

Projekts “Hiking Route
Along the Baltic Sea
Coastline in Latvia –
Estonia”

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
Izpilddirektors

2017.-2019.

Aktīvās atpūtas
(vingrošanas un rotaļu)
laukumu izveidošana,
paredzot 1 jauna laukuma
izbūvi gadā

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība,
ELFLA,
SERNIKON

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF
LIFE

18 000

Pašvaldība
40 000

40 000

Pašvaldība,
ERAF
42 850
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2 700

36 000

6 427

5 400

15%

Rezultatīvie rādītāji
Uzstādītas vienota dizaina
informācijas zīmes un
norādes Saulkrastu pilsētā,
un novada lauku teritorijā,
Nodrošināta informācija par
servisiem latviešu, angļu un
krievu valodās.

Projekta ietvaros Saulkrastu
novadā Zilā karoga pludmalē
100% izveidotas glābšanas
dienesta telpas.
Saulkrastu novadā izveidots
un marķēts kājāmgājēju
maršruts, uzstādītas 6
norādes un 4 informatīvie
15% stendi, kā arī uzlabota
maršruta infrastruktūra
(koka laipas).
Izveidoti aktīvās atpūtas
(vingrošanas un rotaļu)
15% laukumi – 1 laukums gadā
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Uzdevumi

U 1.3.1.
Infrastruktūras
objektu
sakārtošana un
izbūve tūristu
piesaistei

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Informatīvās sasaistes
izveidošana starp VIA
Baltica, pilsētas centru un
pludmali – lielformāta
norādes uz VIA Baltica

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF
LEADER

Izvietot vides reklāmas 3
stratēģiski nozīmīgās vietās
ārpus Saulkrastu pilsētas un
/ vai novada robežām

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF
LEADER

Projekta “LIFE
Ecosystemservices” ietvaros
izstrādātās arhitektoniskitelpiskās attīstības
koncepcijas pilotteritorijai
no Inčupes līdz Pēterupei
īstenošana, turpinot attīstīt
Dabas dizaina parkam
“Baltā kāpa- Saulkrasti”
sekojošās 5 tematiskās
telpas.

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība, LIFE,
ERAF

Multifunkcionāla skatu
torņa - platformas izveides
vai celtniecības iespēju
izvērtēšana Saulkrastos –
Skatu torņa potenciālās
novietnes teritorijas un uz
to attiecināto nosacījumu
apzināšana un izvērtēšana

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

20 000

18 000

36 000

3 000

2 700

5 400

VTP 1 NOVADA TĒLA VEIDOŠANA UN POPULARIZĒŠANA
RV 1.3. Infrastruktūras objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība,
plānošanas
ERAF
nodaļa, Būvvalde,
izpilddirektors
Sadarbībā ar TIC
10 000
1 500
un privātiem
investoriem

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

Rezultatīvie rādītāji

Izveidota informatīvās
sasaiste starp VIA Baltica,
pilsētas centru un pludmali –
15%
lielformāta norādes uz VIA
Baltica
Izvietotas vides reklāmas 3
stratēģiski nozīmīgās vietās
15% ārpus Saulkrastu pilsētas un
/ vai novada robežām

15%

Uzsākta projekta “LIFE
Ecosystemservices” ietvaros
izstrādātās arhitektoniskitelpiskās attīstības
koncepcijas tālāka
īstenošana

Apzināta un izvērtēta Skatu
torņa potenciālās novietnes
teritorija un uz to
attiecinātie nosacījumi.
15%
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes
Detālplānojuma izstrāde
kāpu zonai starp Ķīšupi un
Pēterupi

Par īstenošanu
atbildīgie
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

Pastaigu ceļa ierīkošana –
Jūras parka savienojums ar
Raiņa ielas stāvlaukumu

Īstenošanas
termiņš
2019.-2020.

Finansēšanas
avots/-i
Pašvaldība

40 000

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, Būvvalde,
izpilddirektors
Kuģīšu - jahtu - laivu
Attīstības un
piestātnes celtniecība
plānošanas
Saulkrastu centrā
nodaļa Būvvalde,
(stacionārs risinājums ar
Ostas pārvalde,
komunikācijām līdz jūrai un Izpilddirektors
sezonas laikā noenkurojami
pontoni jūrā)

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF

Laulību vietas izveide
Baltajā kāpā

Attīstības un
plānošanas
nodaļa Būvvalde
Izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība

Labiekārtot melnalkšņu
audzi (gravu pie Saulkrastu
sporta centra) kā dabas
izziņas parku ar
apgaismotām koka laipām
un norādēm par
aizsargājamiem kokiem

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, Būvvalde,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība, LIFE,
ERAF

Sakārtot īpašuma attiecības Izpilddirektors
Skolas ielā 17 Saulkrastos
Jurists, Būvvalde
pie Kaudzīšu muzeja,
sakārtot skvēru A. Kalniņa
ielā

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

50000

40 000

7500

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF
700 000

30 000

30000

105 000

30000

4500

2018. – 2020. Pašvaldība

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

12 000

12 000

Rezultatīvie rādītāji

Izstrādāts detālplānojums
kāpu zonai starp Ķīšupi un
100% Pēterupi
Ierīkots pastaigu ceļš no
Jūras parka uz Raiņa ielas
15%
stāvlaukumu
Uzcelta Kuģīšu - jahtu - laivu
piestātne Saulkrastu centrā
(stacionārs risinājums ar
komunikācijām līdz jūrai un
15% sezonas laikā noenkurojami
pontoni jūrā)

Kvalitatīvi uzturēta Laulību
vieta Baltajā kāpā. Uzstādīta
100% Interneta (Online - web)
kamera
Labiekārtota melnalkšņu
audze - dabas izziņas parks
ar apgaismotām koka laipām
un norādēm par
15% aizsargājamiem kokiem

Sakārtotas īpašuma
attiecības Skolas ielā 17
100% Saulkrastos pie Kaudzīšu
muzeja, sakārtots skvērs A.
Kalniņa ielā
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Sadarbībā ar VAS “Latvijas
dzelzceļš”, pie Pabažu,
Saulkrastu un
Zvejniekciema dzelzceļa
stacijām izveidot velo
nomas punktus un drošas
velo novietnes

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, TIC,
Būvvalde,
izpilddirektors,

2018. –
2020.

Projekts “Cult-Ring” “Kultūras maršruti kā
ieguldījums izaugsmei un
nodarbinātībai”

Attīstības un
2018.-2020.
plānošanas
nodaļa, TIC,
Vidzemes tūrisma
asociācija

Finansēšanas
avots/-i

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

Pašvaldība, VAS
“Latvijas
dzelzceļš”
9 000

Pašvaldība,
Interreg Europe
(ERAF)
22 500

VTP 2 SAULKRASTU KŪRORTA STATUSA ATZĪŠANA
RV 2.1. Tūrisma klastera veidošana
U 2.1.1.
Sadarbības plāna izstrāde ar Saulkrastu
2018. – 2020. Pašvaldība
Pozicionēt
ārējiem kultūras
kultūras centra
Saulkrastu
operatoriem ilgtermiņa
vadītāja,
novadu kā –
aktivitāšu plānošanā
Attīstības un
2 000
pārreģionālas
plānošanas
nozīmes kultūras
nodaļa,
pasākumu
izpilddirektors
norises vietu
Daudzfunkcionāla kultūras Saulkrastu
2018. – 2020. Pašvaldība
centra pozicionēšana kultūras centra
kultūras centra darbības
vadītāja,
plāna izveide un
Attīstības un
5 000
savietojamība ar citu
plānošanas
kultūras operatoru darbību nodaļa
U 2.1.2. Atbalsts
uzņēmējiem
viesu
uzņemšanas
pakalpojumu

Informatīvā atbalsta
sniegšana un izplatīšana,
komunikāciju resursos par
viesu uzņemšanas
pakalpojumiem novadā

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
Sabiedrisko
attiecību nodaļa,

450

3 375

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

Izveidoti velo nomas punkti
un velo novietnes pie
Pabažu, Saulkrastu un
Zvejniekciema dzelzceļa
stacijām

Saulkrastu novada
popularizēšana sociālajos
portālos, pieredzes apmaiņas
braucieni starptautiskajos un
15%
nacionālajos semināros,
rīcības plāna “Kultūras
maršruta pieteikums”
izstrāde

2 000

Izstrādāts sadarbības plāns
ar ārējiem kultūras
operatoriem ilgtermiņa
100% aktivitāšu plānošanā

5 000

Izveidots kultūras centra
darbības plāns saistībā ar
citu kultūras operatoru
100% darbību

2018. – 2020. Pašvaldība
4 000

5%

Rezultatīvie rādītāji

4 000

Sagatavots informatīvais
materiāls un regulāri
100% izplatīts komunikāciju
resursos par tūrisma
pakalpojumiem novadā
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Uzdevumi
attīstīšanā

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

TIC
Konsultāciju nodrošināšana Attīstības un
uzņēmējiem finansējuma
plānošanas
piesaistē un projektu
nodaļa
īstenošanā
Vienota pakalpojumu
attīstīšana (piemēram,
“Saviļņojošā Vidzeme”) ar
kaimiņu novada
pašvaldībām un
uzņēmējiem (Carnikava,
Limbaži, Aloja, Salacgrīva)

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

2018. – 2020. Pašvaldība

Attīstības un
2018. – 2020.
plānošanas
nodaļa, Saulkrastu
uzņēmēju
biedrība, TIC

Pašvaldība, EEZ
Norvēģijas
finanšu
instruments

4 000

4 000

6 000

900

VTP 2 SAULKRASTU KŪRORTA STATUSA ATZĪŠANA
RV 2.2. Pasākumu plāns Saulkrastu kūrorta statusa atzīšanai
U 2.2.1. Kūrorta Kūrorta attīstībai
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība
statusa
nepieciešamo vides resursu plānošanas
atbilstības
apzināšana, kvalitātes un
nodaļa, piesaistot
8 000
kritēriju izpilde izmantošanas iespēju
atbilstošus
novērtēšana
speciālistus
Nosacījumu izstrāde
daudzfunkcionāla
kompleksa projektēšanai

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, piesaistot
atbilstošus
speciālistus

Kūrorta ārstniecības iestāžu Attīstības un
grupas izveidošana
plānošanas
nodaļa,
Izpilddirektors
Vides kvalitātes rādītāju
Attīstības un
kontrole
plānošanas
nodaļa,
Izpilddirektors

8 000

Nodrošināta konsultāciju un
apmācību pieejamība
100% uzņēmējiem par finansējuma
piesaisti un projektu
īstenošanu.
Attīstīts vienots
pakalpojumu klasteris ar
kaimiņu novada
pašvaldībām un uzņēmējiem
15% (Carnikava, Limbaži, Aloja,
Salacgrīva), izveidoti bukleti,
kartes, organizēti kopīgi
pasākumi, dalība izstādēs.

Apzināti kūrorta attīstībai
nepieciešamie vides resursi,
100% novērtēta to kvalitāte un
izmantošanas iespējas

2018. – 2020. Pašvaldība
8 000

8 000

100%

2018. – 2020. Pašvaldība
2 000

2 000

100%

2018. – 2020. Pašvaldība

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

2 000

2 000

Rezultatīvie rādītāji

100%

Izstrādāti nosacījumi
daudzfunkcionāla
kompleksa projektēšanai

Izveidota kūrorta
ārstniecības iestāžu grupa
Veikta Vides kvalitātes
rādītāju kontrole
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

U 2.2.2. Kūrorta Kūrorta attīstības plāna
attīstības plāna stratēģiskā ietvara
sagatavošana
sagatavošana
Komunikācijas stratēģijas
izstrāde un iekļaušana
kūrorta attīstības plānā
Mārketinga stratēģijas
izstrāde un iekļaušana
kūrorta attīstības plānā
Pētījums par viesmīlības
pakalpojumu kvalitātes
standartiem līdzīgās
kūrortpilsētās Baltijā,
pamatojoties uz veikto
pētījumu, kvalitātes
standartu izstrāde
Saulkrastu novadam un
iekļaušana kūrorta
attīstības plānā
Sabiedrības sezonālās
izglītošanas kampaņas
teritoriju apsaimniekošanas
jautājumos kūrorta tēla un
apstākļu priekšnosacījumu
uzturēšanai

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
Izpilddirektors
Attīstības un
plānošanas
nodaļa, piesaistot
atbilstošus
speciālistus
Attīstības un
plānošanas
nodaļa, piesaistot
atbilstošus
speciālistus
Attīstības un
plānošanas
nodaļa, piesaistot
atbilstošus
speciālistus

2018. – 2020. Pašvaldība

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, piesaistot
atbilstošus
speciālistus

2018. - 2020

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%
4 000

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF

4 000

100%

2 000

Izstrādāta komunikācijas
stratēģija un iekļauta
50% kūrorta attīstības plānā

2 000

Izstrādāta mārketinga
stratēģija un iekļauta
50% kūrorta attīstības plānā

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF

8 000

2 000

Pašvaldība,
ERAF
6 000

Sagatavots kūrorta attīstības
plāna stratēģiskais ietvars

4 000

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF
4 000

Rezultatīvie rādītāji

3 000

Veikts pētījums par
viesmīlības pakalpojumu
kvalitātes standartiem
līdzīgās kūrortpilsētās
Baltijā, izstrādāti kvalitātes
25%
standarti Saulkrastu
novadam un iekļauti kūrorta
attīstības plānā
Ik gadu tiek organizētas
sabiedrības sezonālās
izglītošanas kampaņas
50% teritoriju apsaimniekošanas
jautājumos kūrorta tēla un
apstākļu priekšnosacījumu
uzturēšanai

VTP 3 PIEKRASTES MAZĀ UN VIDĒJĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA
RV 3.1. Zaļās uzņēmējdarbības attīstība Saulkrastu novada uzņēmējdarbības īstenošanas teritorijās
U 3.1.1. Veicināt Ikgadēja zaļās
Saulkrastu
Pašvaldība,
Ik gadu tiek organizēts 48
jaunu
uzņēmējdarbības hakatona uzņēmēju
2019., 2020. Saulkrastu
6 000
3 000
50% stundu zaļā biznesa ideju
komersantu
rīkošana
biedrība,
uzņēmēju
kaldināšanas pasākums

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»
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Uzdevumi
rašanos zaļās
uzņēmējdarbības
nišā

U 3.1.2. Veicināt
klastera izveidi
un darbību zaļajā
uzņēmējdarbībā

U 4.1.1.
Izstrādāt un
realizēt
veicināšanas
pasākumus
mazizmēra kuģu
apkalpošanas
uzņēmumu
attīstībai ostā un
tās tuvumā

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

Attīstības un
biedrība,
plānošanas
piesaistītie
nodaļa
sponsori
Saulkrastu
Uzņēmēju pieredzes
uzņēmēju
Pašvaldība,
apmaiņas un
biedrība,
Saulkrastu
iedvesmošanas kustības
2019., 2020.
4 000
1 200
Attīstības un
uzņēmēju
“Uzņēmējdarbības
plānošanas
biedrība
zaļināšana” izveide
nodaļa
Saulkrastu
Pašvaldība,
Sadarbības veicināšana, lai uzņēmēju
Saulkrastu
koordinētu pašvaldības un biedrība,
tūrisma
2019., 2020.
0
0
uzņēmēju rīcības kopējam
Attīstības un
pakalpojumu
mērķim
plānošanas
sniedzēju
nodaļa
uzņēmumi u.c.
Attīstības un
Veikt pārgājienu taku
plānošanas
Pašvaldība,
infrastruktūras
2019., 2020.
25 000
25 000
nodaļa,
ES finansējums
uzlabojumus
Izpilddirektors
Pārgājienu kustības
Saulkrastu
Pašvaldība,
(Hiking) – kā viena no
uzņēmēju
Saulkrastu
Saulkrastu tēla
biedrība,
2019. – 2020.
4 000
2000
uzņēmēju
atpazīstamākajiem
Saulkrastu sporta
biedrība
pasākumiem attīstīšana
centrs
VTP 4 SKULTES OSTAS IETEKMES AREĀLA ATTĪSTĪBA
RV 4.1. Mazizmēra kuģu pieņemšana un apkalpošana Skultes ostā
Sadarbībā ar ostas pārvaldi Ostas pārvalde,
2018. – 2020. Pašvaldība
veicināt līdzekļu piesaisti,
Attīstības un
lai aktivizētu pasākumus
plānošanas
mazizmēra kuģu
nodaļa,
apkalpošanai ostā un tās
Izpilddirektors
3 000
3 000
tuvumā

Rezultatīvie rādītāji

Ik gadu tiek noorganizēti 4
pieredzes braucieni pie
33% veiksmīgiem zaļās
uzņēmējdarbības
uzņēmējiem
Izveidota regulāra
sadarbības platforma
iesaistītajiem uzņēmējiem,
0%
pašvaldībai u.c. iesaistītajām
pusēm, kas 4 reizes gadā
tiekas darba grupā
Ik gadu veikti ieguldījumi
taku infrastruktūrā,
50%
informācijas izplatīšanā
mērķauditorijai
Ik gadu tiek rīkoti 4
pasākumi (visos gadalaikos)
50% pārgājienu kustības
iedibināšanai un attīstībai
gar piekrasti

100%

Piesaistīti ES fondu līdzekļi,
lai aktivizētu pasākumus
mazizmēra kuģu
apkalpošanai ostā un tās
tuvumā

VTP 4 SKULTES OSTAS IETEKMES AREĀLA ATTĪSTĪBA
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

U 4.2.1. Uzlabot
transporta
pievadceļu
caurlaidību un
satiksmes
drošību

Pievedceļu rekonstrukcija,
kravas transporta plūsmas
organizācijas risinājumi,
kravas transporta
uzgaidīšanas laukuma
izveide

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
Rezultatīvie rādītāji
EUR
EUR
%
RV 4.2. Ostai pieguļošo teritoriju attīstība
Ostas pārvalde,
2018. – 2020. Pašvaldība, SM,
Rekonstruēti pievedceļi,
Attīstības un
ERAF
rasti risinājumi kravas
plānošanas
transporta plūsmas
300 000
100 000 30% organizācijai, transporta
nodaļa,
izpilddirektors
uzgaidīšanas lauka izveide
Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Satiksmes drošības
risinājumi gājējiem, īpaši
Aģes labajā krastā - Melnsila
iela, Jūras prospekts un
Upes iela, prettrokšņa
pasākumu izstrāde un
īstenošana

Ostas pārvalde,
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018.-2020.

Pašvaldība

Likvidēt kravu
pārkraušanas laukumu
Melnsila ielā tā vietā
ierīkojot auto stāvlaukumu
8200 m2 un atpūtnieku
pakalpojumu centru
Jahtu piestātnes ar
nepieciešamajiem
infrastruktūras
pakalpojumiem, t.sk. elingu
ierīkošana

Ostas pārvalde,
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018.

Ostas pārvalde,
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība, PPP,
ERAF,

100 000

Pašvaldība, SM,
ERAF
30 000

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

90 000

izbūvētas gājēju ietves Aģes
labajā krastā - Melnsila iela,
Jūras prospekts un Upes
ielas daļā no jūras prospekta
100 000 100%
līdz ostas pārvaldei,
izstrādāti prettrokšņa
pasākumi un īstenoti
konkrētās vietās
Likvidēts kravu
pārkraušanas laukums
Melnsila ielā, tā vietā ierīkots
4 500
15%
auto stāvlaukums 8200 m2
un atpūtnieku pakalpojumu
centrs
Ierīkota Jahtu piestātne ar
nepieciešamajiem
infrastruktūras
9000
10%
pakalpojumiem, t.sk. elingu
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Ostas infrastruktūras
pilnveidošana un
pielāgošana kā Saulkrastu
tūrisma "magnētobjekta"
vajadzībām (skatu laukuma
ierīkošana, esošo laipu
rekonstrukcija un jaunu
veidošana, celiņu
apgaismošana

Ostas pārvalde,
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018. – 2020. ERAF,
Pārrobežas
sadarbības
projekti un citi

Aģes labā krasta ostas
teritorijā attīstība tūrisma
vajadzībām

Ostas pārvalde,
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība,
SERNIKON

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

100 000

60000

10 000

35000

Pilnveidota Ostas
infrastruktūra Saulkrastu
tūrisma "magnētobjekta"
vajadzībām (ierīkots skatu
laukums, rekonstruētas
10%
esošās laipas un izveidotas
jaunas, apgaismoti celiņi.

Aģes labais krasts ostas
teritorijā attīstīts tūrisma
vajadzībām, nostiprināts
58%
upes krasts, izveidota pieeja
upei, izbūvēta gājēju
promenāde

VTP 5 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA
RV 5.1. Izglītības iestāžu mācību programmu dažādošana, interešu izglītības pilnveidošana
U 5.1.1.
Papildināt vispārējās
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība, IZM,
Saulkrastu
izglītības programmu ar
plānošanas
VIAA
novada izglītības profesionālajiem
nodaļa,
iestādēs
novirzieniem un
izpilddirektors,
5 000
0
0%
papildināt
fakultatīvām nodarbībām,
novada
vispārējās
apzinot novadam aktuālās
vidusskolas
izglītības
un jauniešus interesējošās
programmas ar specializācijas
profesionālajiem Skolotāju profesionālā
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība,
novirzieniem un pilnveide jaunajās
plānošanas
VIAA, ESF
fakultatīvām
kompetencēs
nodaļa,
4 200
0
0%
nodarbībām ar
izpilddirektors,
novadam
novada
aktuālas
vidusskolas

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

Rezultatīvie rādītāji

Apzinot novadam aktuālās
un jauniešus interesējošās
specializācijas, papildināta
vispārējās izglītības
programma ar
profesionālajiem
novirzieniem un
fakultatīvām nodarbībām
Tiek īstenota skolotāju
profesionālā pilnveide
jaunajās kompetencēs
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Uzdevumi
specializācijas
ievirzi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Nodarbības ārpus skolas
telpām, dabas tematu
projekti skolu projektu
nedēļās, specializētas
nodarbības dabas dizaina
parkā “Baltā kāpa Saulkrasti”

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors,
novada
vidusskolas

2018. – 2020. Pašvaldība, IZM,
LIFE

Turpinot veiksmīgo
sadarbību ar Latvijas
augstskolām,
profesionālajām izglītības
iestādēm un vietējiem
uzņēmējiem, organizēt
karjeras izglītības
pasākumus

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors,
novada
vidusskolas

2018. – 2020. Pašvaldība

Projekts “Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, novada
vidusskolas

2017.-2020.

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

6 300

700

Saulkrastu
vidusskola

2018. – 2020. Erasmus KA201

Projekts “Latvijas skolas
soma”

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, novada
vidusskolas

2018.-2020.

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

945

Tiek vadītas nodarbības
ārpus skolas telpām, strādāts
ar dabas tematu projektiem
skolu projektu nedēļās,
15% vadītas specializētas
nodarbības dabas dizaina
parkā “Baltā kāpa Saulkrasti”

700

Turpinot veiksmīgo
sadarbību ar Latvijas
augstskolām,
profesionālajām izglītības
100% iestādēm un vietējiem
uzņēmējiem, organizēt
karjeras izglītības
pasākumus

ESF,
Pašvaldība

Projekts “STEM for
Innovation”

76 000

0

0%

22413

0

0%

Valsts budžets

18 640

Rezultatīvie rādītāji

0

0%

Nodrošināta Latvijas
izglītības pakalpojumu
daudzveidība, kas balstīti uz
individuālās mācību pieejas
attīstību un ieviešanu
vispārējās izglītības iestādēs,
uzlabojot izglītojamo
kompetences un mācību
sasniegumus.
STEM Laboratorija skolā,
STEM metodoloģija stundās.
Skolas vecuma bērniem un
jauniešiem valsts garantētās
izglītības iegūšanas ietvaros
nodrošinātas iespējas
klātienē pieredzēt Latviju,
izzināt un iepazīt Latvijas
vērtības, kultūrtelpu un
attiecības dinamiskā un
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

Rezultatīvie rādītāji
jēgpilnā darbībā, tādējādi
spēcinot piederības sajūtu
un valstisko identitāti.

U 5.1.2.
Materiāli,
tehniskais
nodrošinājums
profesionālās
ievirzes
programmas
īstenošanai

Projekts “Class Exchange
Saulkrastu
Project elaboration between vidusskola
Saulkrasti Secondary and
Lyseotie school”

2018. – 2019. Nordplus

Projekts “Generation Z at
school”

Saulkrastu
vidusskola

2018. – 2019. Erasmus KA229

E-klases darbības
turpināšana, ieviešana
mūzikas un mākslas skolā
Materiāltehniskās bāzes
papildināšana profesionālās
ievirzes nodarbībām

Izpilddirektors,
mūzikas un
mākslas skola
Skolas direktors,
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors,
novada
vidusskolas
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors,
vidusskolas
direktors
Bibliotēkas
vadītāja, skolas
direktors,
izpilddirektors

2019.

Pašvaldība

2018.-2020.

Pašvaldība, ESF

Turpināt izglītības iestāžu
aprīkojuma modernizāciju

Saulkrastu vidusskolas
hidroizolācijas un
ventilācijas projekta
izstrāde un ierīkošana
Bibliotēkas izveide
Saulkrastu vidusskolā
(skolas bibliotēkas
pārvietošana uz skolas
telpām)

“Zaļa klase” pieeja stundās
24530

0

0%

16200

0

0%

900

900

5 000

750

Tiek turpināta E-klases
100% darbības, ieviesta arī
mūzikas un mākslas skolā
Papildināta materiāltehniskā
bāze profesionālās ievirzes
15% nodarbībām

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF

Modernizēts izglītības
iestāžu aprīkojums
6 000

900

15%

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF
40 000

2018.-2020.

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

TOP10 metodes darbam ar Z
paaudzi

6 000

15%

Pašvaldība
15 000

15 000

100%

Ierīkota hidroizolācija un
ventilācija Saulkrastu
vidusskolā

Izveidota bibliotēka
Saulkrastu vidusskolā
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes
Sākumskolas (Raiņa ielā 6)
ventilēšanas sistēmas
ierīkošana

Par īstenošanu
atbildīgie
Izpilddirektors,
Sākumskolas
vadītāja

Ventilēšanas sistēmas
Izpilddirektors,
ierīkošana PII "Rūķītis" zālē PII "Rūķītis"
vadītāja
PII “Rūķītis” pagalma Izpilddirektors,
grupu rotaļu - atpūtas zonu Sākumskolas
rekonstrukcija, sporta
vadītāja
laukuma ierīkošana

U 5.2.1.
Bibliotēkas
infrastruktūras
pilnveidošana

Bibliotēkas iekšēja
reorganizācija, telpu
nodalīšana bērniem,
jauniešiem un citiem
lasītājiem / aktivitātēm

Īstenošanas
termiņš
2018.-2020.

Finansēšanas
avots/-i
Pašvaldība,
VARAM, ERAF

2018. – 2020. Pašvaldība,
VARAM, ERAF

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%
6000

15%

15 000

2 250

Ierīkota PII "Rūķītis"
15% ventilācija

200 000

VTP 5 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA
RV 5.2. Saulkrastu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana
Bibliotēkas
2018. – 2019. Pašvaldība
vadītāja,
izpilddirektors
1 500

Bibliotēkas
vadītāja,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība,
VARAM, ERAF

Ēkas fasādes remonts.
Tualetes izbūve.

Bibliotēkas
vadītāja,
izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība,
VARAM, ERAF

Nodrošināt bibliotēkas
pakalpojumus redzes
invalīdiem

Bibliotēkas
vadītāja,
izpilddirektors

2018. - 2020. Pašvaldība,
VARAM, ERAF

Ierīkota ventilēšanas sistēma
sākumskolā Raiņa ielā 6

40 000

2018. – 2020. Pašvaldība

Lifta izbūve cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām,
velosipēdu novietnes
ierīkošana

Rezultatīvie rādītāji

200000

1 500

31 300
28 500

4695
4275

280 000

42 000

7 000

1 000

100%

Rekonstruēts PII "Rūķītis"
pagalms - grupu rotaļu atpūtas zona, ierīkots sporta
laukums

Veikta bibliotēkas iekšējā
reorganizācija, nodalītas
100% telpas bērniem, jauniešiem
un citiem lasītājiem /
aktivitātēm

15%
15%

Iebūvēts lifts un velosipēdu
novietne

Veikts ēkas fasādes remonts,
15% izbūvētas tualetes
Nodrošināti bibliotēkas
15% pakalpojumi redzes
invalīdiem

VTP 5 KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA
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Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%
RV5.3. VJMMS iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana
U 5.3.1. VJMMS Ēkas Smilšu ielā 7
Skolas direktors, 2018. – 2020. Pašvaldība, IZM
infrastruktūras rekonstrukcija VJMMS
izpilddirektors
pilnveidošana un Saulkrastos mūzikas un
1 500 000 1 500 000 100%
jaunu telpu
mākslas izglītības
nodrošināšana nodrošināšanai
VJMMS telpu Zvejniekciemā Skolas direktors, 2018. – 2020. Pašvaldība,
paplašināšana, telpu
izpilddirektors
ERAF, ELFLA
278 000
41 700 15%
pielāgošana bērniem ar
īpašām vajadzībām
VTP 6 DAUDZPUSĪGA KULTŪRA UN SPORTS
RV6.1. Kultūras un sporta infrastruktūras objektu attīstīšana
U 6.1.1.
Saulkrastu novada digitālā Attīstības un
2019.-2020. Pašvaldība,
Saulkrastu
muzeja izveide
plānošanas
ELFLA,
muzeja
nodaļa, Saulkrastu
SERNIKON
20 000
2 000
10%
izveidošana un
kultūras centra
attīstīšana
vadītāja,
izpilddirektors
Telpu iegāde muzeja
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība,
izveidei
plānošanas
150 000
150 000 100%
nodaļa,
izpilddirektors
Uzdevumi

U 6.1.2. Sporta
infrastruktūras
objektu
sakārtošana un
izbūve

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Ierīkot novadā āra sporta
aktivitātēm paredzētus
laukumus ar atbilstošu
aprīkojumu (ielu
vingrošana, strītbols u.c.),
Skeitparka-velo trases
izveide Saulkrastos

Saulkrastu sporta 2018. – 2020. Pašvaldība,
centra vadītāja,
ERAF
Izpilddirektors

Attīstīt sporta kompleksu
“Aģe” Zvejniekciema
stadionā, nodrošināt nakts
mītņu pieejamību
sportistiem

Attīstības un
plānošanas
nodaļa, Būvvalde,
Izpilddirektors

Saulkrastu sporta 2018. – 2020. Pašvaldība,
centra vadītāja,
ERAF
Izpilddirektors
2018. – 2020. LOK
līdzfinansējums,
ERAF

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

45 000

6 750

50 000

7 500

3 500 000

0

Rezultatīvie rādītāji
Rekonstruēta ēka Smilšu 7
VJMMS Saulkrastos mūzikas
un mākslas izglītības
nodrošināšanai
Veikta VJMMS telpu
Zvejniekciemā
paplašināšana.

Izveidots Saulkrastu novada
vēsturi atspoguļojošs
virtuāls muzejs.

Iegādātas telpa muzeja
izveidei

Ierīkots novada rajonos āra
sporta aktivitātēm paredzēts
15% laukums ar atbilstošu
aprīkojumu (ielu vingrošana,
strītbols u.c.),
Izveidots skeitparks-velo
trase
15%

0%

Attīstot jaunu sporta
kompleksu, atpūtas bāzi,
nodrošināta nakts mītņu
pieejamība sportistiem
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Uzdevumi
U 6.1.3. Kultūras
infrastruktūras
objektu
attīstīšana,
sakārtošana un
izbūve

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

K/n „Zvejniekciems”
renovācija-telpu
rekonstrukcija un
pilnveidošana,

Saulkrastu
kultūras centra
vadītāja,
Izpilddirektors

2018. – 2020. Pašvaldība, KM

Sadarbības projekts kopā ar
Carnikavas, Limbažu,
Salacgrīvas novadu
pašvaldībām: „Vidzemes
piekrastes kultūras un
dabas mantojuma
iekļaušana tūrisma
pakalpojumu izveidē un
attīstībā – “Saviļņojošā
Vidzeme””

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
Izpilddirektors

2018.-2020.

U 6.2.1. Kultūras K/n „Zvejniekciems”
dzīves
iegādāties koncertflīģeli
atpazīstamības
veicināšana un
sezonalitātes
Novadpētniecības un
izlīdzināšana
Saulkrastu publicitātes
materiāla apkopošana un
publicēšana
Organizēt vides plānošanas
un arhitektūras plenēru

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%
1 200 000

180 000

Pašvaldība,
ERAF

954 680

143 202

VTP 6 DAUDZPUSĪGA KULTŪRA UN SPORTS
RV 6.2. Ilgtermiņa kultūras stratēģijas un programmas izveidošana
Saulkrastu
2020.
Pašvaldība,
kultūras centra
ERAF, ELFLA, ES
20 000
3 000
vadītāja,
LKKF
Izpilddirektors
Saulkrastu
kultūras centra
vadītāja

2018. – 2020. Pašvaldība,
VKKF

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
Izpilddirektors,
Saulkrastu
uzņēmēju
biedrība

2018. – 2020. Pašvaldība, EEZ,
LIFE

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

20 000

12 800

5000

3 200

Rezultatīvie rādītāji

Veikta K/n „Zvejniekciems”
renovācija15% - iekštelpu rekonstrukcija
un pilnveidošana,
Veikta Saulkrastu estrādes
pārbūve un teritorijas
labiekārtošana augstvērtīgas
vasaras koncertdzīves
nodrošināšanai un sezonas
15%
pagarināšanai

Iegādāts K/n
„Zvejniekciems”
15% koncertflīģelis

25%

25%

Izveidoti bukleti par
novadpētniecību
Organizēti vides plānošanas
un ainavu arhitektūras
plenēri
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes
Organizēt starptautiskus
mākslas un kultūras
festivālus (koru, kino,
performances u.c. )

U 7.1.1.
Saulkrastu
novada domes
pārvaldības un
funkcionālo
kapacitātes
atbilstību
nodrošināt
reģiona centra
prasībām

Esošo novada
arhitektonisko vērtību
apzināšana un izvērtēšana,
vienota novada vizuālā tēla
koncepcijas izstrāde un
ieviešana, labiekārtojuma
un apstādījumu vadlīnijas
Kvalitātes vadības sistēmas
ieviešana pašvaldībā
Civilās aizsardzības plāna
aktualizācija

U 7.2.1. Jauniešu Izstrādāt jaunatnes
iesaistīšana
politikas stratēģiju
novada attīstības Saulkrastu novadā
procesos
Jauniešu iesaistīšana
brīvprātīgā un subsidētā
darba programmās
Jauniešu tematisko
nometņu organizēšana
prasmju un iemaņu
pilnveidošanai

Par īstenošanu
atbildīgie
, Saulkrastu
kultūras centra
vadītāja,
Izpilddirektors

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

2018. – 2020. Pašvaldība,
kultūras fondi,
programmas

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%
20 000

VTP 7 PĀRVALDĪBAS KVALITĀTES PILNVEIDE
RV 7.1. Pārvaldes kapacitātes celšana
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība,
plānošanas
ERAF
nodaļa,
izpilddirektors
22 000

20 000

3 300

Organizēti starptautiski
mākslas un kultūras
100% pasākumi:

Apzinātas un izvērtētas
esošās novada
arhitektoniskās vērtības,
15% izstrādāta vienota novada
vizuālā tēla koncepcija

Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība, ESF
plānošanas
9 000
2 700
30%
nodaļa,
izpilddirektors
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība
plānošanas
Bez papildus finansējuma
nodaļa,
izpilddirektors
VTP 7 PĀRVALDĪBAS KVALITĀTES PILNVEIDE
RV 7.2. Pārvaldības pieejas attīstīšana
Attīstības un
2019.
Pašvaldība
plānošanas
1 200
1 200 100%
nodaļa, Jauniešu
mājas vadītāja
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība,
plānošanas
Jaunatnes
24 400
18 300 75%
nodaļa, Jauniešu
programmas
mājas vadītāja
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība,
plānošanas
Jaunatnes
30 500
22 875 75%
nodaļa, Jauniešu
programmas
mājas vadītāja

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

Rezultatīvie rādītāji

Ieviesta Kvalitātes vadības
sistēma pašvaldībā
Izstrādāts un apstiprināts
Civilās aizsardzības plāns

Izstrādāta jaunatnes
politikas stratēģija
Saulkrastu novadā
Jaunieši tiek iesaistīti
brīvprātīgā darba
programmās
Tiek organizētas Jauniešu
nometnes dzīves prasmju
iemaņu pilnveidošanai
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Uzdevumi

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes
Jauniešu domes attīstība

Projekts “Proti un Dari”

Projekts “Saulkrasti OPEN”

Par īstenošanu
atbildīgie
Attīstības un
plānošanas
nodaļa, Jauniešu
mājas vadītāja
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

Jauniešu mājas
vadītāja,
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

2018. – 2020. Pašvaldība

Attīstīta Jauniešu dome
42 000

2018.-2020.

2019.

LIFE13 ENV/LV/000839 LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» / «LIFE EcosystemServices»

Rezultatīvie rādītāji

31 500

ESF,
Pašvaldība

17 250

0

5490

549

Erasmus +

75%
Attīstītas mērķa grupas
jauniešu prasmes un
veicināta viņu iesaiste
izglītībā, tai skaitā aroda
apguvē pie amata meistara,
nodarbinātībā,
Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) vai Valsts
izglītības attīstības
aģentūras (VIAA) īstenotajos
0%
Jauniešu garantijas projektu
pasākumos vai
Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos
aktīvajos nodarbinātības vai
preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos,
kā arī nevalstisko
organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.
Pašvaldībā un Jauniešu Mājā
uzņemti Eiropas brīvprātīgā
darba veicēji no
Spānijas. Veicināta
10% sabiedrības solidaritāte un
līdztiesība novadā, iesaistot
jauniešu aktivitātēs
pašvaldības iestādes un
vietējās biedrības.
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Uzdevumi
U 7.2.2.
Iedzīvotāju
apkalpošanas
efektivitātes un
ērtības
uzlabošana

U 8.1.1.
Izstrādāt sociālo
pakalpojumu un
sociālās
palīdzības
infrastruktūras
attīstību

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes
Projekts “Coast4us”

Par īstenošanu
atbildīgie
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

Īstenošanas
termiņš
2018.-2020.

Finansēšanas
avots/-i
Pašvaldība,
Interreg Central
Baltic (ERAF)

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

149 990

VTP 8 PUBLISKIE PAKALPOJUMI, SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
RV 8.1. Sociālo pakalpojumu attīstīšana
Domes deputāti,
2018. – 2020. Pašvaldība,
Izpilddirektors,
ERAF
106 500
Sociālais dienests

Pašvaldības iestāžu
pieejamības nodrošināšana
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
Higiēnas centra izveidošana Izpilddirektors,
Sociālais dienests

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF
ELFLA

Pilnveidot Preventīvo
sociālo darbu, atbalsta
grupas izveide, piesaistot
brīvprātīgos.

Izpilddirektors,
Sociālais dienests

Projekts “Veselības
veicināšanas pasākumi
Saulkrastu novadā”

Attīstības un
2017.-2020.
plānošanas
nodaļa,
novada
vidusskolas,
Saulkrastu sporta
centra vadītāja,
Saulkrastu
pensionāru
biedrība u.c.

Projekts
“Deinstitucionalizācija”

2020.

15 975

Attīstīta jauna, inovatīva,
visaptveroša un vietējās
vajadzībās balstīta
16% plānošanas pieeja jūras un
piekrastes teritoriju
attīstībai Somijā, Latvijā,
Zviedrijā un Igaunijā.

Nodrošināta Pašvaldības
iestāžu pieejamība cilvēkiem
15%
ar īpašām vajadzībām
Izveidots Higiēnas centrs

28 400

4 260

15%

11 700

Pilnveidos Preventīvais
sociālais darbs, izveidota
15% atbalsta grupa

Pašvaldība , ESF
78 000
ESF, Valsts
budžets

Attīstības un
2017. – 2020. ESF,
plānošanas
Valsts budžets
nodaļa,
Sociālais dienests
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23 998

Rezultatīvie rādītāji

62 865

-

0%

40 000

0

0%

Publiski pasākumi dažādām
mērķa grupām.
Paraugdemonstrējumi par
aktīva dzīvesveida iespējām,
slimību profilakses
pasākumi, semināri izglītības
iestādēs par veselīgu uzturu
un atkarībām. Saulkrastu un
Zvejniekciema vidusskolu
sākumklašu skolēniem reizi
nedēļā būs iespēja apgūt
peldētprasmes.
Radīts plašs pakalpojumu
klāsts, lai bērni, kas šobrīd
dzīvo sociālās aprūpes
centros, varētu augt
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Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Dienas centra izveide
personām ar garīga
rakstura traucējumiem,
bērniem ar funkcionālajiem
traucējumiem un vecākiem
(saskaņā ar Rīgas
plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas
plānu)

U 8.2.1.
Satiksmes
infrastruktūras
attīstības
plānošana un
izbūve

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība,
plānošanas
ERAF, Valsts
nodaļa,
budžets
Sociālais dienests,
Saulkrastu
slimnīca,
Izpilddirektors

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

650000

437000

ģimeniskā vidē. Bērni ar
funkcionāliem traucējumiem
varētu saņemt sociālo aprūpi
un rehabilitāciju savā
pašvaldībā. Pieaugušie ar
garīga rakstura
traucējumiem atbilstoši
savām iespējām un ar
speciālistu atbalstu varētu
dzīvot patstāvīgi un strādāt
sev piemērotu darbu.
Izveidots dienas centrs
personām ar garīga rakstura
traucējumiem Stirnu ielā 23a
un rehabilitācijas
67% pakalpojumu kabinets
Saulkrastu slimnīcā bērniem
ar funkcionālajiem
traucējumiem un viņu
vecākiem

VTP 8 PUBLISKIE PAKALPOJUMI, SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
RV 8.2. Ielu, ietvju, apgaismojuma, stāvvietu sakārtošana un attīstīšana
Novada autostāvvietu
Izpilddirektors,
2018. – 2020. Pašvaldība
koncepta izstrāde, iekļaujot Saulkrastu
Bez papildus finansējuma
stāvvietu izmantošanas
komunālserviss
nosacījumus
Projekta izstrāde
Izpilddirektors,
2018. – 2020. Pašvaldība
15%
autostāvvietām gar pilsētas Saulkrastu
ERAF, SM
galvenajām ielām (Rīgas,
komunālserviss
50000
7500
Ainažu, Bīriņu, Vidrižu,
L.Paegles, Skolas, Pļavas u.c.
ielām)
Autostāvvietu izbūve gar
Izpilddirektors,
2018. – 2020. Pašvaldība
pilsētas galvenajām ielām
Saulkrastu
ERAF, SM
639 000
95 850 15%
(Ainažu u.c.)
komunālserviss
Park&Ride (auto un velo)
Izpilddirektors,
2018. – 2020. Pašvaldība
35 580:
15%
stāvvietas pie Saulkrastu
Saulkrastu
ERAF, SM
237 200:
- 1 500
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Rezultatīvie rādītāji

Izstrādāta novada
autostāvvietu shēma
Izstrādāts projekts
autostāvvietām gar pilsētas
galvenajām ielām (Rīgas,
Ainažu, Bīriņu, Vidrižu,
L.Paegles, Skolas, Pļavas u.c.
ielām)
Izbūvētas autostāvvietas gar
pilsētas galvenajām ielām
Izstrādāts projekts, izbūvēta
Park&Ride (auto un velo)
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AU 8.2.2. Ielu,
ceļu, tiltu un
gājēju celiņu
infrastruktūras
ierīkošana un
rekonstrukcija

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes
dzelzceļa stacijas
- projekta izstrāde
- stāvvietas izbūve
Stāvlaukumu rekonstrukcija
un izbūve: Raiņa iela,
Vidrižu iela,
Pašvaldības ceļu, tiltu un
caurteku inventarizācija,
tehniskā apsekošana, Tiltu
rekonstrukcija, piemēram
Ķīšupes iela, VEF Biķernieki
7 zona, DS Āres, V101
Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe
V78 tilts pāri Ķīšupei (S-V
ceļš), Pie DS Rozes
Gājēju un velosipēdistu
celiņu ierīkošana un
rekonstrukcija (Eiro velo 13 un vietējas nozīmes)
Ielu pārbūve un jaunu ielu
būvniecība
uzņēmējdarbības attīstībai
Saulkrastu novadā

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

komunālserviss
Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss
Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss
Gājēju tiltiņu, pār upēm,
Izpilddirektors,
apsekošana, projektu
Saulkrastu
izstrāde, rekonstrukcija
komunālserviss
Baltijas ielas pārbūve 600 m Attīstības un
garumā
plānošanas
nodaļa
U 8.2.3. Ietvju un Ielu apgaismojuma
Izpilddirektors,
ielu
uzturēšana un
Saulkrastu
apgaismojuma
rekonstrukcija 1300 un
komunālserviss
atjaunošana un jaunu apgaismes ķermeņu
attīstība
uzstādīšana 600 gab.

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
Rezultatīvie rādītāji
EUR
EUR
%
- 10 000
- 34
stāvvieta pie Saulkrastu
- 227 200
080
dzelzceļa stacijas

2018. – 2020. Pašvaldība
ERAF, SM

142 000

21 300

Rekonstruēti un izbūvēti
15% stāvlaukumi: Raiņa iela
Vidrižu iela
2018. – 2020. Pašvaldība
Veikta pašvaldības ceļu, tiltu
ERAF, SM
un caurteku inventarizācija,
tehniskā apsekošana, tiltu
rekonstrukcija, piemēram,
1 7 00 000 255 000 15% Ķīšupes iela; VEF Biķernieki
7 zona, DS Āres; V101
Inčupe, Pēterupe; Ķīšupe V
78 tilts pāri Ķīšupei (S - V
ceļš); pie DS Roze
2018. – 2020. Pašvaldība
Ierīkoti un rekonstruēti
ERAF, SM
gājēju un velosipēdistu celiņi
1 700 000
255 000 15%
(Eiro velo un vietējas
nozīmes)
2018. – 2020. Pašvaldība ERAF
Projekta ietveros veikta
Pirmās un Svētku ielas
1 032 697. 34.78 izbūve un Bīriņu, Akācijas,
2 969 227.01
74
% Jūras prospekta, Melnsila,
Upes un Ostas ielas pārbūve.
2018. - 2020. Pašvaldība
ERAF, SM

160 000

24 000

266 667

26 667

350 000

52 500

2018.-2020.

Pašvaldība,
ELFLA

2018. – 2020. Pašvaldība
ERAF, SM
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Izstrādāti projekti,
15% rekonstruēti tilti
Ielas pārbūve 0.6km garumā,
10% posmā no 0.01km līdz 0.67
km
Veikta ielu apgaismojuma
uzturēšana un
rekonstrukcija 1300 un
15%
jaunu apgaismes ķermeņu
uzstādīšana (600 gab.)
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Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes
Ieviest un demonstrēt
viedās pilsētvides
tehnoloģijas Saulkrastu
pilsētā, nomainot ielu
apgaismojumu uz LED
apgaismojumu ar viedo
vadību

Par īstenošanu
atbildīgie
Attīstības un
plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

Īstenošanas
termiņš
2018.-2020.

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
Rezultatīvie rādītāji
EUR
EUR
%
Pašvaldība, EKII 385 000
157 000 41
Saulkrastu pilsētā nomainīti
423 vecie gaismekļi, aizstājot
tos ar LED gaismekļiem
Finansēšanas
avots/-i

VTP 8 PUBLISKIE PAKALPOJUMI, SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
U 8.3.1.
Ūdenssaimniecīb
as pakalpojumu
nodrošināšana
visā Saulkrastu
pilsētas teritorijā

Lietus ūdeņu
apsaimniekošanas plāna
izstrāde, par īstenošanu
atbildīgo un īstenošanas
procesā iesaistīto
norādīšana

RV 8.3. Komunālās saimniecības attīstības risinājumi
Pēc plānā
2018. – 2020. Pašvaldība,
norādītā
ERAF

Lietus ūdeņu novadīšanas
sistēmas ierīkošana un
rekonstrukcija, ~10 km

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

2018. – 2020. Pašvaldība, KF

Kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija un
paplašināšana pilsētā,
~18.3 km
Ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukcija un
paplašināšana, jaunu tīklu
projektēšana, 4,8 km

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

2018. – 2020. Pašvaldība, KF;

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

2018. – 2020. Pašvaldība

Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu (NAI) dūņu lauka
izbūve

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

2018. – 2020. Pašvaldība,

10 000

1 500

1 420 000

213 000

Veikta lietus ūdeņu
15% novadīšanas sistēmas (~10
km) rekonstrukcija

Veikta kanalizācijas sistēmas
24.87
rekonstrukcija un
%
paplašināšana pilsētā
(~18.3 km)
Veikta ūdensapgādes
sistēmas rekonstrukcija un
895 039.2
895 039.23
100% paplašināšana, pilsētā
3
(~4.8km)
602 535.47
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Izstrādāts Lietus ūdeņu
apsaimniekošanas plāns,
norādīti par īstenošanu
15% atbildīgie un īstenošanas
procesā iesaistītie.

45 000

950.47

45 000

Dūņu utilizēšanas jautājumu
atrisināšana, melnzemes
100% iegūšana pilsētas
apzaļumošanas vajadzībām
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Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Par īstenošanu
atbildīgie

Īstenošanas
termiņš

Finansēšanas
avots/-i

U 8.3.2.
Veicināt pieslēgšanos
Ūdenssaimniecīb centralizētajām sistēmām
as pieejamības
principiāls
risinājums DKS
teritorijām

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

2018. – 2020. Pašvaldība

U 8.3.3.
Siltumsaimniecīb
as
energoefektivitāt
es uzlabošana

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

2020.

Pašvaldība,

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

2020.

Pašvaldība,
KPFI, ERAF

Izpilddirektors,
Saulkrastu
komunālserviss

2020.

Izstrādāt novada nākotnes
siltuma piegādes koncepciju
un rīcības plānu, paredzot
siltumtīklu paplašināšanu
un jaunas šķeldas katlu
mājas izbūvi Saulkrastu
centrā, apvienojot esošās
katlu mājas
Energoefektivitātes
paaugstināšanai pabeigt
ēku tehnisko apsekošanu un
energoauditu, projektēšanu,
realizāciju pašvaldības ēkās
U 8.3.4. Vides
WC uzstādīšana pie
labiekārtošana peldvietām, Saulkrastu
un dabas risku stacijas tuvumā, kuras
mazināšana
piemērotas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām
U 8.3.5. Novada Kapu digitalizācija,
kapu teritoriju
saldējamās iekārtas iegāde
sakārtošana
Jaunu kapu projektēšana

Kapu
apsaimniekotājs,
izpilddirektors
Kapu
apsaimniekotājs,
izpilddirektors
Jauno kapu izbūves
Kapu
sagatavošanas darbi, 1.kārta apsaimniekotājs,
izpilddirektors

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%

Rezultatīvie rādītāji

Novada mājsaimniecību
tendencioza pieslēgšanās
centralizētajām sistēmām,
papildus 850 aglomerācijas
iedzīvotāji izmantos
Bez papildus finansējuma
jaunizbūvētos kanalizācijas
tīklus un 256 aglomerācijas
iedzīvotāji izmantos
jaunizbūvētos centralizētos
tīklus.
Izstrādāta novada nākotnes
siltuma piegādes koncepcija
un rīcības plāns, paredzot
siltumtīklu paplašināšanu un
1 200 000 1 200 000 100 %
jaunas škeldas katlu mājas
izbūvi.

460 000

69 000

213 000

31 950

Pašvaldība,
ELFLA

30 000

3 000

Uzstādītas WC pie
peldvietām, Saulkrastu
15% stacijas tuvumā, kuras
piemērotas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām
Digitalizēti kapi, iegādāta
10% jauna saldējamā iekārta

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF

18 000

2 700

Izstrādāts jaunu kapu
15% projekts

2018. – 2020. Pašvaldība,
ERAF

200 000

30 000

2020.
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Pašvaldība,
KF,ERAF, LIFE

Veikta ēku tehniska
apsekošana un energoaudits,
15%
projektēšana, realizācija 6
pašvaldības ēkās

Veikti jauno kapu izbūves
15% sagatavošanas darbi,
pabeigta izbūves 1.kārta
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U 8.4.1.
Velotransporta
un videi
draudzīga
elektrotransport
a infrastruktūru
attīstīšana viesu
un iedzīvotāju
apkalpošanas,
aktīvās atpūtas
un veselīga
dzīvesveida
popularizēšana

Plānotās darbības pasākumi un aktivitātes

Marķēti 40 km
velomaršruti, pielāgojot
esošo infrastruktūru
velobraucējiem

Pašvaldības
Kopējais
finansējums, līdzfinansējums,
EUR
EUR
%
VTP 8 PUBLISKIE PAKALPOJUMI, SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
RV8.4. Videi draudzīga transporta pakalpojumu attīstīšana novadā
Attīstības un
2018. – 2020. Pašvaldība, LIFE,
plānošanas
ERAF
nodaļa,
28 400
4 260
15%
izpilddirektors
Par īstenošanu
atbildīgie

Izveidotas stacionāras
Attīstības un
velosipēdu apkalpes stacijas plānošanas
nodaļa,
izpilddirektors

Īstenošanas
termiņš

2019.-2020.
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Finansēšanas
avots/-i

Pašvaldība,
ERAF

Rezultatīvie rādītāji

Marķēti 40 km velomaršruti,
pielāgota esošā
infrastruktūra
velobraucējiem
Uzstādītas stacionāras velo
apkalpes stacijas Saulkrastu
novadā

30 000

4500

15%
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