
Saulkrastu novads 

40 administratīvo teritoriju modelis 

Apvienojot Saulkrastu un Sējas novadus, un Skultes, Vidrižu un Lēdurgas pagastus  

ar administratīvo centru Saulkrastos  

Izstrādājot administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli tika ņemts vērā, ka esošais pašvaldību funkciju apjoms  

(111 funkcijas1) ir veidojies pakāpeniski, apvienojot rajonu un vietējo pašvaldību funkcijas. Lai pašvaldības 

funkcijas izpildītu patstāvīgi un par samērīgām izmaksām, novadu teritorijas tiek veidotas tuvu bijušo rajonu 

pašvaldību mērogam (2009. g. vidējais iedzīvotāju skaits rajonā bija aptuveni 40 000). 

2019. gadā: iedzīvotāju skaits — 13 395  

    kopējie budžeta ieņēmumi — 20 337 096 EUR, t.sk. dotācija no PFIF 1% 

Pašvaldību sadarbība (esošā situācija)6 
✓ Izglītība, kultūra un sports: 

– Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (Saulkrastu, Sējas, Krimuldas u.c. novadu pašvaldības); 

✓ Atkritumu apsaimniekošana: 

– SIA “ZAAO” (Saulkrastu, Krimuldas, Limbažu novadu u.c. pašvaldības); 

✓ Civilās aizsardzības komisija (Sējas, Krimuldas, Siguldas, Inčukalna, Ropažu, Mālpils novadu pašvaldības); 

✓ Veselības aprūpe: 

– SIA “Limbažu slimnīca” (Limbažu, Krimuldas u.c. novadu pašvaldības); 

✓ Sabiedriskais transports: 

– AS “CATA” (Limbažu, Krimuldas novadu u.c. pašvaldības); 

✓ Biedrības: 

– “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” (Sējas, Krimuldas novadu u.c. pašvaldības). 

Iespējas pilnveidot pakalpojumu sniegšanas organizatorisko struktūru pēc ATR, veicinot 

kvalitāti un nodrošinot efektīvu publisko līdzekļu izlietošanu (piemēri esošajai situācijai atsevišķās 

pašvaldības darbības jomās) 

Pašvaldība 
Pašvaldības 

vidusskolas, skaits7 

Skolēnu skaits 10.–12. kl., 

2019./2020.m.g.7 
Būvvalde8 Teritorijas plānotājs9 

Saulkrastu novads 2 73 Ir sava Nav 

Sējas novads 0 0 Ir sava Nav 

Limbažu novada 

Skultes pagasts 
0* 0* 

Ir sava 
(Limbažu 

novada) 
Ir, bet nav aktīvs savā nozarē 

Limbažu novada 

Vidrižu pagasts 
0* 0* 

Ir sava 
(Limbažu 
novada) 

Ir, bet nav aktīvs savā nozarē 

Krimuldas novada 

Lēdurgas pagasts 
0** 0** 

Ir sava 
(Krimuldas 

novada) 
Ir, bet nav aktīvs savā nozarē 

*Limbažu novadā ir 2 vidusskolas Limbažos 

**Krimuldas novadā ir 1 vidusskola Krimuldas pagastā 

 
1 Funkciju uzskaitījumu skat. 2019. gada 14. maija informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā 

iedalījuma modeli” 
2 Avots: Centrālā statistikas pārvalde 
3 Avots: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”  
4 Avots: FM, uz 31.10.2019., https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/pasvaldibu_finansu_uzraudziba/pasvaldibu_finansu_raditaju_analize/  
5 Avots: Ministru kabineta 2019.gada 23.aprīļa noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to 
sadales kārtību 2019. gadā” 
6 Avoti: pašvaldību iesūtītās anketas, 2019; pašvaldību mājaslapas 
7 Valsts izglītības informācijas sistēmas dati uz 2019.gada 1.septembri https://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-
izglitibu/dati-no-viis/2019-2020-m-g (izglītojamo skaits 10.-12. klašu grupās pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno vispārējās vidējās 

izglītības programmas (vispārizglītojošajās vidusskolās, ģimnāzijās un valsts ģimnāzijās) 2019./2020.m.g. 
8 Pašvaldību/būvvalžu kontaktinformācija http://bvkb.gov.lv/lv/content/pasvaldibu-buvvalzu-kontaktinformacija  
9 VARAM apkopota informācija un vērtējums, 2019 

Pašvaldība 

Iedzīvotāju skaits Budžeta ieņēmumi 2019.g. 

2019.g. sākums2 Prognoze 2030.g.3 Kopā4, EUR 
Dotācija no PFIF (+),  

Iemaksas PFIF (-)5, EUR 

Saulkrastu novads 6 532 -9,3% 10 202 124 - 680 747 

Sējas novads 2 128 -5,5% 2 982 131 150 426 

Limbažu novada 

Skultes pagasts 
2 176 -14,0% 3 388 806 238 149 

Limbažu novada 

Vidrižu pagasts 
1 245 -14,0% 1 938 908 415 515 

Krimuldas novada 

Lēdurgas pagasts 
1 314 -13,4% 1 825 128 132 714 

KOPĀ 13 395 -10,3% 20 337 096 258 465 

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/pasvaldibu_finansu_uzraudziba/pasvaldibu_finansu_raditaju_analize/
https://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/dati-no-viis/2019-2020-m-g
https://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/dati-no-viis/2019-2020-m-g
http://bvkb.gov.lv/lv/content/pasvaldibu-buvvalzu-kontaktinformacija


 

 




