
Projekta 

nosaukums 

Īstenošanas 

laiks 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

Projekta mērķis Projekta aktivitātes Projekta rezultāti Projekta logo 

Zivju nārsta 

vietu 

atjaunošana un 

dabisko 

dzīvotņu 

kvalitātes 

uzlabošana 

Pēterupes upē 

Saulkrastu 

novada teritorijā 

2018. gadā 

01.05.2018. 

- 

31.10.2018. 

Projekta 

kopējās 

izmaksas: 

8800,00 EUR 

  

Zivju fonda 

finansējums: 

8483,66 EUR 

Pašvaldības 

finansējums: 

316,34 EUR 

  

Veicināt aizsargājamo 

sugu, tai skaitā 

lašveidīgo zivju (taimiņu 

Salmo trutta), 

saglabāšanos un to 

dabisku atjaunošanos 

Pēterupes upē, 

Saulkrastu novada 

teritorijā, veicot to 

dabisko dzīvotņu 

atjaunošanu un 

nodrošinot nārsta 

migrācijas iespējas. 

Pēterupe atbrīvota no 50 m3 

koku sagāzumiem un bebru 

veidotajiem krāvumiem, kā arī 

nojaukti 20 m2 mākslīgo 

krāvumu un veikta nārsta vietu 

rekultivācija. 

Novākti šķēršļi zivju 

nārsta migrācijai, 

uzlabojot caurteci un 

ūdens kvalitāti 13,6km 

garā posmā.Atjaunotas 

un radītas jaunas 

potenciālas lašveidīgo 

zivju nārsta vietas. 
 

Zivju resursu 

pavairošana un 

atražošana 

Saulkrastu 

novada 

ūdenstilpnēs 

2018. gadā 

01.05.2018. 

- 

31.10.2018. 

Projekta 

kopējās 

izmaksas: 

1866,00 EUR 

  

Zivju fonda 

finansējums: 

1676,85 EUR 

Pašvaldības 

finansējums: 

189,15 EUR 

  

Palielināt zivju resursus 

Saulkrastu novada upēs, 

ik gadu veicot taimiņu 

atražošanas pasākumus. 

5000 izaudzēto taimiņu mazuļu 

(smolti) tika ielaisti Saulkrastu 

novada upēs. 

Nozvejoti taimiņu vaislinieki 

un transportēti uz zivju 

audzētavu ikru iegūšanai un 

inkubēšanai. No iegūtajiem 

ikriem tiks izaudzēts taimiņu 

smolti, kuri pēc 2 gadiem tiks 

ielaisti atpakaļ Saulkrastu 

novada upēs. 

  

Projektu rezultātā 

palielināta mazo upju 

taimiņu produkcija, kā 

arī tiek izmantots mazo 

upju zivsaimnieciskais 

potenciāls. Perspektīvā 

palielināsies taimiņa 

izplatība mazajās upēs. 
 

Zivju resursu 

aizsardzības 

pasākumu 

nodrošināšana 

Saulkrastu 

novadā 

01.05.2018. 

- 

30.11.2018. 

Projekta 

kopējās 

izmaksas: 

13728,00 EUR 

  

Zivju fonda 

finansējums: 

13728,00 EUR 

Veikt zivju resursu 

aizsardzības pasākumus 

jūras piekrastē un upēs 

zivju nārsta laikā 

Saulkrastu novadā, 

mazinot nelegālo 

zvejniecību, regulāras 

kontroles un operatīvo 

darbību veikšanai 
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izveidojot un aprīkojot 

darba grupas. 

Saulkrastu 

novada publisko 

interneta pieejas 

punktu attīstība 

20.10.2014. 

– 

30.06.2015 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

17192,57 EUR 

ERAF 

finansējums: 

13891,60 EUR 

( 80.80%) 

Valsts budžeta 

finansējums: 

386,83 

Pašvaldības 

finansējums: 

38400 EUR 

(15%) 

Projekta mērķis ir 

nodrošināt Saulkrastu 

novada iedzīvotāju un 

viesu piekļuvi 

elektroniskajiem 

pakalpojumiem un 

informācijai, lai 

veicinātu viņu pilnīgāku 

iekļaušanos sociālajos, 

ekonomiskajos un 

kultūras procesos un 

uzlabotu dzīves kvalitāti. 

1. 3 Publisko interneta 

pieejas punkta (PIPP) 

izveidošana 

Zvejniekciemā, Atpūtas 

ielā 1b un Saulkrastos, 

Smilšu ielā 3 un Ainažu 

ielā 13b ar pieeju 

datortehnikai. Iegādāti 

un uzstādīti 10 

datorkomplekti ar 

atbilstošu 

programmatūru; 3 

daudzfunkcionālas 

drukas iekārtas 

2. 3 bezvadu tīklu izveide. 

3. Publicitātes pasākumu 

nodrošināšana. 

Izveidoti 3 publiskie 

interneta pieejas punkti, 

nodrošinot tajos bezvadu 

interneta savienojumu 

(WiFi), datorpieejamību 

un multifunkcionālas 

drukas ierīces. 

 



Projekta 

nosaukums 

Īstenošanas 

laiks 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 

Projekta mērķis Projekta aktivitātes Projekta rezultāti Projekta logo 

Publiskās 

infrastruktūras 

nodrošināšana 

peldvietai 

"Centrs" 

Saulkrastos 

24.10.2012. 

– 

24.04.2014. 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

199202.05 

LVL 

EJZF 

finansējums: 

126000 LVL ( 

63.25%) 

Pašvaldības 

finansējums: 

73202.05 LVL 

(36.75%) 

Projekta mērķis ir 

labiekārtot peldvietai 

“Centrs” pieguļošo 

teritoriju, izveidojot 

pludmales parka pirmo 

kārtu un nodrošinot 

kvalitatīvu 

labiekārtojumu un brīvā 

laika pavadīšanas 

iespējas. 

Peldvietas “Centrs” pieguļošās 

teritorijas labiekārtojums 

Izveidots “Jūras parks” 

pie Saulkrastu novada 

peldvietas “Centrs”. 

 
 

  

Saulkrastu 

bērnu un 

jauniešu centra 

"Saulespuķe" 

sniegto 

pakalpojumu 

pilnveidošana 

27.01.2012. 

– 

01.02.2013. 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

458593.42 

EUR 

EJZF 

finansējums: 

178804 LVL ( 

38,99%) 

Pašvaldības 

finansējums: 

73202.05 LVL 

(61,01%) 

Projekta mērķis ir 

pilnveidot bērnu un 

jauniešu dienas centra 

“Saulespuķe” darbību, 

padarot iestādes 

apmeklējumus 

interesantākus, 

pievilcīgākus un ērtākus. 

1. Telpu remontdarbi. 

2. Datoraprīkojuma 

iegāde. 

3. Dažādu galda spēļu un 

izzinošo materiālu 

iegāde. 

Paplašināts un aprīkots 

dienas centrs. 

 



Atbalsta 

pasākumu 

īstenošana 

jauniešu 

sociālās 

atstumtības 

riska 

mazināšanai un 

jauniešu ar 

funkcionālajiem 

traucējumiem 

integrācijai 

izglītībā 

Carnikavas un 

Saulkrastu 

novados 

22.12.2011. 

– 

31.12.2013. 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

18500,00 LVL 

ESF 

finansējums: 

18 500 LVL ( 

100%) 

Projekta mērķis ir 

pilnveidot un stiprināt 

jauniešu sociālās 

atstumtības riska 

mazināšanas un 

iekļaujošās izglītības 

pasākumu īstenošanas 

sistēmas Carnikavas un 

Saulkrastu novadā, 

izpildot šādus 

apakšmērķus: 

1.Veicināt bērnu/jauniešu 

socializāciju, integrējot 

tos sabiedrībā, kopienā 

un izglītības sistēmā, 

neatkarīgi no to sociālā 

stāvokļa, veselības 

stāvokļa, fiziskām 

nepilnībām vai ģimenes 

stāvokļa; 

2.Pilnveidot apmācību 

sistēmu, kurā iespējams 

iegūt zināšanas un 

prasmes atbilstoši 

bērna/jaunieša spējām, 

prasmēm un izvēlētajai 

profesionālajai ievirzei; 

3.Attīstīt darba prasmes 

un dzīves iemaņas, 

tādējādi atvieglojot 

iespēju iekļauties 

sabiedrībā un kopienā, 

īpaši veicinot 

kultūrizglītību un 

tradicionālās vērtības un 

konkurētspējīgu karjeras 

izvēli. 

1. Pagarinātās dienas 

grupas izveide 

Saulkrastu un 

Zvejniekciema 

vidusskolā. Publicitātes 

pasākumi. 

2. Izstrādāt un ieviest 

speciālās korekcijas 

izglītības programmu 

Zvejniekciema 

vidusskolā. 

Izveidotas un 

nodrošinātas 2 

pagarinātās dienas grupas 

Saulkrastu vidusskolā un 

2 pagarinātās dienas 

grupas Zvejniekciema 

vidusskolā, izstrādāta 

speciālās korekcijas 

izglītības programma 

Zvejniekciema 

vidusskolā. 
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Projekta 

kopējās 

izmaksas 

Projekta mērķis Projekta aktivitātes Projekta rezultāti Projekta logo 

Speciālistu 

piesaiste 

Saulkrastu 

novada 

administratīvās 

un attīstības 

plānošanas 

kapacitātes 

stiprināšanai 

01.01.2011. 

– 

30.06.2012. 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

18500,00 LVL 

ESF 

finansējums: 

18 500 LVL ( 

100%) 

Projekta mērķis ir 

piesaistīt speciālistus, kas 

uzlabos Saulkrastu 

novada pašvaldības 

administratīvo un 

attīstības plānošanas 

kapacitāti. 

1. Piesaistīti 2 speciālisti 

2. Publicitātes pasākumi. 

Piesaistīti 2 speciālisti – 

projektu koordinators un 

vecākais eksperts uz 

laiku - 12 mēneši. 
 

Sociālās 

dzīvojamās 

mājas Ķīšupes 

ielā 14, 

Saulkrastos 

siltumnoturības 

uzlabošanas 

pasākumi 

23.08.2010. 

– 

23.05.2011. 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

31134,95 LVL 

ERAF: 

23351,21 LVL 

( 75%) 

Pašvaldības 

līdzfinansējum

s: 7783,74 

LVL (25%) 

Uzlabot pašvaldības 

sociālās dzīvojamās 

mājas Ķīšupes ielā 14, 

Saulkrastos 

energoefektivitāti, 

vienlaikus uzlabojot ēkas 

kvalitāti un ilgtspēju un 

nodrošinot sociāli 

mazaizsargātas personu 

grupas ar adekvātu 

mājokli. 

1. Projekta 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

2. Ēkas renovācija. 

3. Būvuzraudzība. 

4. Publicitātes pasākumi. 

Būvniecības gaitā veikti 

ēkas energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi – 

fasāžu un pārseguma 

siltināšana, logu un 

durvju nomaiņa, jumta 

siltināšana, sanitāro 

mezglu izbūve un 

apkures sistēmas 

sakārtošana. 
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Īstenošanas 

laiks 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 
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Saulkrastu 

pilsētas ar lauku 

teritoriju 

izglītības 

iestāžu 

informatizācija 

01.01.2010. 

– 

31.08.2012. 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

23109,91 LVL 

ERAF: 

23109,91 LVL 

( 100%) 

Saulkrastu novada 

vispārējo vidējās 

izglītības iestāžu 

internetpieejamības 

paaugstināšana un 

aprīkošana ar mūsdienu 

tehnoloģijām. 

1. Projekta 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

2. Komunikāciju tīklu 

izbūve. 

3. Datoraprīkojumu 

iegāde. 

4. Publicitātes pasākumi. 

Projekta ietvaros 

Saulkrastu vidējās 

izglītības iestādēs ir 

izbūvētu interneta tīkli, 

nodrošinot arī bezvadu 

interneta pārklājumu, kā 

arī iegādāta multimediju 

tehnika un 

datoraprīkojums. 

 

Kvalitatīvai 

dabaszinātņu 

apguvei 

materiālās bāzes 

nodrošināšana 

Zvejniekciema 

vidusskolā 

18.05.2009. 

– 

31.12.2011. 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

98392,00 LVL 

ERAF: 

23351,21 LVL 

( 85%) 

Valsts budžeta 

dotācija: 

2951,76 LVL 

(3%) 

Pašvaldības 

līdzfinansējum

s: 11 808 LVL 

(12%) 

Projekta kopējās 

attiecināmās izmaksas: 

98392,00 LVL 

ERAF: 23351,21 LVL ( 

85%) 

Valsts budžeta dotācija: 

2951,76 LVL (3%) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums: 11 808 

LVL (12%) 

1. Projekta 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

2. Telpu remontdarbi. 

3. Materiāltehniskās bāzes 

izveidošana. 

4. Autoruzraudzība. 

5. Publicitātes pasākumi. 

Projekta ietvaros ir veikti 

remontdarbi ķīmijas, 

fizikas, matemātikas un 

bioloģijas kabinetos, kā 

arī iegādātas mēbeles. 

Kabinetos modernizēts 

un pilnveidots speciālais 

aprīkojums, iekārtas un 

datortehnika. Papildināts 

bibliotēku, mācību video 

un fonētiku fonds. 
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Igaunijas - 

Latvijas 

pārrobežu 

sadarbības 

programmas 

projekts 

„Zilā karoga 

prasību 

nodrošināšana 

Baltijas jūras 

reģionā” (Beach 

Hopping) 

01.09.2008. 

– 

30.06.2011. 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas: 

255600,00 

EUR 

ERAF 

finansējums: 

217300 EUR ( 

85%) 

Pašvaldības 

finansējums: 

38400 EUR 

(15%) 

Veicināt ilgtspējīgu un 

vienlīdzīgu pierobežas 

reģiona 

sociālekonomisko 

attīstību, lai padarītu to 

konkurētspējīgu 

ekonomiskajai un 

uzņēmējdarbības 

attīstībai un pievilcīgai 

dzīvošanai un 

apmeklēšanai. Projekts 

paredz veikt aktivitātes, 

kas projektā iesaistīto 

pašvaldību peldvietas 

tuvinātu Zilā karoga 

statusam. 

Projekts īstenots 

partnerībā ar Jūrmalas, 

Carnikavas, Salacgrīvas 

pašvaldībām, Igauniju - 

Häädemeeste un Audru 

pašvaldībām. 

1. Pludmales 

infrastruktūras 

uzlabošana (pludmales 

infrastruktūra gan 

mobilā, gan stacionārā, 

glābšanas stacijas 

aprīkojums, tehniskie 

projekti un plāni). 

2. Glābēju apmācības. 

3. Pieredzes apmaiņas 

semināri. 

4. Informēšanas pasākumi 

par drošību pludmalē 

(plakāti, komiksi un 

semināri skolās). 

5. Talkas pludmalēs. 

6. Pieredzes nodošana 

kaimiņu pašvaldībām. 

Projekta ietvaros 

Saulkrastos izveidots 

mūsdienīgs peldvietas 

informācijas centrs (TIC) 

un labierīcības, iegādāts 

aprīkojums pludmales 

glābšanas dienestam, 

organizētas apmācības un 

semināri pludmales 

glābējiem, tūrisma un 

attīstības speciālistiem. 

 

 


