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Ievads 

 

2013. gada 27. martā Saulkrastu novada dome ar lēmumu Nr. 4§42 “Par Saulkrastu novada 

attīstības programmas apstiprināšanu” ir apstiprinājusi vidēja termiņa plānošanas dokumentu “Saulkrastu 

novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam”. 

2017. gada 26. aprīlī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 9 (protokols nr. 5/2017) “Par 

Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, ar kuru 

nolēma uzsākt attīstības programmas grozījumu izstrādi. 

2019. gada 27. novembrī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 1490 (Prot. Nr. 

30/2019§12) “Par attīstības programmas 2014. -2020. gadam grozījumu gala redakcijas apstiprināšanu”, 

ar kuru lēma apstiprināt grozījumus Saulkrastu novada attīstības programmā. Aktualizētajā attīstības 

programmā integrētas LIFE+ programmas projekta “Ekosistēmas un to sniegot pakalpojumu novērtējuma 

pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” ietvaros izstrādātās rekomendācijas. 

Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. aktualizēta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām un hierarhiski augstākiem nacionāla un reģionāla līmeņa ilgtermiņa 

un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī vietējā līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa 

attīstības plānošanas dokumentiem.  

Novada attīstības programma strukturēta četros sējumos:  

• Pašreizējās situācijas raksturojums 

• Stratēģiskā daļa (atbilstoši novada ilgtspējas attīstības stratēģijas 25 gadu perspektīvā 

stratēģiskajiem mērķiem, ir noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi); 

• Rīcības un investīciju plāns (uzskaitītas Attīstības programmas ietvaros veicamās rīcības). 

Investīciju plānā ietvertas būtiskākās Saulkrastu novada pašvaldībai nepieciešamās investīcijas 

laika posmā no 2014.-2020. gadam, definēts to apjoms, finansējuma avoti, plānotie darbības 

rezultāti, plānotais projekta ieviešanas laiks un atbildīgie par īstenošanu); 

• Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības kārtība (noteikts uzraudzības un ziņojumu 

sagatavošanas periodiskums un tajā ietvertie uzraudzības rādītāji). 

Novada Attīstības programmā ir izvirzītas 4 stratēģiskās prioritātes: 

✓ Viesu uzņemšanas industrija 

✓ Ostas attīstība 

✓ Kvalitatīva izglītība un daudzpusīga kultūra 

✓ Novada efektīva pārvaldība 

Atbilstoši stratēģiskajām prioritātēm ir izvirzīti 15 vidēja termiņa rīcības virzieni un 41. uzdevums, kas 

apkopots rīcību plānā. Attīstības programmas rīcību plāns ir izstrādāts 2014. -2020. gadam, tiek 

aktualizēts pēc nepieciešamības, nemainot plānošanas dokumentos noteiktos stratēģiskos mērķus un 

prioritātes. 2019. gada 26. jūnijā Saulkrastu novada dome ir pieņēmusi lēmumu nr. 1210 (Prot. Nr. 

13/2019§23) “Par attīstības programmas 2014-2020. gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna 

apstiprināšanu.  Aktualizētajā rīcības plānā ir noteiktas 8 vidēja termiņa prioritātes un 19 rīcības 
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virzieni. Savukārt investīciju plānā ir definētas 121 plānotā aktivitātes atbilstoši rīcības plāna 

prioritātēm.  2019. gada 27. novembrī tika pieņems lēmums Nr. 1491 (prot. Nr. 30/2019§13) “Par 

attīstības programmas 2014-2020. gada aktualizēta rīcības un investīciju plāna apstiprināšanu”, ar 

kuru investīciju plānā tika iekļautas vairākas aktivitātes, kā arī aktualizēti investīciju projektu 

realizēšanas termiņi, atbilstoši pašvaldības budžetam un pašvaldības iespējām saņemt aizņēmumus.  

Uzraudzības ziņojuma mērķis ir sekot līdzi Saulkrastu novada teritorijas attīstības rādītāju izmaiņām, 

analizēt to cēloņus un potenciālo ietekmi, novērtēt novada attīstību. 

Šis ir uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu un tas sniegts 

par 2019. gadu, ziņojumā:  

✓ tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītāju dati un atspoguļotas galvenās novada attīstības 

tendences; 

✓ tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām, saskaņā ar rīcības plānu.  

✓ tiek apkopoti dati par darbību rezultatīvajiem radītājiem. 

Ņemot vērā, ka Saulkrastu novada attīstības programmas tika aktualizēta 2019. gada 27. novembrī (gada 

nogalē), šajā uzraudzības ziņojumā netiek ietverta analīze par izmaiņām, kas tika ieviestas ar aktualizēto 

attīstības programmu.   

Ziņojumu sagatavojusi ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota darba grupas, kas sastāv no 

sekojošiem Saulkrastu novada domes administrācijas speciālistiem: 

 Darba grupas vadītāja: 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica 

 Darba grupas locekļi:  

Administratīvās nodaļas juriste Vita Spitane 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītājs Gatis Vīgants. 
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Saulkrastu novada teritorijas attīstības rādītāji 

Saulkrastu novads ir izveidots 2009. gadā, teritoriāli administratīvās reformas ietvaros no Saulkrastu 

pilsētas ar lauku teritoriju par novadu. Saulkrastu novadu veido Saulkrastu pilsēta, Zvejniekciems un 

pieguļošās lauku teritorijas. Novada kopējā platība - 47.74 km2, t.sk., Saulkrastu pilsētas teritorija ir 6.11 

km2, pārējā teritorija ir 41,63 km2. 

Lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības novērtēšanai, tiek izmantoti uzraudzības rādītāji: 

1) teritorijas attīstības rādītāji (skatīt 1. tabulu) – nozīmīgākie teritorijas attīstību raksturojošie 

sociālekonomiskie rādītāji (piemēram, pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas, bezdarba līmenis, 

teritorijas attīstības indekss u.c.) 

tabula Nr. 1 

Teritorijas attīstības rādītāji 

 

Rādītājs 

 

Bāzes gads 

2014. gads 

 

2017. 

gads 

 

2018. 

gads 

 

2019. gads 

Izmaiņas 

pret bāzes 

gadu 

(tendence) 

 

Avots 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 5762 5673 6142 6634  CSP (gada 

vidējais 

iedzīvotāju skaits)  

Demogrāfiskās slodzes 

līmenis  

701 694 690 619  CSP  

Bezdarba līmenis (%)  3,7 3,3 4,0 3,6   NVA 

Pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

(EUR)  

721 878 956 941 

 

 

Pašvaldības 

dati 

Teritorijas attīstības indekss 

(vienības) 0,621 0,888 1,491 nav datu 

 VRAA 

Ekonomiski aktīvi 

uzņēmumi  475 573 599 Nav datu  CSP 

 



6 
 

Pēc CSP pārvaldes datiem pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2014. gadā bija 5762, savukārt 2019. gadā 

iedzīvotāju skaits pieaudzis par 872, pieaugums 15% attiecībā pret bāzes gadu. Analizējot pēdējo trīs gadu 

datus, secināms, ka katru gadu iedzīvotāju skaits palielinās, kas vērtējams kā pozitīvs faktors novada 

attīstībā.  

Salīdzinājuma ar blakus teritorijām, Saulkrastu novads ir otrs mazākais iedzīvotāju skaita ziņā. Vērtējot 

iedzīvotāju skaita procentuālo pieaugumu 2019. gadu salīdzinot ar 2014. gadu, vērojams, ka Saulkrastu 

novadā ir otrs lielākais procentuālais iedzīvotāju skaita pieaugums (Carnikavas novadā iedzīvotāju skaits 

pieaudzis par 28,7%, Saulkrastu novadā- 13.1%, Ādažu novadā- 11,3 %, Savukārt Limbažu novadā un Sējas 

novadā iedzīvotāju skaits samazinājies attiecīgi par 5,6 % un 4,3%) 

 

 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un mirušo 

skaitu. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums var būt pozitīvs, ja dzimušo skaits ir lielāks nekā mirušo, vai 

negatīvs, ja lielāks mirušo skaits. Saulkrastu novadā dabiskais pieaugums 2014. gadā bija -19, 2017. gadā- 

22, 2018. gadā -56 un 2019. gadā – 46. Vērtējot Saulkrastu novada rādītāju “Dabiskais pieaugums”, 

salīdzinājumā ar Latvijas teritoriju kopumā un Pierīgas reģionu, nav vērojamas būtiskas novirzes no šī 

rādītāja valsts apmērā.  
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Viens no novada attīstību raksturojošajiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss (TAI). Tas ir 

vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem, summējot svarīgāko, 

pašvaldības attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. TAI aprēķināšanu un 

publiskošanu veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Novadam teritorijas attīstības indekss 2014. gadā 

bija 0,621 un novads ierindojās 16. rangā, savukārt analizējot 2018. gada datus, attīstības līmeņa indekss 

novadam bija 1.491, un ierindojās 6 rangā.  Zemāk tabulā ir redzams TAI indeksa salīdzinājums ar blakus 

esošajām teritorijām.  
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Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam īstenošanas rezultāti. 

Saulkrastu novada attīstības vīzija: Novada iedzīvotāju labklājība sakņojas prasmīgā viesu 

uzņemšanā, un Skultes ostas sniegtajās iespējās, labā izglītībā un augstā kultūras līmenī. Saulkrasti ir 

Baltijas reģionā starptautiski atpazīstams kūrorts ar videi draudzīgu infrastruktūru. Novada vadībai ir 

augsts uzticamības līmenis iedzīvotāju vidū. 

Lai sasniegtu attīstības vīziju, izvirzītos stratēģiskos mērķus: SM1 “Saulkrasti ir iecienīts radošās 

inteliģences un ģimeņu kūrorts Baltijas reģionā”, SM2 “Ostas darbība ir maksimāli efektīva”, SM3 

“izglītība, sporta un kultūras infrastruktūras pilnībā nodrošina novada iedzīvotāju vajadzības atbilstošo 

reģiona attīstības centra līmenim un SM4 “Saulkrastu novada pārvaldība ir funkcionāli atbilstoša 

reģionālās nozīmes attīstības centra prasībām”, Saulkrastu novada dome 2019. gada 26.jūnijā, aktualizēja 

attīstības programmas rīcības plānu un tika  noteiktas astoņas ilgtermiņa termiņa attīstības prioritātes, 

kuras īstenojamas 2014.-2020. gadā:   

➢ IAP 1 Viesu uzņemšanas industrija un kūrorta attīstība 

Vidēja termiņa prioritāte Rīcības virziens 

VTP 1. Novada tēla veidošana un 

popularizēšana 

RV.1.1.Novada tēla veidošana 

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 klāstera veidošana 

RV 2.2. Pasākumu plāns Saulkrastu kūrorta statusa atzīšanai 

 

➢ IAP 2 Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens 

Vidēja termiņa prioritāte Rīcības virziens 

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 4.2. Ostai pieguļošo teritoriju attīstība 

 

➢ IAP 3 Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra un sports 

Vidēja termiņa prioritāte Rīcības virziens 

VTP 5. Kvalitatīva izglītība RV.5.1. Izglītības iestāžu mācību programmu dažādošana, interešu 

izglītības pilnveidošana 
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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 

RV 6.2. Ilgtermiņa kultūras stratēģijas un programmas izveidošana 

 

➢ IAP 4 Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras 

attīstības pamats 

Vidēja termiņa prioritāte Rīcības virziens 

VTP 7. Pārvaldības kvalitātes 

pilnveide 

RV.7.1. Pārvaldes kapacitātes celšana 

RV.7.2. Pārvaldības pieejas attīstīšana 

VTP 8. Publiskie pakalpojumi, 

sociālā infrastruktūra 

RV 8.1.Sociālo pakalpojumu attīstīšana 

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.  

 

Rīcības plāna izpilde 

Rīcības plāna 2014-2020. gadam izvirzīto rīcības virzienu izpildei 2019. gada jūnijā izvirzītas 121 

plānotās darbības, pasākumi un aktivitātes.  Katrai plānotai darbībai un noteikts izpildes termiņš un 

institūcija, kas atbildīga par pasākuma izpildi. Plānā iekļaujamās rīcības ir realizējamas atkarībā no 

pieejamajiem finanšu resursiem. Analizējot Saulkrastu novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam 

iekļautās rīcības, ir secināts, ka visās iekļautajās rīcībās pašvaldība ir uzsākusi kādu no izvirzīto pasākumu 

īstenošanu. Ņemot vērā, ka 2019. gadā Valsts kase būtiski mainīja pašvaldību iespējas saņemt 

aizņēmumus investīciju projektu realizēšanai, liedzot iespēju saņemt aizņēmumus projektiem, kuru 

īstenošana netiek līdzfinansēta no Eiropas savienības, pašvaldība 2019. gadā aktualizēja rīcības un 

investīciju plānu, optimizējot rīcības virziena izpildei izvirzītos uzdevumus, samazinot no 121 uz 115 

darbībām, kā arī ņemot vērā 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu finansējuma 

piesaistes prognozes un iepriekš izvirzīto rīcību aktualitāti, ir veiktas izmaiņas precizējot esošās un 

iekļaujot jaunas aktivitātes, nemainot Attīstības programmā 2014-2020. gadam izvirzītos mērķus. 
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Secinājumi 

Attīstības programmas uzraudzības uzdevums ir sekot pašvaldības darba atbilstībai izvirzītajām 

prioritātēm.   

Vērtējot pašvaldības 2019. gadā īstenoto pasākumu atbilstību Attīstības programmā izvirzītajām 

vidēja termiņa prioritātēm, konstatējams, ka pašvaldība ir uzsākusi vai turpinājusi uzsāktās aktivitātes 

gandrīz visu rīcības virzienu sasniegšanai. Nav uzsāktas aktivitātes 6 rīcības virzienos. Ir secināms, ka 

pašvaldībā 2019. gadā īstenotie pasākumi atbilst attīstības programmā izvirzītajām prioritātēm un veicina 

plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Lai arī turpmāk tiktu sekmīgi īstenotas attīstības programmā izvirzītās prioritātes, ir svarīgi tās 

ņemt vērā, plānojot nākamo gadu pašvaldības budžetu, iepirkumu plānu, projektus. 

Lai atvieglotu uzraudzības ziņojuma izstrādāšanu, pašvaldībai turpmāk aktualizējot investīciju 

plānu, ieteicams katras plānotās aktivitātes finansējumu sadalīt par gadiem, tādējādi, ļaujot sekot līdzi ne 

tikai aktivitātes izpildei, bet arī plānotā finansējuma apguvei. 
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Rīcības virzienu uzdevumu izpilde 

 

Uzdevumi 
Vai veiktas darbības 

uzdevuma ietvaros (jā/nē) 
Izpildes raksturojums, tai skaitā rezultatīvais rādītāji vai pamatojums, 

kāpēc uzdevums nav veikts 

U 1.1.1. Novada simbolikas zīmološana Jā 2019. gadā uzsākts darbs pie jaunā Saulkrastu novada logo izstrādes. Logo 
ieviešana paredzēta arī 2020. gadā. 

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

Jā Nodrošināta tūrisma informācijas uzturēšana vietnē 
www.visitsaulkrasti.lv, Pašvaldība piedalījusies starptautiskajā tūrisma 
izstādē “Balttour”, popularizējot Saulkrastus kā tūrisma galamērķi. 

U 1.2.1. Dabas objektu un pludmales pieejamības 
un ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšana, 
cilvēku plūsmas organizēšana 

Jā Baltajā kāpā uzbūvēta 238 metrus gara koka pastaigu laipa, kurā 
nodrošināta vides pieejamība, marķēts kājāmgājēju maršruts, uzstādīti 
informatīvie stendi un norādes zīmes.  

U 1.2.2.Vides pieejamības nodrošināšana  Jā Izstrādātās arhitektoniski-telpiskās attīstības koncepcijas pilotteritorijai no 
Inčupes līdz Pēterupei īstenošana, turpinot attīstīt Dabas dizaina parkam 
“Baltā kāpa - Saulkrasti” sekojošās 5 tematiskās telpas. 

U 1.3.1. Infrastruktūras objektu sakārtošana un 
izbūve tūristu piesaistei 

Jā Uzsākta detālplānojuma izstrāde kāpu zonai starp Ķīšupi un Pēterupi. 

U 2.1.1. Pozicionēt Saulkrastu novadu kā – 
pārreģionālas nozīmes kultūras pasākumu norises 
vietu 

- Nav plānotas aktivitātes 2019. gadā. 

U 2.1.2. Atbalsts uzņēmējiem viesu uzņemšanas 
pakalpojumu attīstīšanā 

Jā Attīstīts vienots pakalpojumu klasteris ar kaimiņu novada pašvaldībām un 
uzņēmējiem (Carnikava, Limbaži, Aloja, Salacgrīva), izveidoti bukleti, 
kartes, organizēti kopīgi pasākumi, dalība izstādēs. 
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Uzdevumi 
Vai veiktas darbības 

uzdevuma ietvaros (jā/nē) 
Izpildes raksturojums, tai skaitā rezultatīvais rādītāji vai pamatojums, 

kāpēc uzdevums nav veikts 

U 2.2.1. Kūrorta statusa atbilstības kritēriju izpilde Jā 2018. gadā noslēgts līgums par potenciālo investoru piesaisti, kā rezultātā 
2019. gadā apzināti vides resursi un to izmantošanas iespēja. Sagatavota 
īsfilma par Saulkrastiem potenciālajiem investoriem. 

U 2.2.2. Kūrorta attīstības plāna sagatavošana Nē Nav veiktas darbības šajā rīcībā. 

U 3.1.1. Veicināt jaunu komersantu rašanos zaļās 
uzņēmējdarbības nišā 

 

Nē 

- 

Nav veiktas darbības šajā rīcībā. 

U 3.1.2. Veicināt klastera izveidi un darbību zaļajā 
uzņēmējdarbībā 

Jā Rīkots pasākums pārgājienu kustības iedibināšanai un attīstībai gar 
piekrasti, veikti pārgājienu taku infrastruktūras uzlabojumi, informācijas 
izplatīšana medijos 

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

Jā Piesaistīti ES līdzekļi ostas piestātnes būvniecībai, kā arī promenādes 
izveidei. 

U 4.2.1. Uzlabot transporta pievadceļu caurlaidību 
un satiksmes drošību 

Jā Uzsākta Aģes promenādes izbūve un gājēju ietves Aģes labajā krastā, 
posmā no Upes ielas līdz Jūras prospektam projektēšana. 

 

U 5.1.1. Saulkrastu novada izglītības iestādēs 
papildināt vispārējās izglītības programmas ar 
profesionālajiem novirzieniem un fakultatīvām 
nodarbībām ar novadam aktuālas specializācijas 
ievirzi 

 

Jā Nodrošināta Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīti uz 
individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 
iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 
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 jēgpilnā 
darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti; “Zaļa 
klase” pieeja stundās un TOP10 metodes darbam ar Z paaudzi. 
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Uzdevumi 
Vai veiktas darbības 

uzdevuma ietvaros (jā/nē) 
Izpildes raksturojums, tai skaitā rezultatīvais rādītāji vai pamatojums, 

kāpēc uzdevums nav veikts 

U 5.1.2. Materiāli, tehniskais nodrošinājums 
profesionālās ievirzes programmas īstenošanai 

Jā Rekonstruēts PII "Rūķītis" pagalms - grupu rotaļu - atpūtas zona, ierīkots 
sporta laukums. Turpināta izglītības iestāžu aprīkojuma modernizācija. 

U 5.2.1. Bibliotēkas infrastruktūras pilnveidošana Jā Veikta bibliotēkas iekšējā reorganizācija, nodalītas telpas bērniem. 
Bibliotēkā iegādātas jaunas mēbeles (grāmatu plaukti).  

U 5.3.1. VJMMS infrastruktūras pilnveidošana un 
jaunu telpu nodrošināšana 

Nē Pašvaldības iespējas veikt ēkas Smilšu ielā 7 rekonstrukcija VJMMS 
Saulkrastos mūzikas un mākslas izglītības nodrošināšanai liedza Valsts 
kases 2019. gada aizņēmuma politika. 

U 6.1.1. Saulkrastu muzeja izveidošana un 
attīstīšana 

Jā Uzsākts darbs pie digitālā muzeja izveides. 

U 6.1.2. Sporta infrastruktūras objektu sakārtošana 
un izbūve 

Jā 2019. gadā turpinājās darbs pie sporta laukumu labiekārtošanas, kā arī 
iepirkti jauni trenažieri. 

U 6.1.3. Kultūras infrastruktūras objektu 
attīstīšana, sakārtošana un izbūve 

Jā Veikta K/n „Zvejniekciems” renovācija-telpu rekonstrukcija un 
pilnveidošana, uzsākta projekta saviļņojošā Vidzeme realizācija. 

U 6.2.1. Kultūras dzīves atpazīstamības veicināšana 
un sezonalitātes izlīdzināšana 

Jā Uzsākts darbs pie novadpētniecības un Saulkrastu publicitātes materiāla 
apkopošanas, Organizēti starptautiski mākslas un kultūras pasākumi. 

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

Jā 2019. gadā veikta Saulkrastu novada domes reorganizācija. 

U 7.2.1. Jauniešu iesaistīšana novada attīstības 
procesos 

Jā Pašvaldībā uzņemti Eiropas brīvprātīgā darba veicēji no 
Spānijas.  Veicināta sabiedrības solidaritāte un līdztiesība novadā, iesaistot 
jauniešu aktivitātēs pašvaldības iestādes un vietējās 
biedrības. Organizētas jauniešu tematiskās nometnes prasmju un iemaņu 
pilnveidošanai. 

U 7.2.2. Iedzīvotāju apkalpošanas efektivitātes un 
ērtības uzlabošana 

Nē Pašvaldības iespējas realizēt projektu “Coast4us” liedza valsts kases 
aizņēmuma politikas maiņa 2019. gadā. 
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Uzdevumi 
Vai veiktas darbības 

uzdevuma ietvaros (jā/nē) 
Izpildes raksturojums, tai skaitā rezultatīvais rādītāji vai pamatojums, 

kāpēc uzdevums nav veikts 

U 8.1.1. Izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības infrastruktūras attīstību 

 

Jā 

Publiski pasākumi dažādām mērķa grupām. Organizēti 
paraugdemonstrējumi par aktīva dzīvesveida iespējām, slimību profilakses 
pasākumi, semināri izglītības iestādēs par veselīgu uzturu un atkarībām; 
Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” ietvaros 
organizēta darbinieku kvalifikācijas celšana. 

U 8.2.1. Satiksmes infrastruktūras attīstības 
plānošana un izbūve 

Jā Izstrādāts projekts autostāvvietām gar pilsētas galvenajām ielām (Rīgas, 
Ainažu, Bīriņu, Vidrižu, L.Paegles, Skolas, Pļavas u.c. ielām). 

AU 8.2.2. Ielu, ceļu, tiltu un gājēju celiņu 
infrastruktūras ierīkošana un rekonstrukcija 

Jā Veikta 2jaunu ielu būvniecība un 4 ielu pārbūves darbi, 2 ielu pārbūves 
darbi turpināsies 2020. gadā. 

Uzsākts darbs pie Baltijas ielas pārbūves (izstrādāts projekts). 

Asfalta seguma atjaunošana A.Kalniņa ielā (posmā no Vidrižu ielas līdz 
Bīriņu ielai). 

U 8.2.3. Ietvju un ielu apgaismojuma atjaunošana 
un attīstība 

Jā Ielu apgaismojuma uzturēšana un rekonstrukcija, Izstrādāti projekti 
Draudzības, Celtnieku, Lapu, Ganību, Enkuru, Akmeņu, Zaļā iela). 

U 8.3.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošināšana visā Saulkrastu pilsētas teritorijā 

Jā Veikta kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 7,53 km garumā; Veikta 
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana 3,31 km garumā. 

U 8.3.2. Ūdenssaimniecības pieejamības principiāls 
risinājums DKS teritorijām 

Nē Nav uzsāktas darbības 

U 8.3.3. Siltumsaimniecības energoefektivitātes 
uzlabošana 

- Aktivitātes nav plānotas 2019. gadā  

U 8.3.4. Vides labiekārtošana un dabas risku 
mazināšana 

- Aktivitātes nav plānotas 2019. gadā 

U 8.3.5. Novada kapu teritoriju sakārtošana Jā Apzināta jauno kapu atrašanās vieta, uzsākts darbs pie dokumentu 
kārtošanas, lai saņemtu Zemkopības ministrijas saskaņojumu kapu 
ierīkošanai.  
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Uzdevumi 
Vai veiktas darbības 

uzdevuma ietvaros (jā/nē) 
Izpildes raksturojums, tai skaitā rezultatīvais rādītāji vai pamatojums, 

kāpēc uzdevums nav veikts 

U 8.4.1. Velotransporta un videi draudzīga 
elektrotransporta infrastruktūru attīstīšana viesu 
un iedzīvotāju apkalpošanas, aktīvās atpūtas un 
veselīga dzīvesveida popularizēšana 

Nē Darbības nav uzsāktas. 

 


