
Paskaidrojuma raksts un Saulkrastu novada priekšsēdētāja ziņojums par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada budžetu 

Saulkrastu novads ir pašvaldība Vidzemē, Rīgas jūras līča krastā. Izveidota 

2009. gadā, reorganizējot Saulkrastu pilsētu ar lauku teritoriju par novadu. Saulkrastu 

novada teritorija ietver piejūras mežu joslu no Lilastes upes un ezera dienvidos līdz 

Zvejniekciemam ziemeļos. Administratīvā teritorija stiepjas 17 kilometru garumā. 

Saulkrastu novada pašvaldība aizņem 4774,2 ha zemes un atrodas 425 kilometru 

attālumā no Rīgas. 

Pašvaldībā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits. 2020. gada 1. janvārī dzīvesvietu 

deklarējuši bija 7 411 iedzīvotāji, bet 2021. gada 1. janvārī bija 7 553 iedzīvotāji, 

saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju skaitā. Turpmākajos gados Saulkrastu novadā 

tiek prognozēta deklarēto iedzīvotāju skaita palielināšanās, kas atstāj pozitīvu ietekmi 

uz kopējo novada attīstību un pašvaldības ieņēmumiem. Iedzīvotāju vidū dzimumu 

sadalījums ir sekojošs: vīrieši – 49,10%, bet sievietes – 50,9%. 2020. gadā, pēc 

Dzimtsarakstu nodaļas datiem, Saulkrastu novada pašvaldībā dzimuši bija 43, bet 

miruši 104 iedzīvotāji, kas kopumā, iespējams, skaidrojams ar vīrusa „Covid-19” 

ietekmi. 

 

 
1. attēls. Deklarēto iedzīvotāju skaits Saulkrastu novadā. 

Datu avots: PMLP statistika no iedzīvotāju reģistra 

 

Saulkrastu iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām 2020. gada beigās: 

- no 0 līdz 14 gadiem – 891 jeb 12%; 

- no 15 līdz 64 gadiem – 5 114 jeb 68%; 

- virs darba spējas vecuma, 65 gadiem – 1548 jeb 20%. 

 

Pašvaldības funkcijas un uzdevumi ir noteikti Likumā par pašvaldībām. Lai 

nodrošinātu sekmīgu un mērķtiecīgu uzdevumu izpildi, Saulkrastu novada pašvaldībā 

ir izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti: 
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1) Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 25 gadu perspektīvā 

(no 2014. gada); 

2) Saulkrastu novada Attīstības programma 2014.–2020. gadam ar 

aktualizētu rīcības un investīciju plānu. 

 

Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un 

sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. 

 

 
Attēls Nr. 2. Saulkrastu novada attīstības programmas sasaiste ar ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 

 

Mērķtiecīgi plānojot novada ilgtspējīgu attīstību, Saulkrastu novada ilgtermiņa 

attīstības prioritātes ir: 

1. Viesu uzņemšanas industrijas un kūrorta attīstība. 

2. Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens. 

3. Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra un sports. 

4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras  

attīstības pamats. 

 

2021. gadā paredzēta Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–

2034. gadam un Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrāde. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais 

instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un 

sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 

Saulkrastu novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko 

veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru 

intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu 

uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. 

SAULKRASTU NOVADA VĪZIJA
2026.GADAM

1.PRIORITĀTE
Viesu uzņemšanas 

industrija

2.PRIORITĀTE
Ostas attīstība

3.PRIORITĀTE
Kvalitatīva izglītība un 
daudzpusīga kultūra

4.PRIORITĀTE
Novada efektīva 

pārvaldība

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

Sociālās infrastruktūras 
attīstības stratēģskais mērķis

Pārvaldības attīstības 
stratēģskais mērķis

Novada tēla veidošana

Kūrorta statuss; 
nosacījumi kļūt par 

Baltijas reģiona nozīmes 
kūrortu

Pieguļošo teritoriju 
attīstība

Mazmēra kuģu 
pieņemšana un 

apkalpošana

Vissezonu kuģošana

Sporta un kultūras 
infrastruktūras objektu 

attīstīšana

Ielu, apgaismojuma,  
stāvvietu, veloceliņu un  

ietvju sakārtošana

Vispārējās izglītības 
iestāžu profilu veidošana, 

interešu izglītības 
stiprināšana

Ilgtermiņa kultūras 
stratēģijas un 

programmas izveidošanaV
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Videi draudzīgs 
transports

Ūdensaimniecības un 
siltumapgādes risinājumi

Infrastruktūras 
nostiprināšana

Sociālo pakalpojumu 
attīstīšana

Tūrisma klastera 
veidošanās

Radīt pamatnosacījumus 
kļūt par Baltijas reģiona 

nozīmes kūrortu

Vidēja 
termiņa 

prioritātes

Nostiprināt vispārējo un 
interešu izglītības 

sistēmu, apmeklēta 
kultūras dzīve visu gadu

Nodrošināt ostas darbību 
visu gadu un iespējas 
pieņemt un apkalpot 

mazmēra kuģus.

Iegūt realitātē pamatotu 
reģionālas nozīmes 

attīstības centra statusu

Saulkrasti ir 
iecienīts radošās 
inteliģences un 
ģimeņu kūrorts 
Baltijas reģionā.

Ostas darbības 
maksimāla 
efektivitāte

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

Pārvaldes kapacitātes 
celšana



Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, saistībām, kā arī 

atbilstīgi budžeta klasifikācijai ir norādīta Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 

„Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 1. un 2., 3. un 4. pielikumā. 

 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs ir Normunds Līcis, priekšsēdētāja 

vietniece – Oksana Vanaga.  

Saulkrastu novada domē ievēlēti 15 deputāti: Normunds Līcis (Latvijas Reģionu 

apvienība), Selga Osīte (Latvijas Reģionu apvienība), Sandra Ozola-Ozoliņa (Latvijas 

Reģionu apvienība), Līga Vaidere (Latvijas Reģionu apvienība), Oksana Vanaga 

(Latvijas Reģionu apvienība), Bruno Veide (Latvijas Zaļā partija), Santa Ancāne 

(Attīstībai/Par!), Aiva Aparjode (Attīstībai/Par!), Antra Deniškāne („Visu Latvijai!” – 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Andris Dulpiņš („Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”), Ervīns Grāvītis („Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), 

Alens Horsts (Latvijas Zemnieku savienība), Mārtiņš Kišuro („Visu Latvijai!” – 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Guna Lāčauniece („Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”), Ivars Veide (Latvijas Zaļā partija). 

Lai sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, pašvaldībā izveidotas 

sekojošas komitejas: 

• Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteja (7 deputāti); 

• Sociālo jautājumu komiteja (7 deputāti); 

• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja (7 deputāti); 

• Finanšu komiteja (9 deputāti). 

 

Dome darbojas 10 pastāvīgās komisijas, kuru sastāvā ir iekļauti deputāti, novada 

iedzīvotāji un pašvaldības administrācijas darbinieki: 

1. Administratīvā komisija. 

2. Apstādījumu aizsardzības komisija. 

3. Atļauju komisija. 

4. Bērnu tiesību aizsardzības komisija. 

5. Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisija. 

6. Iepirkumu komisija. 

7. Īpašumu izsoles komisija. 

8. Nekustamo īpašumu apsekošanas komisija. 

9. Vēlēšanu komisija. 

10. Ētikas komisija. 

 

Saulkrastu novada domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas 

amatpersonas, pašvaldības iestādes un to darbinieki. Dome ir izveidojusi šādas 

pašvaldības iestādes, kas atrodas novadā un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem 

nolikumiem: 

1. Saulkrastu vidusskola. 

2. Zvejniekciema vidusskola. 

3. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola. 

4. Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”. 



5. Saulkrastu novada dome (turpmāk – Centrālā administrācija). 

6. Saulkrastu novada bibliotēka. 

7. Saulkrastu kultūras centrs. 

8. Saulkrastu sporta un ģimenes centrs. 

9. Saulkrastu pašvaldības policija. 

10. Saulkrastu sociālais dienests. 

11. Sociālās aprūpes māja. 

12. Saulkrastu novada bāriņtiesa. 

 

Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrālā 

administrācija darbojas pašvaldības vārdā saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu, tai 

ir savs personāls un finanšu līdzekļi. Centrālajā administrācijā ir četras nodaļas 

(Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Administratīvā nodaļa, Komunikācijas un tūrisma 

nodaļa un Novada attīstības nodaļa) un divas institūcijas (Saulkrastu novada būvvalde, 

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa). 

Saulkrastu novada pašvaldība ir dibinājusi Skultes ostas pārvaldi un divas 

kapitālsabiedrības – PSIA „Saulkrastu slimnīca” un SIA „Saulkrastu komunālserviss”. 

 

Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās: 

1. Latvijas Pašvaldību savienībā un tās struktūrvienībā „Latvijas 

Pašvaldību izpilddirektoru asociācija”, un Latvijas Piekrastes pašvaldību 

apvienībā. 

Darbības virziens – pašvaldību politikas veidošana Latvijā; pašvaldību 

kopīgo problēmu risināšana; pašvaldību interešu aizstāvēšana. 

Ietekmes nozīme – nodrošina pašvaldībām vienotu politiku, veidojot 

saikni starp valsti un pašvaldību. 

2. Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā „Jūras Zeme”. 

Darbības virziens – veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos teritorijas 

attīstībā, investīciju projektu piesaiste. 

Ietekmes nozīme – nodrošina pašvaldībām investīciju piesaisti. 

3. Vidzemes Tūrisma asociācijā. 

Darbības virziens – veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt 

ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Vidzemē, panākt investīciju piesaistīšanu. 

Ietekmes nozīme – sekmē ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības attīstību. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada budžets sagatavots, ievērojot likumus 

„Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā 

arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kā arī 

pamatojoties uz Saulkrastu novada Attīstības programmu 2014.–2020. gadam. Budžets 

ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. 

Galvenās 2021. gada budžeta prioritātes ir izglītība, kultūra un sports, 

tautsaimniecība un sociālie jautājumi. Šajās jomās Saulkrastu novada pašvaldība 

nākamajos trijos gados plāno veikt ieguldījumus un realizēt projektus par saviem 



līdzekļiem, bet lielākajiem projektiem veiksmīgi piesaistot Eiropas Savienības (ES) vai 

citu līdzfinansējumu, kas kopumā veicina novada attīstību un uzlabo iedzīvotāju dzīves 

vidi. 

Izglītībai 2021. gada budžetā paredzēti 2 940 011 euro vai 27,3% no kopējiem 

izdevumiem. Lielākā daļa no šīs summas ir paredzēta Saulkrastu un Zvejniekciema 

vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” un Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skolas pedagogu un tehnisko darbinieku atalgojumam, tomēr noritēs arī 

telpu remontdarbi un tiks papildināts aprīkojums. PII „Rūķītis” plānots uzsākt grupu 

telpu aprīkošanu ar gaisa apmaiņas iekārtām. 

Saulkrastu novada dome ir pieņēmusi lēmumu par vienas vidusskolas veidošanu 

ar nosaukumu „Vidzemes jūrmalas vidusskola” un vienu direktoru tajā. 

Spēcīga vidusskola ir katra novada attīstības stūrakmens. Šobrīd novadā ir divas 

nelielas, bet līdzīgas vidusskolas ar analogu piedāvājumu un arī problēmām, kas rada 

nevajadzīgu savstarpēju konkurenci un nenodrošina koordinētu 7.–9. klašu posma 

audzēkņu sagatavošanu vidusskolas posmam. Savukārt nepietiekošais audzēkņu skaits 

vidusskolas posmā rada ierobežotu izglītības grozu piedāvājumu. Tas ir iemesls, ka no 

šī gada 1. septembra pašvaldība varētu zaudēt valsts finansējumu vidusskolas darbībai, 

kas būtu cēlonis pilnīgai vidējās izglītības nepieejamībai Saulkrastu novadā. Risks, ka 

turpmāk šeit varētu nebūt vidusskolas, ir iemesls plānotajai izglītības reformai. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem dome ir pieņēmusi konceptuālu 

lēmumu un sagatavojusi nepieciešamos dokumentus, kas ir nosūtīti Izglītības un 

zinātnes ministrijai (IZM). IZM tos izskatīs, un, ja tiks saņemts akcepts, izglītības 

reforma Saulkrastu novadā tiks turpināta. 

2021. gadā plānots sniegt sociālos pakalpojumus esošajā sociālo pakalpojumu 

piedāvājumu līmenī, turpinot nodrošināt šādus sociālo pakalpojuma veidus:  

1. Aprūpi mājās, kas ietver pakalpojumus personai dzīvesvietā pamatvajadzību 

nodrošināšanai, specializētā transporta izmantošanu, specializēto pēdu aprūpi 

personām ar cukura diabētu, personas pavadoņa-asistenta pakalpojumu (specializētā 

transporta pakalpojums), mobilā higiēnas centra pakalpojumu un mobilā higiēnas 

centra dušas pakalpojumu (paredzēts pensijas vecuma personām un I un II grupas 

invalīdiem, personām un ģimenēm krīzes situācijās, kurām trūkst nepieciešamās 

infrastruktūras, nomazgāties mājas apstākļos), ģimenes asistenta pakalpojumu – 

atbalstu ģimenēm, kurās trūkst prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē. 

2. Ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

pakalpojuma pieejamību personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi 

aprūpēt. 

3. Valsts finansēta asistenta pakalpojumu saņemšanu personām ar invaliditāti 

par valsts budžeta līdzekļiem. 

4. Citu sociālo pakalpojumu saņemšanu, izvērtējot personas un ģimenes sociālo 

situāciju: krīzes centru, dienas aprūpes centru personām ar invaliditāti, ārstēšanos no 

atkarībām, patversmes pakalpojumu nodrošināšanu personām krīzes situācijā u.c. 

5. Ģimenēm krīzes situācijā, no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, no 

vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiks nodrošināti 

sociālpsiholoģiskā atbalsta pakalpojumi (psihologa konsultācijas). Turpināsies 



izglītojoša atbalsta grupa vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanu „Bērnu 

emocionālā audzināšana” un apmācību grupa vecākiem „Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. 

Sociālās palīdzības obligātais atbalsts pabalstu veidā trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām 2021. gadam plānots, ņemot vērā 2020. gada 

izpildi, kā arī grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, 

nodrošinot šādus pabalstus: pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai; dzīvokļa pabalstu; pabalstu krīzes situācijā; pabalstu medicīnas 

izdevumu apmaksai; pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai; brīvpusdienas 

vispārizglītojošā skolā un pirmsskolas izglītības iestādē); mājokļa pabalstu vientuļiem 

pensionāriem un 1. grupas invalīdiem.  

2021. gadā Saulkrastu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem būs iespēja saņemt 

jaunus pašvaldības sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, kuri 

tiek piešķirti, neizvērtējot personas un ģimenes ienākumus (saistošie noteikumi 

Nr. SN1/2018 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”):  

1. Pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem, 

pabalsta apmērs līdz EUR 5000,00. 

2. Pabalstu krīzes situācijā personas sociālās funkcionēšanas spēju saglabāšanai, 

kas ietver tehniskā palīglīdzekļa iegādi, ja tehniskais palīglīdzeklis nav iekļauts valsts 

apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā. Pabalsta apmērs – līdz valstī noteiktajai 

minimālajai darba algai, ņemot vērā faktiskos izdevumus. 

3. Budžetā ieplānoti līdzekļi braukšanas kartēm senioriem, kuri sasnieguši 

70 gadu vecumu, palielinot braucienu skaitu no 4 uz 8 braucieniem mēnesī (2021. gadā 

tiks veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. SN7/2019 „Par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu novadā”). 

Kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva 2021. gadā turpinās jau esošā sociālā 

atbalsta sniegšana Saulkrastu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem: 

1. Pabalsts bērnam ar invaliditāti par ārsta nozīmētu medicīnisko izdevumu 

apmaksu, nepārsniedzot EUR 30,00 mēnesī, ja bērna un viena no 

likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā. 

2. Pabalsts bērnam ar invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanai (speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts), materiālās 

palīdzības apmērs līdz EUR 350,00 kalendārajā gadā vienai personai, bet 

nepārsniedzot faktiskos izdevumus. 

3. Pabalsts hemodialīzes slimniekiem (personām, kurām ir hroniska nieru 

mazspēja un nepieciešama regulāra hemodialīze) vienu reizi kalendārajā 

gadā 50% apmērā no minimālās darba algas valstī. 

4. Materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem EUR 3,00 dienā pārtikas 

iegādei. 

5. Brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada 

vidusskolās 6.–12. klasē uz vienu mācību gadu, ja bērna un viena no 

likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā. 

https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2019/10/SN_7_2019_brauksanas_maksas_atvieglojumi.pdf
https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2019/10/SN_7_2019_brauksanas_maksas_atvieglojumi.pdf


6. Ēdināšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā 

daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bērna un viena no likumiskajiem 

pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā 

teritorijā. 

7. Brīvpusdienas Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu pirmsskolas 

vecuma bērniem un 5. klašu skolēniem neatkarīgi no skolēna un vecāku vai 

bērnu likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas. 

8. Materiālā palīdzība politiski represētai personai Latvijas Republikas 

Proklamēšanas dienā, 18. novembrī, EUR 100,00 apmērā. Pabalstu izmaksā 

vienu reizi gadā uz 18. novembri. 

9. Pabalsts nozīmīgās jubilejās senioriem 90 un 95 gados – EUR 50,00, 

savukārt 100 gadu jubilejā – EUR 100,00. 

10. Bērna piedzimšanas pabalsts: par katru jaundzimušo – EUR 145,00, ja viens 

no vecākiem deklarēts Saulkrastu novadā ne mazāk kā gadu. Par katru 

jaundzimušo – EUR 290,00, ja abi vecāki deklarēti Saulkrastu novadā ne 

mazāk kā gadu.  

11. Materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu apmaksai bērnam-bārenim, 

aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, bērnam-invalīdam, 

nepārniedzot EUR 120,00 apmēru vienu reizi gadā. 

12. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai – EUR 53,00 (izmaksā vienu 

reizi). 

13. Apbedīšanas pabalsts valstī noteiktās minimālās algas apmērā, pabalstu 

samazina par VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalsta apmēru. Ja mirusi 

persona, kurai nav apgādnieku, kas organizē apbedīšanu, Sociālais dienests 

slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu, kura organizē apbedīšanu, un 

sedz apbedīšanas saistītos izdevumus. 

14. Braukšanas kartes senioriem, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu, – 4 braucieni 

mēnesī. 

15. Skolēnu transporta pakalpojumi – neierobežots braucienu skaits Saulkrastu 

novada izglītības iestāžu audzēkņiem uz skolu, pulciņiem un mājup. 

 

Pašvaldība turpina sniegt materiālu atbalstu bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās, aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem: 

1. Pabalsts aizbildnim par viena bērna uzturēšanu – 15% apmērā no minimālās 

darba algas valstī. 

2. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē ievietotam bērnam – EUR 75% 

apmērā no minimālās darba algas valstī. 

3. Pabalsti bārenim: patstāvīgas dzīves uzsākšanai – ne mazāk par EUR 

820,05; ikmēneša izdevumiem (ja mācās) – EUR 40% apmērā no minimālās 

darba algas valstī; mājokļa izdevumiem – līdz EUR 250,00. 

 

2021. gadā ievērojami līdzekļi tiks veltīti novada infrastruktūras un pašvaldības 

īpašumu uzturēšanas darbiem. Piemēram, ielu uzturēšanai un labiekārtošanai paredzēti 

393 497 euro, bet cietā ceļa seguma ieklāšanai Jūras prospektā – 88 488 euro. 



Pašvaldība plāno veikt remontdarbus pašvaldības īpašumos par kopējo summu – 

281 478. 

Plānots turpināt aizsāktos pašvaldības teritorijas kopšanas, uzturēšanas un 

labiekārtošanas darbus, t.sk. pludmales un kāpu labiekārtojuma elementu atjaunošanu 

un papildināšanu, kā arī ierīkot 2 rotaļu laukumus par kopējo summu – 80 000 euro. 

Pašvaldība, izmantojot SIA „Saulkrastu komunālserviss” palīdzību, veiks ielu 

apgaismojuma uzturēšanu 50 000 euro apmērā hidrantu pārbaudei un atjaunošanai, kā 

arī ūdens nodrošināšanai VUGD vajadzībām piešķirs 22 000 euro, veco ūdens urbumu 

likvidēšanai – 20 000 euro, kompostēšanas laukuma būvniecībai – 40 000 euro, vecās 

mazuta tvertnes satura utilizācijai Zvejniekciema katlu mājas teritorijā paredzēti 

15 000 euro.  

Centralizēto kanalizācijas pieslēgumu izbūvei, pamatojoties uz saistošajiem 

noteikumiem „Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, ietvaros budžetā 

paredzēti 75 000 euro. 

 

Pašvaldība 2021. gadā turpinās realizēt jau uzsāktos investīciju projektus, kā arī 

ir iesniegti vairāki projekti ES fondu finansējuma saņemšanai. 

Ļoti nozīmīgs un būtisks projekts, kas tika uzsākts 2017. gadā un turpināsies arī 

2021. gadā, ir darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena 

„Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte”, 5.5.1. specifiskais atbalsta 

mērķis „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, projektu atlasē apstiprinātais projekts „Vidzemes 

piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un 

attīstībā – „Saviļņojošā Vidzeme”” sadarbībā ar Carnikavas, Salacgrīvas un Limbažu 

pašvaldībām. Projekta ietvaros līdz 2021. gada 27. jūnijam tiks veikta Saulkrastu 

estrādes rekonstrukcija un Neibādes parka labiekārtošana. Kopējās projekta izmaksas 

plānotas 910 752,76 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 

ir 714 486,85 euro.  

2021. gadā pašvaldība uzsāka sekojošo projektu realizāciju, kas tiks turpināta 

2021. gadā: 

• labierīcību infrastruktūras izveide peldvietā „Centrs”. Projekta ietvaros plānots 

izbūvēt stacionāras moduļtipa labierīcības Raiņa ielas galā. Projekta plānotās 

izmaksas – 54364,19 EUR, t.sk. EJZF finansējums 47 593, 38 EUR; 

• pludmales infrastruktūras nodrošināšana peldvietā „Centrs”, projekta ietvaros 

plānots izbūvēt ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu Raiņa ielas galā, 

tādējādi nodrošinot infrastruktūru, kas nepieciešama labierīcību izveidei. 

Projekta plānotās izmaksas – 57472, 84 EUR, t.sk. EJZF finansējums 

49 500 EUR; 

• glābšanas stacijas izbūve un pieejamības pludmalē nodrošināšana. Projekta 

ietvaros peldvietā „Centrs” tiks izbūvēta jauna glābšanas stacija, kā arī 

nodrošināta pieeja jūrai operatīvajiem dienestiem. Kopējās projekta plānotās 

izmaksas – 63094, 76 EUR, t.sk 49500 EUR EJZF finansējums. 



2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā pašvaldība ir iesniegusi sekojošus projektus 

finansējuma saņemšanai biedrības „Jūras Zeme” izsludinātajās projektu konkursu 

kārtās: 

• gājēju infrastruktūras izbūve Upes ielā 22,603 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 

20 000. Projekta ietvaros tiks veikta gājēju ietves izbūve Upes ielā, posmā no 

jaunizbūvētās Aģes promenādes, virzienā līdz pagriezienam uz kempingu 

„Jūras Priede”; 

• tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā. Projekta 

ietvaros plānots izbūvēt 100 jaunas autostāvvietas, gājēju ietvi Ainažu ielā, kā 

arī pastaigu ceļu kāpās, kas savienos Jūras parku ar Raiņa ielu. Projekta plānotās 

kopējās izmaksas: 483 402 EUR, t.sk. EJZF finansējums 382 500 EUR; 

• gājēju tilta būvniecība Liepu ielā, Saulkrastos. Projekta ietvaros plānota gājēju 

tilta rekonstrukcija Liepu ielā. Projekta kopējās izmaksas – 201 162,10 EUR, 

t.sk. EJZF finansējums 171 000 EUR; 

• Katrīnbādes ielas izbūve un tūrisma infrastruktūras attīstība posmā no Saules 

tiltiņa līdz Katrīnbādei. Projekta ietvaros plānota Katrīnbādes promenādes 

1. kārtas būvniecība, izbūvējot komunikācijas, un gājēju infrastruktūras izbūve 

posmā no Saules tiltiņa līdz Zvaigžņu ielai. Kopējās projekta izmaksas plānotas 

273900 EUR, t.sk. EJZF finansējums 246500 EUR; 

• tirdzniecības vietu izveide Ainažu ielā, Saulkrastos. Projekta ietvaros plānots 

uzstādīt divas tirdzniecības nojumes un atjaunot bruģa segumu. Plānotās 

projekta izmaksas: 21850 EUR, t.sk. EJZF finansējums 19665 EUR. 

 

2021. gadā pašvaldība turpinās realizēt projektus izglītības un sociālo pakalpojumu 

jomā, piesaistot publisko un valsts finansējumu: 

• 2020. gadā pašvaldība apstiprināja papildus 42 677 EUR finansējuma 

piešķiršanu projekta „Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā”  

īstenošanai, paredzot projekta realizāciju līdz 2023. gada 20. jūnijam. 

2021. gadā projekta ietvaros plānotas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem un 

senioriem, skolēnu peldētapmācības, semināri un vairāki publiskie pasākumi 

ģimenēm. 

• „Latvijas skolas soma”. Projekta ietvaros plānotas kultūras aktivitātes 

Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu skolēniem. Projekta finansējumu 

piešķir Kultūras ministrija, un 2020./2021. gada 2. mācību semestrim piešķirti 

4 865 EUR. 

• „STEM for Innovation”. Projektā plānots skolēnu pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Turciju, kā arī iegādāts moderns izglītības mācību aprīkojums. Projektam 

2021. gadā paredzēts finansējums 3 704 EUR apmērā 

• „Effective uses of technology in the educational process” 15 000 EUR apmērā. 

Projekta ietvaros plānots iepirkt divus 3D printerus ar materiāliem izglītības 

procesa nodrošināšanai.  

• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta ietvaros tiek 

nodrošināts atalgojums pedagogu palīgiem Saulkrastu novada vidusskolās un 



organizētas aktivitātes skolēniem STEM jomā. 2020./2021. gada mācību 

semestrim finansējums plānots 32 890 EUR.  

• Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Finansējums 

paredzēts 9024 EUR apmērā un tiks nodrošinātas individuālas konsultācijas 

projekta mērķa grupas jauniešiem, kā arī rīkots nevalstisko organizāciju 

projektu konkurss.  

• Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 

bērniem. Projekta ietvaros tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi bērniem ar 

invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem. 2021. gadā plānots 

finansējums 25 599 EUR apmērā. 

• 2021. gadā plānots turpināt īstenot algotus pagaidu sabiedriskos darbus 

3 850 EUR apmērā. 

 

Informācija par Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžetu 

2021. gadā 

 

Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi 

(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi 

(ieņēmumi no īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi, u.c.), budžeta iestāžu 

ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības 

budžetam, finansējums Eiropas Savienības projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu 

transferti (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu). 

 

Ieņēmumi 

2021. gada budžetā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir veiktas trīs būtiskas 

izmaiņas: 

1) 2021. gadā tiks veikta pašvaldības administratīvi teritoriālā reforma, kas 

nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Saulkrastu novadam tiks pievienots 

Sējas novads un Skultes pagasts, un, pamatojoties uz 2020. gada 

10. decembra noteikumiem Nr. 749 „Par pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā”, 

būtiski ir palielināti kopējie jaunā novada pašvaldības iedzīvotāju 

ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi par otro pusgadu.  

2) Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtos 

norādījumus, no 2019. gada 1. decembra ir veiktas izmaiņas pašvaldības 

centrālās administrācijas struktūrā, lai efektivizētu pašvaldības 

administrācijas darbu, informācijas apriti un vienmērīgi sadalītu 

pienākumu apjomu darbinieku starpā. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 

2021. gadā plānots 11 953 989 euro, neizmantotais aizņēmuma apmērs 2020. gada 

beigās ir 481 170 euro, bet naudas atlikums no 2020. gada ir 999 062 euro. 

 



Ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumi 

Budžeta 

plāns, 

2021. gads  

Ieņēmumi 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 6 949 237 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 2 393 611 

5.0.0.0. Ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 8 172 

8.0.0.0. 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 200 

9.0.0.0. 

Valsts (pašvaldību) nodevas un 

kancelejas nodevas 20 425 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 85 264 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 89 000 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas 145 840 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansētu 

atvasinātu publisku personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu transferti 21 163 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 359 098 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 283 359 

21.0.0.0. Budžetu iestāžu ieņēmumi 598 620 

  Kopā: 11 953 989 

Finansēšana 

F4032 

0010 Aizņēmumi Valsts kasē 481 170 

F2201 

0000 AS 

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

gada sākumā 999 062 

  Kopā: 13 434 221 

 

Tabula Nr. 1 „Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada ieņēmumu un finansēšanas 

ieņēmumi” 

 

2021. gada nodokļu ieņēmumi plānoti ar palielinājumu par 37,9%, salīdzinot ar 

2020. gada saņemtajiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu kopapjoms palielināsies 

gada otrajā pusē, kad tiks atgūti līdzekļi no realizētajiem Eiropas Savienības 

līdzfinansētajiem projektiem un piešķirtas mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem. 

Kopējais budžeta ieņēmumu sadalījums pa klasifikāciju kategorijām ir skatāms attēlā 

Nr. 1. 

Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju 

ienākumu nodoklis 2021. gadā ir plānots 9 351 020 euro apmērā, kas veido 58,1% no 

kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļi 2021. gadā plānoti 

2393611 euro apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmumu avotu, – 20,0% 

no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. 



Būtisks Saulkrastu novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas sastāv 

no divām daļām: valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma. 

Eiropas Savienības līdzfinansējums 2021. gadā tiks norādīts pašvaldības 

ieņēmumos pēc finansējuma atgūšanas. 

Visi pārējie 2021. gada budžeta ieņēmumi veido 13,0 % no kopējiem pašvaldības 

ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem visbūtiskāko apjomu sastāda ieņēmumi no citām 

pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 277 359 euro apmērā un ieņēmumi no 

Carnikavas novada par projektu realizāciju 317 430 euro apmērā. 

 

 

 
Attēls Nr. 3. Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada finansējuma struktūra, EUR 

 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un 

budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par 

Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada budžetu” 1. pielikumā. 

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir Saulkrastu novada domes 

saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada budžetu” 

2. pielikumā. 

Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada izdevumu prognoze 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 

2021. gadam plānots 13 257 410 euro apmērā (skatīt attēlu Nr. 2). 

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada domes 

2021. gada budžetu” 2. pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši 

veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

par izdevumu klasifikāciju. Izdevumu atšifrējums pa ekonomiskajiem klasifikācijas 

Nodokļu ieņēmumi; 9 351 020; 70%

Pārējie  ieņēmumi; 
1 725 041; 13%

Naudas līdzekļu 
atlikums; 999 062; 

7%

Valsts budžetu transferti; 
1 359 098; 10%



kodiem ir norādīts datorprogrammā „MicroStrategy”, kurā sīkāk ir atšifrēti plānotie 

izdevumi 2021. gadā. 

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām” nodrošina Saulkrastu novada dome. Būtisks valdības funkcijas 

palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir saistīts ar veikto restrukturizāciju 

centrālajā administrācijā, un Sējas pašvaldības un Skultes pagasta plānotie ieņēmumi 

par 2021. gada otru gada pusi ir plānoti kā transferti citām pašvaldībām. Gada otrajā 

pusē tiks veikti budžeta grozījumi un šie līdzekļi tiks paredzēti vajadzībām, lai veiktu 

pašvaldības funkcijas Sējas pagastā un Skultes pagastā. 

Izglītības izdevumi no pašvaldības finansējuma ir saglabājušies iepriekšējā gada 

apjomā. Visi iestāžu plānotie remonta izdevumi ir apkopoti administrācijas budžetā, jo 

ēku remontdarbus plānots veikt centralizēti no tautsaimniecības izdevumiem.  

 

 
 

Attēls Nr. 4. Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada izdevumu sadalījums, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, EUR 

 

Saulkrastu novada pašvaldībai 2021. gadā ir būtiski lielāks finansējums 

vispārējiem valdības dienestiem, jo Saulkrastu novada pašvaldības izdevumos šajā 

pozīcijā ir ietverti Sējas novada un Skultes pagasta 2021. gada otrās puses visi 
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izdevumi, kas tiks pārplānoti pēc pašvaldības vēlēšanām iesniegtajiem Sējas un 

Limbažu novada Skultes pagasta budžeta projektiem. 

 

Izdevumu klasifikācija pēc funkcionālajām 

kategorijām 2021. gada plāns 

01.000 Vispārējās vadības dienesti 4 526 185 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 373 887 

04.000 Ekonomiskā darbība 1 449 786 

06.000 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1 130 104 

07.000 Veselība 120 645 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 014 953 

09.000 Izglītība 2 940 011 

10.000 Sociālā aizsardzība 1 100 741 

  Kopā: 12 656 312 

F40020020 Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 777 909 

      

  Kopā: 13 434 221 

 

Tabula Nr. 2 „Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada izdevumi pēc 

funkcionālajām kategorijām” 

 

Klasifikācijas pozīcija „Vispārējās vadības dienesti” ietver: 

1. Maksājumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā – 196 113 euro. 

2. Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksu (procentu un pakalpojuma 

par kredīta apkalpošanu nomaksai) – 35 152 euro. 

3. Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem – 91 092 euro. 

4. Deputātu atalgojumu 160 247 euro apmērā. 

5. Domes izmaksas un Administrācijas izmaksas – kopā 2 181 324 euro. 

6. Transferta izdevumus, kas paredzēti Sējas novada un Skultes pagasta 

2021. gada otrās puses izdevumiem, 1 828 621 euro apmērā. 

 

Klasifikācijas pozīcija „Sabiedriskā kārtība un drošība” ietver Pašvaldības 

policijas izmaksas – 363 907 euro. 

Klasifikācijas pozīcija „Ekonomiskā darbība” ietver: 

1. Būvvaldes izmaksas 102 415 euro apmērā. 

2. Autoceļu uzturēšanas izlietojumu 353 497 euro apmērā. 

3. Jūras prospekta pārbūves izmaksas 88 488 euro apmērā. 

4. Projekta „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana 

tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – „Saviļņojošā Vidzeme”” 

realizācijas izdevumus 874 453 euro apmērā. 

 

Klasifikācijas pozīcija „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ietver: 

1. Izdevumus ielu apgaismošanai 100 000 euro apmērā. 



2. Administrācija – Valdības funkcija – tautsaimniecība 1 027 104 euro 

apmērā. 

 

Klasifikācijas pozīcija „Veselība” ietver dotāciju PSIA „Saulkrastu slimnīca” 

120 645 euro apmērā.  

 

Klasifikācijas pozīcija „Atpūta, kultūra un reliģija” ietver: 

1. Saulkrastu sporta un ģimenes centra izdevumus 416 052 euro apmērā. 

2. Saulkrastu kultūras centra izdevumus 473 396 euro apmērā. 

3. Saulkrastu bibliotēkas izdevumus 105 368 euro apmērā. 

 

Klasifikācijas pozīcija „Izglītība” ietver valsts mērķdotāciju izlietojumu 

2020. gadam un pašvaldības piešķirto finansējumu: 

1. Pirmsskolas izglītības izdevumus PII „Rūķītis”, izdevumi – 

792 726 euro. 

2. Saulkrastu vidusskolas izdevumus 359 992 euro apmērā. 

3. Zvejniekciema vidusskolas izdevumus 359 316 euro apmērā. 

4. Vidzemes jūrmalas un mākslas skolas izdevumus 154 297 euro apmērā. 

5. Līdzfinansējumu 50% apmērā skolēnu brīvpusdienām 1.–4. klasēm 

34 641 euro apmērā. 

6. Norēķinus par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 167 736 euro apmērā. 

7. Skolēnu transportu uz skolu 31 000 euro apmērā. 

 

Klasifikācijas pozīcija „Sociālā aizsardzība” ietver: 

1. Sociālās aprūpes mājas izdevumus – 311 164 euro. 

2. Bāriņtiesas izdevumus – 95 096 euro. 

3. Kompensācijas par pirmsskolas bērniem – 85 000 euro. 

4. Sociālā dienesta izdevumus 228 418 euro apmērā. 

5. Sociālo pabalstu izdevumus 309 240 euro apmērā. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada finansēšana ietver arī pamatbudžeta 

2020. gada naudas līdzekļu atlikumu 999 062 euro apmērā. Saulkrastu novada 

pašvaldības 2021. gadā aizņēmumu atmaksājamais apjoms gadā veido 10,54% no 

pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2020. gadā. Turpmākajos 

gados atmaksājamais aizņēmumu apjoms gadā palielināsies, salīdzinot ar 2020. gada 

apjomu, jo tiek plānots ņemt vairākus aizņēmumus, lai nodrošinātu projektu ar Eiropas 

Savienības līdzfinansējumu realizēšanu. 2019. gada beigās Saulkrastu novada domē 

pavisam bija noslēgti 43 aizņēmumu līgumi ar pamatsummas atmaksu 8 755 795 euro. 

2021. gadā aizņēmumu atmaksa plānota 777 909 euro apmērā. 

 


