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p. k.
projekta īstenošanas 
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no pašvaldības 

līdzfinansējuma
saistības (euro ) dokumentāciju mantu (norāda, kādu)
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1.

Labierīcību infrastruktūras izveide peldvietā 

"Centrs". Projekta mērķis projekta  mērķis  ir  

nodrošināt  peldvietas  "Centrs"  apmeklētājiem  

kvalitatīvu  tūrisma pakalpojumu visa gada 

garumā, izbūvējot stacionāras labierīcības Līguma 

noslēgšanas datums 30.09.2020. projekta N.r Nr. 

2004FL02F043.0204000004, Līgumslēdzējs 

Lauku atbalsta dienests

01.10.2020 

31.12.2021
47593,38 6770,81

2.

Pludmales infrastruktūras nodrošināšana 

peldvietā "Centrs". Projekta  mērķis  ir  nodrošināt  

pludmales  labierīcības  ar  ūdensvada  un  

kanalizācijas pieslēgumu,  nodrošinot Saulkrastu  

novada  iedzīvotājiem  un  viesiem  kvalitatīvu  

tūrisma pakalpojumuvisa  gada  garumā.  Projekta  

ietvaros  paredzēts  izveidot  ūdensvada  un 

kanalizācijas  pieslēgumu,  lai  nākotnē  pašvaldība  

varētu  uzstādīt  moduļtipa  sabiedrisko tualeti. 

Līguma noslēgšanas datums 30.09. 2020. projekta 

Nr..:2004FL02F043.0204000003, 

Līgumslēdzējs Lauku atbalsta dienests

01.10.2020

01.11.2021
49500 7972,84

4.

"Glābšanas stacijas izbūve un pieejamības 

pludmalē nodrošināšana". Pludmales  drošības  

pasākumu  stiprināšana  Saulkrastu  novadā,  

nodrošinot  operatīvo dienestu pieejamību 

pludmalē un izbūvējot jaunu glābšanas staciju 

glābējiem. Līguma noslēgšanas datums 

29.07.2020. projekta Nr..:Nr.2004FL02

F043.0204000001, Līgumslēdzējs Lauku atbalsta 

dienests

29.07.2020 

31.05.2022
49500 13594,76

1.

"Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 

mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu 

izveide un attīstība –“Saviļņojoša Vidzeme””. 

Projekta mērķis veidot  jaunus  tūrisma  

pakalpojumus,  attīstot  tiem  nepieciešamo  

infrastruktūru,  tādējādi nodrošinot arī Vidzemes 

piekrastes novadu sociāli ekonomisko attīstību 

veidojot  jaunus pakalpojumus gan tūristiem, gan 

iedzīvotājiem kā arī attīstot iedzīvotāju 

lokālpiederības sajūtu un lokālpatriotismu 

apzinoties sava novada unikalitāti un vēlmi tur 

dzīvot, mācīties, strādāt. Projekta ietvaros plānota 

Estrādes ēkas atjaunošana un Neibādes parka 

labiekārtošana, Līgumslēdzējs Centrālā finanšu 

līguma aģentūra, Carnikavas novada dome 

(vadošais projekta partneris), Limbažu novada 

dome un Salacgrīvas novada dome. Projekta Nr. 

5.5.1.0/17/1/006

20.06.2018 

28.06.2021
714 486,85 25973,7 170292.21

I. Finanšu instrumenta nosaukums-Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)

Eiropas reģionālais attīstības fonds

2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta

Konstatējumu daļa Lēmumu daļa

projekta nosaukums un mērķis, līguma 

noslēgšanas datums, numurs un līgumslēdzēja 

institūcija

finansējums (euro )
cita būtiska 

informācija

plānotais nodošanas datums 

(dd.mm.gg.) __________ 

pašvaldībai

nodod

cita būtiska informācija



1.

"Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu 

novadā", Mērķis Uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses 

iespējāmSaulkrastunovada iedzīvotajiem, vēršot 

uzmanību uz fizisko aktivitāšu un veselīga uztura 

nozīmi ikdienā. Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/087. 

Līguma datums 21.07.2017. Līgumslēdzēja 

iestāde Centrālā finanšu un līguma aģentūra. 

21.07.2017

20.06.2023.
89 710,70 15831,3

2. 

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai", Mērķisnodrošināt Latvijas izglītības 

pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu 

vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību 

sasniegumus.Projekta N.r 8.3.2.2/16/I/001. 

Līguma datums 2017. gada 6. novembris. 

Līgumslēdzēja iestāde Valsts izglītības satura 

centrs. 

01.11.2017 

31.05.2021
88 309,61

3.

Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta 

mērķis Projekta  mērķis   palielināt  ģimeniskai  

videi  pietuvinātu  un  sabiedrībā balstītu   sociālo   

pakalpojumu   pieejamību   dzīvesvietā   personām   

ar   garīga   rakstura traucējumiem un 

bērniem.Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002, Līguma 

datums 29.02.2016 Rīgas plānošanas reģions

05.01.2016. 

31.12.2023.
10 715 105,95 1890901,05

Finansējumā 

atspoguļots kopējais 

Rīgas plānošanas 

reģiona finansējuma 

apmērs, finansējuma 

saņēmējs ir Rīgas 

plānošanas reģions. 

Saulkrastu novads ir 

projekta sadarbības 

partneris

4.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai. Projekta mērķis Samazināt  

priekšlaicīgu  mācību  pārtraukšanu,  īstenojot  

preventīvus  un intervences pasākumus vispārējās 

izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 

izglītojamiem.  Projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 

Līguma datums 17.04.2019.  Līguma slēdzēja 

iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienests

01.09.2019 

31.12.2022.
20 264,00

Domes priekšsēdētājs ___________________________                 ______________________________               _____________________________

vārds, uzvārds paraksts* datums

Apstiprināts ar Saulkrastu novada domes 24.02.2021. domes lēmumu Nr.____

Eiropas sociālais fonds


