
Nr.

p. k.

projekta 

īstenošanas 

termiņš

(no–līdz)
no finanšu 

instrumenta

no valsts 

budžeta

no pašvaldības līdz-

finansējuma

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

"Gājēju infrastruktūras izbūve 

Upes ielā", Mērķis -

Nodrošināt Zvejniekciema 

iedzīvotājiem un tūristiem 

drošu pārvietošanos uz 

pludmali, veicot ietves izbūvi 

Upes ielā un pieslēguma ceļa 

pārbūvi.  Projekts iesniegts. 

Līgumslēdzējs-  Lauku atbalsta 

dienests

2021. gada maijs- 

2021. gada 

septembris

20 000 2602,76

Projekts 

iesniegts 

vērtēšanai 

Lauku atbalsta 

dienestā

2.

Tūrisma attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras 

izveide Ainažu ielā, Projekta 

mērķis- attīstīt Saulkrastu 

novada infrastruktūru, 

izbūvējot jaunas autostāvvietas 

ar gājēju ietvi un gājēju ceļu 

kāpās, kas savienos Jūras parku 

ar Raiņa ielas stāvlaukumu. 

Līgumslēdzējs -Lauku atbalsta 

dienests

2021.gada maijs-

2021. gada 

novembris

425 000 100903.00

Projekts 

iesniegts 

vērtēšanai 

Lauku atbalsta 

dienestā

3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi

Konstatējumu daļa Lēmumu daļa

projekta nosaukums, mērķis un 

līgum-slēdzēja institūcija

plānotais finansējums (euro )
cita būtiska 

informācija

plānotais 

nodošanas 

datums 

(dd.mm.gg.) 

__________ 

pašvaldībai

nododamā 

doku-mentācij

a

cita būtiska informācija



3.

Gājēju tilta būvniecība Liepu 

ielā, Saulkrastos. Projekta 

mērķis- attīstīt Saulkrastu 

novada infrastruktūru, 

izbūvējot gājēju tiltu drošas 

pārvietošanās nodrošināšanai 

vietējiem iedzīvotājiem ikdienā 

un tūristiem izmantojot novada 

tūrisma iespējas. Līgumslēdzējs 

-Lauku atbalsta dienests

2021. gada maijs- 

2021. gada 

decembris

171 000 30 163.00

Projekts 

iesniegts 

vērtēšanai 

Lauku atbalsta 

dienestā

4.

Katrīnbādes ielas izbūve un 

tūrisma infrastruktūras 

attīstība posmā no Saules 

tiltiņa līdz Katrīnbādei. 

Projekta mērķis- attīstīt 

Saulkrastu novada 

infrastruktūru, izbūvējot 

Katrīnbādes ielu un 

kājāmgājēju infrastruktūru 

posmā no Zvaigžņu ielas līdz 

Saules tiltiņam. Līgumslēdzēja 

iestāde-Lauku atbalsta dienests

2021. gada maijs-

2022. gada 

septembris

246500 27400

Projekts 

iesniegts 

vērtēšanai 

Lauku atbalsta 

dienestā

5.

Tirdzniecības vietu izveide 

Ainažu ielā, Saulkrastos, 

Projekta mērķis-  izveidot 

jaunas tirdzniecības vietas 

Saulkrastu pilsētas centrā 

vietējās produkcijas 

realizēšanai, lai sekmētu 

vietējās produkcijas 

atpazīstamību, palielinātu 

vietējās produkcijas 

pārdošanas apjomus un 

attīstītu uzņēmējdarbību un tās 

infrastruktūru novadā. 

Līgumslēdzēju iestāde-Lauku 

atbalsta dienests

2021. gada maijs-

2021. gada 

septembris

19665 2185

Projekts 

iesniegts 

vērtēšanai 

Lauku atbalsta 

dienestā

6.

Piekrastes apsaimniekošanas 

praktisko aktivitāšu 

realižēsana projekta mērķis- 

iegādāties un uzstādīt 10 

jaunas pārgērbšanās kabīnes 

pludmalē. Līgumslēdzēju 

iestāde-Latvijas pašvaldību 

savienība

2021. gada maijs-

2021. gada 

oktobris

8305 7475

Apakšprojekta 

iesniegums 

iesniegts 

Latvijas 

Pašvaldību 

savienībā



Domes priekšsēdētājs ___________________________                 ______________________________               _____________________________

vārds, uzvārds paraksts* datums

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


