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Lietotie saīsinājumi
A/S

akciju sabiedrība

EM

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES

Eiropas Savienība

g.

gads

gs.

gadsimts

ha

hektārs

km

kilometrs

km2

kvadrātkilometrs

k.n.

kultūras nams

LR

Latvijas Republika

l.t.

lauku teritorija

Ls

Latvijas Republikas naudas vienība, Latvijas lats

m

metrs

m², kv.m.

kvadrātmetrs

m³

kubikmetrs

MK

Latvijas Republikas Ministru kabinets

mm

milimetri

NMP

neatliekamā medicīniskā palīdzība

NVVC

Nacionālais vides veselības centrs

PII

pirmskolas izglītības iestāde

PSIA

pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību

RAPLM

Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

SIA

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

tº

temperatūra

TIC

Tūrisma informācijas centrs

SIA

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

VAS

valsts akciju sabiedrība

VIP

Valsts investīciju programma

VJMMS

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola

VPP (PPP)

valsts un privātā partnerība (publiskā un privātā partnerība)

ZVFI

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments

Izstrādāja Saulkrastu pilsētas dome un SIA „Baltkonsults”

4

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības teritorijas Attīstības programma, gala redakcija, 2007

1. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju vispārīgs raksturojums
1.1. Ģeogrāfiskais novietojums
Saulkrastu pilsēta ar l.t. atrodas Rīgas jūras līča DA daļā, Vidzemes piekrastē, Rīgas rajona Z daļā,
45 km attālumā no Rīgas, robežojas ar Sējas un Carnikavas pagastu un Ādažu novadu, kā arī ar
Limbažu rajona Skultes pagastu. Tā aizņem 2 – 5 km šauru teritoriju, ieskaitot piejūras mežu joslu
uz Z no Lilastes upes un ezera, mazdārziņu un vasarnīcu rajonus aiz Rīgas – Rūjienas dzelzceļa
līnijas, Zvejniekciemu ar tā saimniecisko centru ap Skultes ostu.
Saulkrastu pilsētas tiešās robežas ietver 17 km garu teritoriju starp jūru, šoseju un dzelzceļa līniju
no Līčupes līdz Ķīšupei ar nosacīti atdalītiem 4 apdzīvoto vietu centriem (Pabaži, Pēterupe
[Centrs], Neibāde, Zvejniekciems).
Teritoriju Z – D virzienā šķērso Rīgas – Ainažu (valsts nozīmes autoceļš Rīga [Baltezers] –
Igaunijas robeža [Ainaži]) un dzelzceļa līnija Rīga – Skulte.
Teritorijas kopējā platība 48 km2, t.sk. Saulkrastu pilsētas teritorija 6,8 km, lauku teritorija 41,2
km2. 2006. g. sākumā pastāvīgo iedzīvotāju skaits Saulkrastu pilsētā ar l.t. bija 6085 iedzīvotāji.

1.2. Vēsturiskā un sociāli ekonomiskā attīstība
Saulkrastu pilsēta tās tagadējās robežās veidojusies pakāpeniski, apvienojoties vairākām
apdzīvotajām vietām Inčupes, Pēterupes un Ķīšupes krastos. Saulkrastu kā kūrortvietas izveides
pirmsākumi saistāmi jau ar 19. gs. sākumu. Uz Bīriņu muižas zemes uz dienvidiem no Ķīšupes
1823. g. tika dibināta peldvieta Neibāde, kas attīstījās kā Ziemeļvidzemes muižniecības peldvieta
ar greznām vasarnīcām.
Pabažu ciemu, ko izveidoja 1898. g., iedalot zvejniekiem nomgabalus un vasarnīcu gruntis, dēvēja
arī par Katrīnbādi. Neibādi 1933. gadā pārdēvēja par Saulkrastiem un apvienoja ar Pēterupes
apdzīvoto vietu.
Latvijas brīvvalsts laikā saimnieciskā rosība teritorijā saistījās ar Rīgas – Rūjienas dzelzceļa līnijas
izbūvi un Skultes ostas darbības uzsākšanos Aģes upes grīvā. Satiksmes uzlabošanās (pirms
dzelzceļa izbūves kursēja tikai kuģītis) būtiski veicināja piekrastes teritorijas kā vasaras kūrvietas
tālāku attīstību. Pēc II pasaules kara atjaunoto dzelzceļu 1958. g. elektrificēja. 1948. g. izveidoja
kolhozu «Zvejnieks», sākās zveja ar stāvvadiem un traļiem.
1950. gadā, teritorijai pievienojot Pabažus, Saulkrastus izveidoja par strādnieku ciematu, kas 70.
gados Latvijā bijis lielākais pilsētciemats. 1950. – 1956. gadā Saulkrasti pildīja rajona centra
funkcijas. Pēdējās teritoriālās pārmaiņas notikušas 1967. gadā, kad Saulkrastu lauku teritorijā
iekļāva Zvejniekciemu – jauno kolhoza centru ar daudzdzīvokļu mājām, skolu, konservu fabriku
un citiem infrastruktūras objektiem.
20. gs. 60. gados Saulkrastu izaugsme saistīta ar apbūves gabalu piešķiršanu individuālo ēku
celtniecībai, dārzkopības kooperatīvu izveidošanai. Saulkrasti attīstījās kā kūrortpilsēta ar
vasarnīcu un dārziņu apmetņu apbūves teritorijām, tika izveidotas uzņēmumu atpūtas bāzes,
sanatorijas, pionieru nometnes. 70. gados atpūtnieku skaits sezonā aptuveni desmit reizes
pārsniedza Saulkrastu pastāvīgo iedzīvotāju skaitu.
2000. g. sākumā Saulkrastu pilsētā ar l.t. dzīvoja 5532 iedzīvotāji, t.sk. 3595 pilsētā, 1937 – lauku
teritorijā.
Lai arī salīdzinājumā ar 20. gs. 70. gadiem atpūtnieku skaits vasaras sezonā samazinājies,
Saulkrasti joprojām ir pievilcīga vasaras atpūtas vieta. Kā liecina aktīvais zemes tirgus un
būvniecība, pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugums (par spīti izteikti negatīvajam
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demogrāfiskajam stāvoklim) aizvien lielākā mērā iezīmē Saulkrastu virzību tālāk attīstīties ne tikai
kā kūrortpilsētai, bet arī kā patīkamai pastāvīgas dzīves vietai Rīgas tuvumā.
2001. g. īpaši atbalstāmo reģionu noteikšanas rangā starp 77 Latvijas pilsētām (ņemot vērā tādus
rādītājus kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, bezdarba līmenis, demogrāfiskā slodze,
iedzīvotāju skaita izmaiņas) Saulkrastu pilsēta ieņēma 5. vietu (aiz Ventspils, Salaspils, Olaines un
Vangažiem).
Uzņēmējdarbības attīstība Saulkrastos galvenokārt saistīta ar pakalpojumu jomu (lielākoties
tirdzniecība, par ko liecina vairāk nekā 20 pārtikas veikalu). Lielākais uzņēmumu īpatsvars ir
nelieli uzņēmumi (līdz 10 darbiniekiem), kas galvenokārt orientēti uz vietējo tirgu un ienākumiem
vasaras sezonā.
Nozīmīgākie darba vietu nodrošinātāji Saulkrastos ir pašvaldības un valsts iestādes (skolas,
pilsētas dome, Saulkrastu slimnīca, Saulkrastu komunālserviss), kas arī pēc iemaksāto nodokļu
īpatsvara ir galvenie nodokļu maksātāji Saulkrastu pašvaldības budžetā. Pēc Krievijas krīzes
darbību izbeiguši savulaik nozīmīgākie uzņēmumi darba devēji rūpniecībā SIA «Silar
International» un a/s «Zvejnieks». Savukārt Skultes osta pēdējo gadu laikā kļuvusi par līderi starp
Latvijas mazajām ostām pārkrauto kravu apjoma ziņā un plāno arī turpmāk palielināt pārkraušanas
apjomus, rekonstruējot ostas hidrotehniskās būves.
Kopumā, pēc provizoriskiem datiem spriežot, aptuveni 2/3 nodarbināto strādā ārpus Saulkrastiem.
Oficiālais reģistrētais bezdarba līmenis (2,4% no darbaspējas vecuma) ir viens no zemākajiem
Rīgas rajonā un Latvijā.
Saulkrastos izglītības iespējas nodrošina 2 vidusskolas (Saulkrastos un Zvejniekciemā), darbojas
PII «Rūķītis», Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola Zvejniekciemā, bibliotēka
Saulkrastos un Zvejniekciemā. Daļa no kultūras dzīves norisēm notiek k/n «Zvejniekciems».
Veselības aprūpi nodrošina Saulkrastu slimnīca, kas apkalpo Saulkrastu un arī apkārtējo
pašvaldību iedzīvotājus. Darbojas Sociālā māja.
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2. Esošās situācijas raksturojums un analīze
2.1. Teritorijas vispārīgs raksturojums
2.1.1. Fiziski ģeogrāfiskais raksturojums
Teritorijas fiziski ģeogrāfiskās īpatnības nosaka teritorijas novietojums Baltijas jūras Rīgas jūras
līča piekrastē – Piejūras zemienē, Rīgavas līdzenuma fiziski ģeogrāfiskajā apvidū.
Teritorijai raksturīgs līdzens reljefs. Uz mazauglīgiem augšņu cilmiežiem, kas radušies jūras
ārdošās un nogulsnējošas darbības ietekmē, lielākoties izplatīti smiltāji ar priežu mežiem, vietām –
mētrāju mežaudzes. Aramzemju ir maz, un to dabiskā auglība nav augsta. Lēzenos reljefa
pazeminājumus, kas veidojušies, nogulumiem nevienmērīgi uzkrājoties, un atsevišķas starpkāpu
ieplakas aizņem purvi (lielākais – Pabažu purvs). Kopumā līdzeno reljefu saposmo kāpas, kuru
relatīvais augstums var sasniegt pat 20 m. Kāpas sastopamas gan tiešā jūras līča tuvumā, gan arī 2
– 3 km attālumā no tā. Rīgas jūras līča piekrastei raksturīga smilšaina, lēzena pludmale (40 – 60 m
D daļā līdz 25 – 30 m Skultes ostas apkārtnē) ar priekškāpu un kāpu joslu.
Teritorijas hidrogrāfisko tīklu veido nelielas upītes: Aģe, Ķīšupe, Pēterupe, Inčupe, strauti un
grāvji. Teritorijas dienvidu daļā, starpkāpu ieplakā izveidojusies neliela ūdenstilpe (2,2 ha platībā)
– Ķirezers. Pašvaldības teritorija dienvidu daļā robežojas ar Lilastes ezeru.

2.1.2. Klimata raksturojums
Klimats, kuru galvenokārt nosaka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča tiešā ietekme, ir samērā sauss
un silts, nokrišņu daudzums ap 550 mm gadā; janvāra gaisa vidējā tº -3 – -5º; jūlijā +17º.
Veģetācijas periods ilgst 180 – 190 dienas gadā.

2.1.3. Dabas resursu raksturojums
Derīgie izrakteņi
Saulkrastu pilsētas lauku teritorija ir nabadzīga ar cieto derīgo izrakteņu atradnēm. Tajā nav pētīta
neviena smilts grants, smilts, māla un dolomītu atradne. Visbiežāk pieprasītā derīgā izrakteņa –
smilts – tuvākā pētītā atradne atrodas netālu no Pabažiem Rīgas rajona Sējas pagastā. Derīgā
izrakteņa kvalitāte ļauj to izmantot ceļu būvei un to kaisīšanai ziemā. Granti nepieciešams vest vēl
lielākos attālumos. Saulkrastu lauku teritorijā ir iespējams atklāt un izpētīt smilts atradnes, bet
nepieciešamā grants būs jāieved arī turpmāk, jo šādi nogulumi teritorijai nav raksturīgi.
Pēc 1980. gadā izdotā Kūdras fonda datiem, kas balstās uz 50. gados veiktajiem pētījumiem
(jaunāki purvu izpētes darbi šajā teritorijā nav notikuši), aprakstītajā teritorijā apzinātas 3 kūdras
atradnes. Kūdras atradņu raksturojums dots tabulā.
2.1. tabula. Saulkrastu kūdras atradņu raksturojums

Kūdras atradnes

Numurs

Tips

Platība, ha

Kūdras krājumi,
tūkst. m3

nosaukums
Pabažu

1613

Augstais

115

1265

Bez nosaukuma

1614

Augstais

5

45

Siliņu I

1616

Pārejas

40

480

* Kūdras atradnes numurs norādīts pēc 1980. gada Kūdras fonda
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1992. gadā Rīgas rajonā meklētas ezeru sapropeļa atradnes. Saulkrastu lauku teritorijā darbi
notikuši Ķirezerā, kā arī Lilastes ezerā, kas robežojas ar aprakstīto teritoriju. Ķirezerā, kura platība
ir 2,2 ha, noteikti 34 tūkst. m3 dabiski valga jeb 5 tūkst. t lieli organiskā sapropeļa krājumi ar
nosacīto mirumu 60%. Sapropeļa slāņa maksimālais biezums ezerā sasniedz 4,5 m, bet vidēji tas ir
1,6 m. Sapropelis ir labas kvalitātes, un to var izmantot augsnes mēslošanai, ārstnieciskām dūņām
un kā piemaisījumu dzīvnieku barībā. Sapropeļa ieguves uzsākšanai nepieciešami papildus
ģeoloģiski pētījumi. Lilastes ezerā izgulsnējušies ievērojami sapropeļa krājumi, jo tā vidējais
biezums visā atradnē sasniedz 5,1 m. Sapropelis ir ar augstu pelnainību (lielu minerāldaļiņu
piejaukumu), un to var izmantot augsnes mēslošanai.
Mūsdienās apspriež ģeotermālās enerģijas lietošanas iespējas māju apkurē un siltumnīcu
saimniecībās. Pēc Valsts ģeoloģijas dienestā apkopotās informācijas, Saulkrastu pilsētas lauku
teritorija atrodas ārpus ģeotermālās enerģijas izplatības areāla, un tādēļ to nav iespējams izmantot.
Pazemes ūdeņu resursi
Saulkrasti atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālās daļas ziemeļrietumos. Aktīvais ūdens
apmaiņas (saldūdeņu) zonas biezums sasniedz 170 – 190 m. Saldūdeņu zonu veido Augšdevona
Gaujas (D3 gj ) horizonta un vidusdevona Arukilas – Burtnieku (D2 ar+br) horizonta nogulumi, ko
pārklāj kvartāra nogulumi. Gaujas horizonta nogulumu biezums ir neliels un svārstās no dažiem
metriem līdz 50 m. Arukilas – Burtnieku horizonta nogulumi izplatīti visā teritorijā, un to biezums
pārsniedz 100 m. Horizonta nogulumus veido smilšakmeņu un mālainu iežu slāņojums. Saulkrastu
apkārtnē iekārtoto urbumu dziļums ir 110 – 130 m. Ūdens horizonta produktivitāte mainās atkarībā
no ģeoloģiskā griezuma smilšainības pakāpes, urbumu īpatnējās devas svārstās no 0,2 līdz 1,1
l/sek.
Arukilas – Burtnieku ūdens horizontu kompleksa smilšakmeņi pētāmajā teritorijā satur
hidrokarbonāta kalcija – magnija (Ca-Mg) ūdeņus ar mineralizāciju 0,35 – 0,45 g/l, ar kopējo
cietību līdz 6,2 mg ekv/l. Ūdens kvalitāte visumā atbilst dzeramā ūdens standartu prasībām,
izņemot dzelzs saturu, kas pārsniedz 0,3 mg/l un atsevišķos urbumos var sasniegt 1,7 mg/l.
Teritorijā, kur biezāks ir Gaujas horizonta biezums, centralizētai ūdens apgādei var izmantot šā
horizonta nogulumos esošo ūdeni.
Kvartāra nogulumu biezums ir no dažiem metriem līdz 30 m, un smilts slāņa biezums tajos ir
neliels. Kvartāra nogulumus reti izmanto centralizētai ūdensapgādei. Šo ūdens horizontu savām
vajadzībām izmanto vairākas dārzkopības biedrības un individuālie patērētāji.
Meža resursi
Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā meža zemju platības, pēc Valsts meža ierīcības institūta datiem,
aizņem 2717,5 ha, kas ir 55,5% no kopējās pilsētas lauku teritorijas. Ar mežu apklātās zemes ir 2
663,2 ha, kas ir 98% no visas kopējās meža zemju platības. Nemeža zemēs nozīmīgu īpatsvaru
sastāda purvi, kas aizņem 103,1 ha platību.
Meži Saulkrastu pilsētā ar l.t. atrodas Rīgas – Ogres virsmežniecības Saulkrastu mežniecības
pārziņā.
Valsts meža fonda zemes sastāda 1 726,8 ha. Zemnieku un piemāju saimniecības zemes pēc
platības ir 291,5 ha, bet citu meža apsaimniekotāju zemes – 699,2 ha. Valsts meža fonda zemes
veido vislielāko īpatsvaru, tādējādi kurortoloģiskās rekreatīvās piekrastes mežu platības tiks
pasargātas no neapdomīgas meža izpostīšanas, jo privātie un citi meža apsaimniekotāji patlaban
mežu apsaimnieko noplicinoši.
Valdošās koku sugas Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā ar mežu apklātajās zemēs ir priede 76%,
egle 10% un bērzs 12%. Pēc mežu apklāto zemju sadalījuma pēc augšanas apstākļu tipiem
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vislielāko īpatsvaru sastāda sausieņu meži – 57%. Slapjaiņu un purvaiņu meži kopā ir 31%, bet
nosusinātās platības – 12%.
Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā ļoti mazā platībā, tikai 1,8 ha, sastopami saimnieciski
ekspluatējamie meži, pārējie meža masīvi iekļauti aizsargājamo un saudzējamo mežu kategorijā,
kur koksnes resursu izmantošana ierobežota un saudzējoša. Šo iemeslu dēļ apstiprinātā ciršanas
tāme ir neliela.
Meža atjaunošana šajā teritorijā norisinās labi. Valsts meža fonda zemēs izcirstās platības atjauno,
ievērojot valstī pieņemtās norādes, kas iekļautas normatīvajos aktos, trīs gadu laikā. Privāto un citu
apsaimniekotāju mežos izcirtumus neatjauno, kas, pēc šo apsaimniekotāju domām, ir saistīts ar
grūto finansiālo stāvokli.

2.1.4. Vides kvalitātes raksturojums
Teritorijas novietojums Vidzemes piekrastē, lai arī netiešā Rīgas tuvumā, taču tās ietekmes zonā, Z
– D virzienā teritoriju šķērsojošie transporta koridori (Rīgas – Tallinas šoseja, Rīgas – Rūjienas
dzelzceļa līnija), ievērojams atpūtnieku skaita pieplūdums vasaras sezonā, nepietiekama
kanalizācijas un notekūdeņu savākšana un attīrīšana, – tas viss jāmin kā būtiskākie vides kvalitāti
ietekmējošie faktori Saulkrastu pilsētā un tās lauku teritorijā. Vides stāvoklis Saulkrastu
apvedceļam piegulošajās teritorijās detalizētāk apskatīts ietekmes uz vidi novērtējumā, ko
izstrādājis SIA «Eirokonsultants» 2001. gadā (materiāli pieejami Saulkrastu pilsētas domē).
Gaisa kvalitāte
Gaisa kvalitāti galvenokārt ietekmē autotransporta kustība un siltumapgādes objektu (katlumājas)
darbība. Būtiskākais gaisa piesārņojuma un paaugstināta trokšņu līmeņa avots ir autotransporta
kustība pa Rīgas – Tallinas šoseju, kas šķērso Saulkrastu teritoriju visā tās garumā Z – D virzienā.
Šoseja kalpo starptautiskās tranzīta satiksmes nodrošināšanai (sastāda ap 1000 automašīnu
diennaktī neatkarīgi no sezonas jeb 10 – 15% no kopējās satiksmes intensitātes), bet galvenokārt
vietējai satiksmei. Vienlaikus pastāvošais ceļš ir vienīgā iela, kuru apkalpo pilsētas satiksme visā
tās garumā, kā arī ceļš caurbraukšanai uz apmēram 5400 vasarnīcām 29 dārzkopības sabiedrībās,
kas izveidotas Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā.
Satiksmes plūsmas intensitātei raksturīga izteikta sezonalitāte – salīdzinājumā ar ziemas mēnešiem
vasarā tā pieaug aptuveni 2,5 reizes, maksimāli sasniedzot 1200 – 1300 automašīnu stundā, kas jau
ir uz caurlaides spēju robežas. Kā liecina Vides veselības centra veiktie pētījumi 1998. g.1, vasaras
sezonā šosejas apkārtnē konstatētais benzola, svina slāpekļa dioksīna un oglekļa monoksīdu
īpatsvars, kā arī trokšņa līmeņa rādītāji būtiski pārsniedz higiēniskajos noteikumos paredzētās
maksimāli pieļaujamās normas. Stāvoklis varētu daļēji uzlaboties līdz ar Saulkrastu apvedceļa
izbūvi, taču teritorijas noslodze saglabāsies, jo apvedceļu neizmantos pilsētas iekšējai kustībai.
Pazemes ūdeņu kvalitāte
Dzeramā ūdens vajadzībām Saulkrastu teritorijā izmanto galvenokārt pazemes ūdens avotus.
Pilsētas teritorijā izplatīti hidrokarbonātu – kalcija tipa saldūdeņi ar sausni 0,25 – 0,35 g/l un
cietību 4,8 – 5,8 mekv./l.
Ūdens kvalitāte pēc ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītajiem kopumā atbilst dzeramā ūdens
standartu prasībām, izņemot dzelzs saturu, kas pārsniedz 0,3 mg/l un atsevišķos urbumos var
sasniegt 1,7 mg/l.
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai nepieciešams uzstādīt atdzelžošanas iekārtas, kā arī ievērot
sanitārās aizsardzības zonas ap artēziskajām akām un iežogot aizsardzības zonas.
1

«Pārskats par vides veselības izpēti Saulkrastu pagastā 1998.g.», VVC, Neinfekciozo slimību
epidemioloģiskās analīzes prognozes daļa.
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Virszemes ūdeņu kvalitāte2
Piekrastes ūdeņi
Piekrastes ūdeņu kvalitāte cieši saistās ar vietējo mazo upju u.c. ūdensteču kvalitāti, kas pēc
būtības ir primārais un būtiskākais piekrastes ūdeņu piesārņojuma avots. Zināma loma ir arī Gaujas
un Daugavas upju pienesumam, t. sk. Rīgas pilsētas rūpnieciskajiem un saimnieciskajiem
notekūdeņiem, kas daļēji neattīrīti ieplūst jūras līča ūdeņos un valdošo rietumu vēju ietekmē
izplatās gar visu Vidzemes jūrmalas piekrasti.
Salīdzinājumā ar situāciju Vecāķos un Vakarbuļļos ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte Saulkrastu
pludmalē ir nosacīti labāka, taču pēc vērtējuma saskaņā ar LR Labklājības ministrijas
Nacionālajam vides veselības centram ES «Zilo karogu» peldūdeņu kvalitātes prasībām līča
peldūdens kvalitāte kopumā Saulkrastu zonā 1999. g. neatbilda «Zilo karogu» prasībām (posmā no
Skultes līdz Ķīšupei atbilstība NVVC peldūdeņu kvalitātes prasībām bija vidēji 7, t.i. 96%
gadījumos, no Pēterupes līdz Inčupei 90, t.i. 85% gadījumos, no Lilastes līdz Gaujas piekrastei 69 ,
t.i. 78% gadījums.)
Jāizceļ arī pozitīvs fakts, ka Zvejniekciema – Skultes piekrastē saskaņā ar galveno kritēriju –
termotoleranto koliformu sastopamību — 89% peldūdeņu bija ideālas kvalitātes.
Upju bioloģiskā kvalitāte
Ūdensteču piesārņojumu un līdz ar to arī piekrastes ūdeņu piesārņojuma iespējas galvenokārt rada
notekūdeņu nepilnīga savākšana un attīrīšana. Saulkrastu pilsētas un lauku teritoriju šķērsojošās
ūdensteces Aģe, Ķīšupe, Pēterupe un Inčupe, strauti un grāvji, kas ir tieši saistīti ar jūru, saņem
nozīmīgu biogēnu piesārņojuma slodzi jau augštecē, ārpus Saulkrastu teritorijas. Dati par P, N un
naftas produktu esamību liecina par visai augsto kā difūzo avotu, tā arī par saimniecisko
notekūdeņu ietekmes fonu. Vasarnīcu rajonā radītā ķīmiskā piesārņojuma slodze konstatēta
gandrīz visās mazajās upēs.
Biogēnā un naftas produktu ienese līcī no mazajām upēm sekmē Saulkrastu piekrastes eitrofikāciju
un pazemina piekrastes ūdens kvalitāti. Lokālus piesārņošanas efektus peldvietās var dot arī
visumā nelielas ūdens ieplūdes no strautiem, grāvjiem, kurus, kā konstatēts, izmanto sadzīves
notekūdeņu aizvadīšanai.
Fekālais piesārņojums ir izplatīts visās mazajās upēs. Iespējamajam piesārņojumam no
lauksaimniecības teritorijām upju augštecēs pievienojas vasarnīcu ienestais piesārņojums, kam
savukārt uzklājas NSI emisijas.
No mazajām upēm piesārņotākā ir Pēterupe tās lejtecē, kur analīzes norāda uz tikko ieplūdušu
cilvēku izcelsmes fekālo ūdeņu un, iespējams, patogēno baktēriju klātbūtni. Pēterupei seko Ķīšupe,
tad Inčupe. Vismazāk piesārņota ir Aģe.
Antropogēnā slodze un riska teritorijas
Iedzīvotāju un caurbraucēju skaita vairākkārtīga palielināšanās vasaras sezonā rada paaugstinātu
antropogēno slodzi kāpu joslā un piejūras meža masīvos. Pieaug piedrazojums ar sadzīves
atkritumiem, pastiprinās augsnes erozija un noplicinās ekosistēma. Speciāli pētījumi par
antropogēnās slodzes ietekmi uz kāpu joslu pilsētas teritorijā nav veikti, taču efektīvākais veids šīs
slodzes regulēšanai ir kāpu zonas labiekārtošana (celiņu, soliņu un atpūtas vietu izveide), tādējādi
regulējot cilvēku plūsmu, saistot kopā labiekārtotās teritorijas ar automašīnu stāvlaukumiem un
sabiedriskajiem objektiem.
2

«Saulkrastu rajona upju un Rīgas līča piekrastes vides stāvokļa novērtējums», Latvijas Universitātes
Hidroekoloģijas institūts, Rīga, 1999.
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Pēc Rīgas rajona plānojumā (līdz 2003. gadam, ar grozījumiem 2001. g.) ietvertās informācijas par
rajona teritorijā apzinātajiem riska grupas objektiem un to sadalījumu (ķīmiskie, ugunsbīstamie,
radioloģiski bīstamie, transporta uzņēmumi), Saulkrastu pilsētas teritorijā pie riska objektiem
attiecināmi:
•
•

automaģistrāle VIA «Baltica» – saistībā ar bīstamo kravu nesankcionētu tranzītu (piemēram,
~10 t hlora regulāri pārvadājumi);
ugunsbīstamas mežu teritorijas.

Pie riska objektiem pieskaitāmi arī cilvēku masu pulcēšanās objekti (izglītības, veselības aprūpes
u.tml. iestādes): Saulkrastu vidusskola, Zvejniekciema vidusskola, bērnudārzs, Saulkrastu
slimnīca3.
Saskaņā ar Rīgas rajona plānojuma nosacījumiem civilās aizsardzības jomā visiem riska objektiem
ir nepieciešams veikt šādus preventīvos pasākumus:
•
•
•
•
•
•
•

veikt bīstamības jeb riska novērtējumu;
izstrādāt un apgūt reaģēšanas plānu, riska samazināšanas programmu;
apgādāt apkalpojošo personālu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, nokomplektēt
medicīnas aptieciņas;
sakārtot ugunsdzēšanas aprīkojumu;
apzināt civilās aizsardzības inventāru, norakstīt nederīgo;
organizēt apkalpojošā personāla apmācību, zināšanu pārbaudi;
sadarbībā ar pašvaldību un rajona padomi izstrādāt civilās aizsardzības plānu rīcībai citās
ārkārtējās situācijās.

2.1.5. Kultūrvēsturiskais mantojums un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Kultūrvēsturiskie objekti
Kultūrvēsturiskais mantojums Saulkrastu teritorijā saistāms ar mākslas un arhitektūras
pieminekļiem. Valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā iekļauta Pēterupes (Saulkrastu)
luterāņu baznīcas epitāfija un kancele ar gleznojumiem durvīs.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Kā būtiskākās aizsargājamās dabas teritorijas Saulkrastu pilsētas ar l.t. teritorijā ir piekrastes kāpu
zona kopumā ar ievērības cienīgākajiem objektiem – Balto kāpu un kāpām pie Bādciema. Kāpu
zonas apsaimniekošanu un izmantošanu nosaka Rīgas jūras līča piekrastes 300 m aizsargjoslas
nosacījumi. Dabas pieminekļu (dižkoku) sarakstā iekļauti pie Saulkrastu vidusskolas augošie
melnalkšņi.
Pilsētas lauku teritorijas dienvidu daļa no Lilastes kanāla līdz Inčupei iekļaujas dabas parka
«Piejūra» teritorijā, kuram ir izstrādāts un apstiprināts dabas parka «Piejūra» dabas aizsardzības
plāns.

3

Skolu un iestāžu vadītājiem, lai mazinātu riska iespējamību, ir izstrādāti «Instruktīvie materiāli mācību un
audzināšanas iestāžu vadītājiem» (1998. – 2000. g.).
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SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zona – Baltā
kāpa un kāpa pie Bādciema.

1.

Slikta dzeramā ūdens kvalitāte.

2.

2.

Piejūras dabas parks.

Slikta gaisa kvalitāte no tranzīta plūsmas cauri
pilsētai.

3.

Kvalitatīvs kultūrvēsturiskais mantojums.

3.

4.

Kvalitatīva meža resursi.

Individuālās
piesārņojums.

5.

Labi dabas resursi atpūtas vietu ierīkošanai.

4.

Augsts jūras piesārņojuma līmenis.

Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis.

5.

Nav pilsētas teritorijas mežu apsaimniekošanas
stratēģijas.

6.

apbūves

radīts

ūdensteču

Iespējas

Draudi

1.

Atpūtas un tūrisma attīstība.

1.

2.

Infrastruktūras un uzņēmējvides attīstība.

Rīgas
jūras
līča
paaugstināšanās.

3.

Investīciju piesaiste dabas resursu saglabāšanai.

2.

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Latvijā.

4.

Līdzfinansējuma
struktūrfondiem.

3.

Liela konkurence uz līdzīgu projektu īstenošanu
līdzekļu saņemšanai no ES struktūrfondiem.

4.

Valsts likumdošanas nepastāvība (nepārtraukti
mainās likumi, kas skar teritorijas plānošanu).

5.

Jūras krasta un kāpu erozija.

6.

Privātīpašumā esošo pilsētas teritorijas mežu
izciršana, lai veiktu to apbūvi.

saņemšana

no

ES

ūdens

piesārņojuma

Attīstības mērķi
1. Saglabāt, izcelt un uzlabot Saulkrastu pašvaldības teritorijas dabas un kultūrvēsturiskās
vērtības, lai nodrošinātu Saulkrastu pašvaldības iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvu dzīves un
pilnvērtīgu atpūtas vidi.

Uzdevumi
1.
2.
3.
4.
5.

Pilnveidot un paplašināt sabiedrisko atpazīstamību.
Uzlabot un pilnveidot iedzīvotāju drošību.
Uzlabot piekrastes un ūdensteču ūdens kvalitāti.
Izstrādāt Saulkrastu pilsētas teritorijas mežu apsaimniekošanas stratēģiju.
Apzināt jūras krasta un kāpu zonas noskalošanas (erozijas) problēmu.

Rīcības programma 2007. – 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Pilnveidot un
paplašināt sabiedrisko
atpazīstamību.

• Uzlabot reprezentācijas materiālus.

Pašvaldība,
valsts,
ES, privātais kapitāls.
Pašvaldība,
valsts,
ES.
Pašvaldība, valsts.

Uzlabot un pilnveidot
iedzīvotāju drošību.

• Pilnveidot pilsētas atpazīstamības
objektus.
• Aprīkot ar videonovērošanu ielas un
galvenos krustojumus.
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N.p
.k.

Uzdevumi

4.

5.

Uzlabot piekrastes un
ūdensteču ūdens
kvalitāti.
Izstrādāt Saulkrastu
pilsētas mežu
apsaimniekošanas
stratēģiju.

Apzināt jūras krasta un
kāpu zonas
noskalošanas (erozijas)
problēmu.

valsts,

2010.

Finansējums

Izveidot
uz
ielām
ātruma
ierobežošanas vaļņus.
• Labiekārtot peldvietas un pludmales
zonu.
• Attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru.
• Uzlabot un paplašināt kanalizācijas
sistēmu.

Pašvaldība,
ES.
Pašvaldība,
ES.
Pašvaldība, ES.

2007. — 2020.

• Iegūt «Zilā karoga» kvalitātes zīmi
Saulkrastu peldvietām.
• Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā
esošos valsts mežus daļēji pārņemt no
A/S «Latvijas Valsts meži».
• Izstrādāt Saulkrastu pilsētas mežu
apsaimniekošanas stratēģiju.
• Izstrādāt saistošos noteikumus mežu
apsaimniekošanai.

Pašvaldība, ES.

2014.

Pašvaldība.

2008.

Pašvaldība.

2008.

Pašvaldība.

2009.

• Izpētīt un izanalizēt situāciju.
• Veikt jūras krasta aizsardzības
pasākumus.

Pašvaldība, valsts.
Pašvaldība,
valsts,
ES.

2007. — 2013.
2007. — 2013.

•

3.

valsts,

Īstenošanas
laiks
2007. — 2013.

Pasākumi
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2.2. Iedzīvotāju raksturojums
2.2.1. Demogrāfiskā situācija
Pēc Saulkrastu pašvaldības Iedzīvotāju uzskaites nodaļas datiem, Saulkrastos ar lauku teritoriju uz
2006. gada 1. janvāri dzīvo 6085 iedzīvotāji, no kuriem 54%, t.i. 3280 ir sievietes un 46%, t.i.
2805 ir vīrieši. Kopumā Saulkrastu iedzīvotāju skaits pieaudzis par 10% (skat. 2.2.1. attēlu), t.i. no
5532 iedzīvotājiem 2000. gada janvārī līdz 6085 iedzīvotājiem 2006. gada janvārī.
Saulkrastu iedzīvotāju skaita dinamika
(2000.g.-2006.g.)
6200

6019

6000

6085

5884

5800
5600

5532

5427

5463

5401

5400
5200
5000
2000.g. 2001.g. 2002.g. 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g.

Iedzīvotāji

2.2.1. attēls. Saulkrastu iedzīvotāju skaita dinamika no 2000. līdz 2006. gadam

Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Kā redzams attēlā 2.2.1., iedzīvotāju skaita pieaugums nav noticis vienmērīgi, jo laika posmā no
2000. līdz 2003. gadam bijis pat vērojams neliels (2%) samazinājums, bet 2003. gadā iedzīvotāju
skaits pieaudzis par 8% jeb gandrīz 500 iedzīvotājiem. Kopš 2004. gada ir vērojams vienmērīgs,
aptuveni 1 – 3% iedzīvotāju skaita pieaugums katru gadu.
Analizējot Saulkrastu iedzīvotāju dzimstības un mirstības datus, jāsecina, ka iedzīvotāju skaita
pieaugumu nav ietekmējis straujš pozitīvs dabiskais pieaugums (skat. 2.2.2. attēlu).
Saulkrastu pilsētas ar l.t. iedzīvotāju dabiskais
pieaugums (2000.-2006.g.aug.)
150
100

97
100
50

104

103

77
52

40

94
69
37

34

25

31

-73
2003.g.

2004.g.

24

0
-25

-50
-57

-69

-57

-45

2000.g.

2001.g.

-75
2002.g.

Dzimuši

40

52

25

31

34

37

Miruši

97

77

100

104

103

94

69

Dabiskais pieaugums

-57

-25

-75

-73

-69

-57

-45

-100

2005.g. 2006.g.*
24

2.2.2. attēls. Saulkrastu iedzīvotāju dabiskais pieaugums laika posmā no 2000. gada līdz 2006. gada
augustam
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība
* Dati uz 2006. gada 1. septembri

Dabiskais pieaugums pēdējos sešus gadus ir negatīvs, tomēr jāatzīmē, ka pēdējos piecos gados tas
vienmērīgi palielinās, ko ietekmē gan neliels dzimstības pieaugums (no 25 jaundzimušajiem 2002.

Izstrādāja Saulkrastu pilsētas dome un SIA „Baltkonsults”

14

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības teritorijas Attīstības programma, gala redakcija, 2007

gadā līdz 37 – 2005. gadā), gan neliels mirstības samazinājums (no 104 iedzīvotājiem 2003. gadā
līdz 94 – 2005. gadā).
Izvērtējot kopējā iedzīvotāju pieauguma un dabiskā pieauguma datus, jāsecina, ka Saulkrastu
iedzīvotāju skaita pieaugumu ir ietekmējis pozitīvs mehāniskais pieaugums, kam par iemeslu
varētu būt šādi faktori:
•

tendence izvēlēties dzīvesvietu ārpus galvaspilsētas, tomēr ikdienā sasniedzamā attālumā no
Rīgas, kas nodrošina darba un līdz ar to ģimenes labklājības iespējas;

•

Saulkrastu unikālais teritoriālais izvietojums Baltijas jūras krastā un vides piedāvājums
(nepiesārņota daba u.c.).

Saulkrastos tāpat kā Latvijā kopumā ir vērojama sabiedrības novecošanās. Viens no rādītājiem, kas
raksturo iedzīvotāju vecumstruktūru, ir demogrāfiskā slodze – iedzīvotāju līdz darbaspējas
vecumam un virs darbaspējas vecuma skaits uz 1000 iedzīvotājiem darba spējas vecumā. Saskaņā
ar datiem, kas redzami 2.2.1. tabulā, Saulkrastu demogrāfiskā slodzes līmenis 2006. gada sākumā
ir 672, kas ir par 22% augstāks nekā vidēji Latvijā (553) un par 31% augstāks nekā vidēji Rīgas
rajonā (512). Tomēr jāatzīmē, ka Saulkrastu pašvaldībā kopš 2003. gada sākuma ir vērojams šī
rādītāja uzlabojums – demogrāfiskās slodzes līmenis ir samazinājies par aptuveni 13% jeb no 772
(2000. g.) uz 672 (2006. g.).
2.2.1. tabula. Saulkrastu iedzīvotāju sadalījums vecuma grupās, 2003. – 2006. g.
Iedzīvotāju grupas
Iedzīvotāju skaits
Bērni līdz 7 g.
Skolēni 7 - 18 g.
Darba spējas vecuma
iedzīvotāji, no tiem:
sievietes 15 - 58 g.
vīrieši 15 - 62 g.
Virs darbaspējas
vecuma, no tiem:
sievietes virs 58 g.
vīrieši virs 60 g.

2003.g.

2004.g.

2005.g.

2006.g.

2003.g.

2004.g.

2005.g.

2006.g.

5401
231
856

5884
245
865

6019
265
883

6085
238
825

100%
4,3%
15,8%

100%
4,2%
14,7%

100%
4,4%
14,7%

100%
3,9%
13,6%

3048

3529

3711

3752

56,4%

60,0%

61,7%

61,7%

1456
1592

1751
1778

1826
1885

1825
1927

47,8%
52,2%

49,6%
50,4%

49,2%
50,8%

48,6%
51,4%

1266

1673

1531

1458

23,4%

28,4%

25,4%

24,0%

867
356

1075
598

1029
502

823
635

68,5%
28,1%

64,3%
35,7%

67,2%
32,8%

56,4%
43,6%

Darbaspējas vecuma struktūra pēc dzimuma ir diezgan vienādi sadalīta ar nelielu 1 – 2% vīriešu
pārsvaru. Savukārt pensijas vecumā līdz 2006. gadam bija ievērojams sieviešu pārsvars (vidēji
66%), tomēr uz 2006. gada 1. janvāri sieviešu īpatsvars šajā vecuma grupā ir samazinājies, un
pašlaik šī attiecība ir: 56% sievietes un 44% vīrieši.
Pēc Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļas datiem, Saulkrastos ar l.t. noslēgto laulību skaitam ir
tendence pieaugt. Kopš 2000. gada noslēgto laulību skaits ir dubultojies, t.i., no 20 līdz 40
laulībām 2005. gadā (skat. 2.2.3. attēlu).
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Noslēgto laulību skaits (2000.-2006.aug.)
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Laulību sk.
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0
2002.
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2.2.3.attēls. Saulkrastu pilsētā ar l.t. noslēgto laulību dinamika, 2000. – 2006.g. augusts

Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Kopumā Saulkrastu pašvaldībā ir aptuveni 2200 ģimeņu, kuru vidējais lielums ir 2,5 cilvēki.

2.2.2. Nacionālais sastāvs
Pēc etniskā sadalījuma uz 2006. gada 1. janvāri Saulkrastu pilsētas ar l.t. iedzīvotāji pieder
septiņām nacionalitātēm: latvieši ir 5011 jeb 83%, krievi – 726 jeb 12%, baltkrievi – 107 jeb 1,8%,
poļi – 74 jeb 1,2%, ukraiņi – 57 jeb 0,9%, lietuvieši – 32 jeb 0,5% un igauņi 7 jeb 0,1% (skat.
2.2.4. attēlu).

Saulkrastu ar l.t. etniskais sastāvs, 01.01.2006

krievi; 726; 12,1%
baltkrievi; 107; 1,8%
ukraiņi; 57; 0,9%
latvieši; 5011; 83,3%

poļi; 74; 1,2%
lietuvieši; 32; 0,5%
igauņi; 7; 0,1%

2.2.4. attēls. Saulkrastu pilsētas ar l.t. iedzīvotāju etniskais sastāvs uz 2006. gada 1. janvāri
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Analizējot katras etniskās grupas skaitu, jāsecina, ka mainījies tikai latviešu un krievu tautības
iedzīvotāju skaits. Latviešu iedzīvotāju skaits kopš 2003. gada ir pieaudzis par 12% jeb 527
iedzīvotājiem, bet krievu – par 22% jeb 129 iedzīvotājiem.

2.2.3. Nodarbinātība un bezdarbs
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, Saulkrastu pilsētā ar l.t. uz 2006. gada 1. janvāri bija
3518 iedzīvotāji darba spējas vecumā un 83 bezdarbnieki (skat. 2.2.5. attēlu), no kuriem 64% jeb
53 sievietes. Kopumā iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā kopš 2000. gada Saulkrastos ir
pieaudzis par 17%. Izņēmums bija 2004. gadā, kad darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits strauji
samazinājās – par 24%, sasniedzot pēdējo sešu gadu laikā viszemāko darbaspējas vecuma
iedzīvotāju skaitu, t.i., 2401 iedzīvotāju. 2005. gadā darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits atkal
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strauji pieauga – par 47%. Šīs pēdējo gadu svārstības lielā mērā ir saistītas ar samēro straujo
iedzīvotāju mehānisko pieaugumu.
Saulkrastu iedzīvotāju darba spējas vecumā un
bezdarbnieku skaita dinamika,
2000.g. - 2006.gads (dati uz katra gada 1.janvāri)
4000
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3008
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Iedzīvotāju skaits darba spējas vecumā

Bezdarbnieku skaits

2.2.5. attēls. Saulkrastu pilsētas ar l.t iedzīvotāju darbaspējas vecumā un bezdarbnieku skaita
dinamika, 2000. - 2006. gads (dati uz katra gada 1. janvāri)
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Bezdarba līmenis kopš 2000. gada ir samazinājies no 4,8% uz 2,4% 2006. gada sākumā (skat.
2.2.6. attēlu), kas ir ievērojami zemāks nekā vidēji Rīgas rajonā (5,2%) un vidēji Latvijā (7,4%).
Saulkrastu pilsētas ar l.t. bezdarba līmeņa dinamika,
2000.g. - 2006.g. (dati uz katra gada 1.janvāri)
6,0%
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2.2.6. attēls. Saulkrastu pilsētas ar l.t. bezdarba līmeņa dinamika, 2000. - 2006. gads (dati uz katra
gada 1. janvāri)
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Kopumā jāsecina, ka nodarbinātības jomā Saulkrastu pilsētā ar l.t. ir novērojamas divas pozitīvas
ievirzes – palielinās iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā un samazinās bezdarbnieku skaits.

2.2.4. Apdzīvojuma struktūra
Saulkrastu ar l.t. teritorijas kopējā platība ir 44,8 km2, t.sk. Saulkrastu pilsētas teritorija ir 4,8 km2,
lauku teritorija – 42,0 km2. Uz 2006. gada 1. janvāri Saulkrastu ar l.t. dzīvo 6085 iedzīvotāji, no
kuriem Saulkrastu pilsētā 56% jeb 3385 iedzīvotāji. Tādējādi Saulkrastu ar l.t. vidējais
apdzīvotības blīvums ir 135,8 iedzīvotāji uz km2, bet atsevišķi Saulkrastu pilsētā tas ir 705,2
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iedzīvotāji uz vienu km2, kamēr Saulkrastu lauku teritorijā 64,3 iedzīvotāji uz vienu km2. Jāsecina,
ka Saulkrastu pašvaldības apdzīvotības blīvums salīdzinājumā ar vidējo apdzīvojuma blīvumu
2005. gadā Latvijā (35,7 iedz./ km2) un Rīgas rajonā (48,9 iedz./ km2) ir ievērojami augstāks, taču
vēl ļoti tālu no vidējā apdzīvojuma blīvuma Rīgas reģionā (2382 iedz./ km2).
Iedzīvotāju sadalījums pa nosacītajām Saulkrastu apdzīvojuma teritorijām ir šāds: Zvejniekciemā
dzīvo 2/5 jeb aptuveni 2400 iedzīvotāji, bet Saulkrastu un Pabažu teritorijā 3/5 jeb aptuveni 3600
iedzīvotāju.
Saulkrasti vēsturiski ir veidojušies kā vasaras atpūtas pilsēta, kuras sezonas raksturs atspoguļojas
arī nevienmērīgā jeb sezonālā pašvaldības apdzīvotībā. Uzskata, ka arī pastāvīgi Saulkrastos
dzīvojošo iedzīvotāju skaits patiesībā ir divreiz lielāks nekā reģistrēto iedzīvotāju skaits, t.i.,
aptuveni 10 – 12 tūkstoši cilvēku, tomēr precīzi dati nav pieejami.
Saskaņā ar Saulkrastu pilsētas ar l.t. teritorijas plānojumu Saulkrastos kopumā ir vairāk nekā 5400
vasarnīcu un dārza māju zemes gabalu. Ja pieņem, ka uz visiem apbūves gabaliem ir uzceltas
vasarnīcas un ka tajās pa vasaru dzīvo vidēja lieluma ģimenes (2,4 cilvēki ir Latvijas vidējais
ģimeņu lielums), tad vidējais vasaras atpūtnieku daudzums varētu būt 12960 cilvēku. Pie
atpūtnieku skaita vajadzētu arī pierēķināt to vasarnīcu iemītniekus, kuri teritoriālā ziņā nav
skaitāmi pie Saulkrastu pašvaldības, bet pie Skultes, tomēr novietojuma ziņā iekļaujas
Zvejniekciema teritorijā. Šajā gadījumā pie Zvejniekciema atpūtniekiem vajadzētu pieskaitīt 2000
apbūves gabalos dzīvojošos, kas vasaras atpūtnieku skaitu varētu palielināt vēl par 4800 cilvēkiem.
Tātad vasaras mēnešos vasarnīcās dzīvojošo cilvēku skaits vidēji varētu sasniegt 17 760.

SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

Iedzīvotāju skaits palielinās.

1.

Zema dzimstība.

2.

Darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits palielinās.

2.

3.

Bezdarba līmenis zems, un tam ir tendence
samazināties.

Straujš iedzīvotāju/atpūtnieku skaita pieaugums
vasarā.

3.

Maz darbavietu.

4.

Samazinās demogrāfiskā slodze.

4.

Trūkst kvalificēta darbaspēka.

5.

Dzimstība pamazām pieaug.

6.

Mirstība samazinās.

Iespējas

Draudi

1.

Radīt apstākļus, lai vasarnīcu
reģistrētos kā Saulkrastu iedzīvotāji.

īpašnieki

1.

Iedzīvotāju skaita samazināšanās dzimstības
samazināšanās dēļ.

2.

Motivēt vietējos iedzīvotājus sniegt sezonāla
rakstura individuālos pakalpojumus (īpaši
tūrisma jomā) vasaras atpūtniekiem.

2.

Iedzīvotāju skaita samazināšanās sakarā ar
iedzīvotāju mehāniskā pieauguma samazināšanos
vai pilnīgu izzušanu.

3.

Demogrāfiskās slodzes palielināšanās.

Attīstības mērķi
1. Sekmēt pašvaldības iedzīvotāju labklājības un darba uzlabošanas iespējas.
2. Motivēt iedzīvotājus izvēlēties Saulkrastus par pastāvīgu dzīves vietu.
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Uzdevumi
1.
2.
3.
4.
5.

Motivēt iedzīvotājus izvēlēties Saulkrastus par pastāvīgu dzīves vietu.
Piesaistīt un atbalstīt kvalificētus speciālistus pašvaldībā.
Veicināt dzimstību.
Veicināt jaunu darbavietu veidošanos.
Samazināt bezdarbu.

Rīcības programma 2007. – 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

Uzdevumi

Pasākumi

Motivēt iedzīvotājus
izvēlēties Saulkrastus
par pastāvīgu dzīves
vietu.

•

Veicināt mājokļu būvniecību.

Pašvaldība, VIP, ES,
VPP,
privātais
kapitāls.

•

Uzlabot sociālo un tehnisko
infrastruktūru.

Pašvaldība, VIP, ES,
PPP,
privātais
kapitāls.

2007. — 2020.

•

Nodrošināt pirmsskolas un
vispārējās izglītības iespējas.

2007. — 2020.

•
•

Nodrošināt drošību.
Nodrošināt ar kultūras, sporta,
atpūtas un sabiedriskās aktivitātes
iespējām.
Nodrošināt ar dzīvojamo īres
platību.
Maksāt studiju mācību maksu vai
stipendiju.
Apzināt iedzīvotājus un izveidot
studējošo Saulkrastiešu datu bāzi.
Palielināt pabalstus jaunajām
ģimenēm.
Nodrošināt PII pakalpojumu
pieejamību.

Pašvaldība, VIP, ES,
PPP,
privātais
kapitāls.
Pašvaldība, valsts.
Pašvaldība, VIP, ES,
PPP,
privātais
kapitāls.
Pašvaldība.

Piesaistīt un atbalstīt
kvalificētus
speciālistus pašvaldībā.

•
•
•

3

Veicināt dzimstību.

•
•
•

4.

Veicināt jaunu
darbavietu veidošanos.

•
•
•

5.

Samazināt bezdarbu.

•
•

Finansējums

Īstenošanas
laiks
2007. — 2020.

2007. — 2020.
No 2008.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Pašvaldība.

2008. — 2013.

Pašvaldība, valsts.

2008. — 2013.

Sniegt sociālo atbalstu ģimenēm ar
bērniem.
Informēt un izglītot uzņēmējus.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2013.

Pašvaldība, ES.

2007. — 2013.

Veidot uzņēmējdarbību atbalstošu
nodokļu politiku.
Veidot privātās un publiskās
partnerības projektus.
Izglītot bezdarbniekus.
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2.3. Sociālās infrastruktūras raksturojums
2.3.1. Izglītība
Pirmsskolas izglītība
Pirmsskolas izglītību Saulkrastos nodrošina pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Rūķītis», kas
atrodas Stirnu ielā 23 (nosacītā Saulkrastu teritorija). Ēka ir celta 1983. gadā un ir paredzēta 12
grupām. Deviņdesmito gadu sākumā grupu skaits bija sarucis līdz piecām. 1993. gadā atvēra 6.
grupu, 2005. gada septembrī atjaunoja mazbērnu grupu (1,5 – 3 gadus veciem bērniem). Pašlaik
ēkā līdztekus PII «Rūķītis» darbojas arī Bērnu rotaļu un attīstības centrs «Rūķa māja» un
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa. Bijušā bērnudārza telpās
nosacītajā Zvejniekciema teritorijā tagad ir izvietota un darbojas Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skola.
PII «Rūķītis» 2006./2007. mācību gada sākumā nodrošina pirmsskolas izglītību 139 bērniem (skat.
2.3.1. attēlu) septiņās grupās. Trijās no tām mācās 57 bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem, viena ir
mazbērnu grupa ar 15 bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, 32 bērni mācās vienā 4 gadu vecuma
bērnu grupa un 35 bērnus māca divās 3 gadu vecuma bērnu grupās.
PII "Rūķītis" bērnu skaita dinamika pa vecuma grupām,
2000./2001. m.g. - 2006./2007. m.g.
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2.3.1. attēls. Saulkrastu PII «Rūķītis» audzēkņu skaita dinamika laika posmā no 2000./2001. m.g. līdz
2006./2007. m.g.
Avots: PII «Rūķītis»

Par bērniem rūpējas 18 pedagogi, no kuriem 13 jau ir pabeigta augstākā pedagoģiskā izglītība, bet
5 turpina mācības, lai to iegūtu. Sadalījumā pa vecuma grupām puse jeb 9 pedagogi ir vecumā līdz
40 gadiem un 9 vecumā no 40 līdz 60 gadiem (skat. 2.3.2. attēlu). 44% jeb 8 pedagogi ir vecumā
no 31 līdz 39 gadiem. Jaunāks par 30 gadiem ir tikai viens pedagogs, bet vecumā virs 60 gadiem
nav neviena pedagoga.
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PII "Rūķītis" pedagogu sadalījums pa vecuma
grupām, 2006./2007. m.g.
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2.3.2. attēls. Saulkrastu PII «Rūķītis» pedagogu sadalījums pa vecuma grupām, 2006./2007. m.g.
Avots: PII «Rūķītis»

Pēdējos gados PII «Rūķītis» esošo telpu izmantošana vairs neļauj nodrošināt pirmsskolas bērnu
izglītību nepieciešamajā apjomā. Uz 2006./2007. m.g. sākumu PII ir reģistrējusi 137 bērnus, kuri
dažādās vecuma grupās tuvākā vai tālākā nākotnē pretendē uz vietām PII «Rūķītis». Kā redzams
2.3.2. attēlā, sadalījums pa vecuma grupām ir šāds: vislielākais reģistrēto bērnu skaits ir vecumā
līdz 2 gadiem, t.i., 68 bērni, pēc tam – 37 reģistrēti 2 gadu vecuma bērni, tad 19 bērni 3 gadu
vecumā un, visbeidzot, 13 bērni 4 gadu vecumā.
Bērnu, kas reģistrēti uz vietām PII "Rūķītis", skaita
dinamika, 2000.g. - 2006.gada 3.novembris
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2.3.3. attēls. Bērnu, kas reģistrēti uz vietām Saulkrastu PII «Rūķītis», skaita dinamika laika posmā
no 2000. līdz 2006. gadam
Avots: PII «Rūķītis»
* Dati uz 03.11.2006.

Sakarā ar esošo iedzīvotāju mehāniskā pieauguma tendenci ir paredzams, ka nākotnē
nepieciešamība pēc jaunām vietām pirmskolas izglītības iestādēs turpinās pieaugt, līdz ar to arvien
aktuālāks kļūst jautājums par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību.
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Radot alternatīvu iespēju nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem izglītoties, 2004. gada oktobrī
Saulkrastos nodibināja Bērnu rotaļu un attīstības centru «Rūķa māja», kas kopš 2006. gada
februāra ir PII «Rūķītis» struktūrvienība. «Rūķa māja» ir dibināta un darbojas kā alternatīva
iespēja vecākiem par atsevišķu domes apstiprinātu samaksu izglītot savus pirmsskolas vecuma
bērnus, kuri gaida rindā uz PII «Rūķītis» brīvajām vietām. «Rūķa māju» katru dienu apmeklē 10
līdz 16 bērnu vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.
PII «Rūķītis» telpās kopš 90. gadu vidus, kad PII grupu nebija daudz, darbojas VJMMS mākslas
nodaļa. Patlaban sakarā ar straujo nekustamo īpašumu iegādi Saulkrastos palielinās iedzīvotāju
skaits un līdz ar to arī pieprasījums pēc vietām PII «Rūķītis». Pirmsskolas iestādei ir nepieciešamas
visas telpas, tāpēc steidzami ir jārisina jautājums par mākslas skolas audzēkņu pārvietošanu uz
citām telpām. Tomēr jāatzīst, ka, pat atgūstot visas telpas, maksimālais darbojošos grupu skaits
varētu būt 10, jo centrs «Rūķa māja» noteikti jāsaglabā, bet vienas grupas telpas jau ir pārbūvētas
par sporta zāli (pēc jaunajiem noteikumiem sporta zālei un mūzikas nodarbību zālei ir jābūt
atsevišķām telpām, kas, būvējot ēku, nebija ieplānots, tāpēc sākotnēji tai bija tikai viena zāle).
Kopumā jāsecina: lai nodrošinātu jau esošo un nākotnē acīmredzot pieaugošo Saulkrastu
iedzīvotāju pieprasījumu pēc jaunām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, pašvaldībai,
visticamāk, ir jāplāno jaunas PII būvniecība.
Attīstības programmas izstrādes ietvaros veiktā iedzīvotāju aptauja rādīja, ka kopumā Saulkrastu
iedzīvotāji savu sadarbību ar PII «Rūķītis» vērtē kā labu. Vairāk nekā 40% aptaujāto atzina, ka
Saulkrastos vajadzētu vēl vienu pirmsskolas izglītības iestādi vai arī jāatver privātā pirmsskolas
izglītības iestāde.
Vispārējā izglītība
Saulkrastos ir 2 vispārizglītojošās skolas: Saulkrastu vidusskola un Zvejniekciema vidusskola.
Šajās skolās mācās ne tikai bērni no Saulkrastiem ar l.t., bet arī no kaimiņu pagastiem, piemēram,
uz Zvejniekciema vidusskolu brauc mācīties bērni no Skultes pagasta, bet uz Saulkrastu vidusskolu
– no Sējas pagasta. Gan Saulkrastu, gan Zvejniekciema vidusskola pašlaik strādā ar akreditētām
programmām bez specializācijas. Vidusskolās ir sporta zāle sporta nodarbību un sporta interešu
izglītības programmu īstenošanai. Abās vidusskolās tiek nodrošinātas daudzpusējas interešu
izglītības programmas – dejas, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, vides projektu izstrāde, teātra
māksla.
2006./2007. mācību gadā abās Saulkrastu vidusskolās mācības uzsāka 842 skolēni. Salīdzinājumā
ar 2000./2001. m.g. kopējais skolēnu skaits Saulkrastu vispārizglītojošajās skolās ir samazinājies
par 18% jeb 189 skolēniem (skat. 2.3.1. attēlu). Straujāks skolēnu samazinājums vērojams
Saulkrastu vidusskolā, t.i., 2006./2007. m.g. Saulkrastu vidusskolā mācības uzsāka 382 skolēni,
kas ir par 24% jeb 120 skolēniem mazāk nekā 2000./2001. m.g.
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Skolēnu skaita dinamika Saukrastu vidusskolās, no
2000./2001.m.g. līdz 2006./2007.m.g.
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2.3.4. attēls. Saulkrastu vidusskolu skolēnu skaita dinamika laika posmā no 2000./2001. m.g. līdz
2006./2007. m.g.
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Analizējot skolēnu sadalījumu pa klašu grupām (skat. 2.3.5. attēlu), redzams, ka uz pēdējo 4
mācību gadu sākumu ir vērojams būtisks skolēnu skaita samazinājums 5. – 9. klašu grupā (- 23%).
1. – 4. klašu skolēnu skaits arī ir kopumā samazinājies, taču 2006./2007. m.g. salīdzinājumā ar
2005./2006. m.g. skolas gaitas uzsāka par 4 skolniekiem vairāk. Diemžēl ir grūti paredzēt, vai šāds
neliels pieaugums turpināsies arī nākotnē, jo 5 – 6 gadu vecuma grupā pēdējos gados ir vērojams
pirmsskolas vecuma bērnu skaita samazinājums. Lai gan 2006./2007. m.g. uzsāka par 9
vidusskolēniem mazāk nekā iepriekšējā gadā, tomēr kopumā, attiecinot vidusskolnieku skaitu pret
5. – 9. klašu skolnieku skaitu, ir vērojama vidusskolēnu skaita pieauguma tendence, t.i.,
2003./2004. m.g. vidusskolēnu skaits attiecībā pret 5. – 9. klašu skolēnu skaitu bija 29%, bet
2006./2007. m.g. 42%.
Saulkrastu vidusskolu skolēnu sadalījums pa klašu
grupām, no 2003./2004.m.g. līdz 2006./2007.m.g.
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2.3.5. attēls. Saulkrastu vidusskolu skolēnu skaita pa klašu grupām dinamika laika posmā no
2000./2001. m.g. līdz 2006./2007. m.g.
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Pēc statistikas datiem, Saulkrastu vidusskolu skolēni, kas pabeiguši 9. klasi, visbiežāk izvēlas
turpināt mācības kādā no Saulkrastu vidusskolām (skat. 2.3.6. attēlu). Pēdējo 3 gadu laikā
Saulkrastu vidusskolās turpināja mācības vidēji 63% 9. klašu beidzēji. Kopumā ir vērojama
tendence nedaudz samazināties kopējam skolēnu skaitam, kas turpina vidusskolas gaitas, savukārt
ievērojami ir pieaudzis to skolēnu skaits, kas turpina izglītoties tehnikumos vai koledžās.
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Saulkrastu vidusskolu 9.klašu skolēnu turpmākās
gaitas, 2003./2004.m.g. - 2005./2006.m.g.
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2.3.6. attēls. Saulkrastu vidusskolu 12. klašu absolventu turpmāko gaitu dinamika laika posmā no
2003./2004. m.g. līdz 2005./2006. m.g.

Avots: Saulkrastu vidusskola; Zvejniekciema vidusskola

Pēdējo trīs gadu laikā vidēji 69% no Saulkrastu vidusskolu 12. klašu absolventiem turpina mācības
augstskolās (skat. 2.3.7. attēlu), un 2005./2006. m.g. salīdzinājumā ar 2003./2004. m.g. ir pat
vērojams to skaita pieaugums par 35% jeb 12 absolventiem. Arī vidusskolas beidzēji arvien biežāk
izvēlas turpināt izglītoties koledžās.
Saulkrastu vidusskolu 12.klases absolventu turpmāko
gaitu dinamika, 2003./2004.m.g. - 2005./2006.m.g.
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2.3.7. attēls. Saulkrastu vidusskolu 12. klašu absolventu turpmāko gaitu dinamika laika posmā no
2003./2004. m.g. līdz 2005./2006. m.g.

Avots: Saulkrastu vidusskola; Zvejniekciema vidusskola

2006./2007. mācību gadā Saulkrastu vidusskolās strādā 77 pedagogi, no kuriem 94% jeb 72
skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 4 vēl turpina mācības augstskolā, bet 1 ir vidējā
pedagoģiskā izglītība. Sadalījumā pa vecuma grupām ir redzams, ka lielākā daļa skolotāju – 37%
jeb 28 skolotāji – ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem (skat. 2.3.8. attēlu), gandrīz 40% (9% virs 60
gadiem) ir vecāki par 50 gadiem, kamēr tikai 5% no visiem skolotājiem ir vecumā līdz 30 gadiem.
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Saulkrastu vidusskolu pedagogu sadalījums pa vecuma
grupām, uz 2006./2007.m.g. sākumu
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2.3.8. attēls. Saulkrastu vidusskolu pedagogu sadalījums pa vecuma grupām uz 2006./2007.m.g.
sākumu
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Kā atspoguļoja iedzīvotāju aptauja, Saulkrastu iedzīvotāji sadarbību ar Saulkrastu vidusskolu vērtē
kā labu un vidēju, bet ar Zvejniekciema vidusskolu – galvenokārt kā labu.
Profesionālās ievirzes interešu izglītība
Interesanti un radoši pavadīt brīvo laiku un iegūt papildu izglītību Saulkrastu bērniem un
jauniešiem piedāvā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, kas īsteno profesionālās
ievirzes izglītības programmu «Vizuāli plastiskā māksla» un mūzikas izglītības programmas. 2005.
gadā VJMMS mūzikas programmās mācījās 120 audzēkņi, bet mākslas programmā 90 audzēkņi.
Par tradīciju ir kļuvuši vairāki VJMMS pasākumi:
• septembra un saulrieta svētki pludmalē;
• rudens iesvētību saieti un Ziemassvētku balles;
• pavasara Mākslas dienas Zvejniekciemā un Saulkrastos;
• modes, mākslas un dejas šovi sadarbībā ar neatkarīgo deju grupu «Fractus»;
• akcija «Smilšu figūras Saulkrastu pludmalē»;
• starptautiskā bērnu un jauniešu vizuālo radošo darbu izstāde «Saules krasts»;
• regulāras audzēkņu mācību darbu un nobeiguma darbu izstādes Rīgā, Saulkrastos un
Zvejniekciemā.
Atbalstot sabiedrības interesi, VJMMS rīko atvērto durvju dienas, lai iepazīstinātu ar VJMMS
darbību un iespējām tajās piedalīties. Vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja darboties zīmēšanas
un radošo darbu studijā. Turklāt Saulkrastu kungiem un dāmām tiek piedāvāta izvēles izglītība
VJMMS mākslas studijā bez vecuma ierobežojuma.
Interešu izglītība
2003. gadā tika uzsākta Saulkrastu pilsētas pašvaldības diskusija par jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējām pilsētā, un 2004. gadā tika aptaujāti pilsētas skolu skolēni un izveidota
pilsētas jauniešu dome. Tās darbība sekmējusies ar to, ka tiek izstrādāts Bērnu un ģimenes lietu
ministrijas piedāvātais pilotprojekts Saulkrastu Jauniešu iniciatīvu centram (sadarbībā ar
Saulkrastu pilsētas domi un biedrību «Saulkrastu mazpilsētas sievietes»). Saulkrastu pilsētā no
2005. gada marta oficiāli darbojas Saulkrastu Jauniešu iniciatīvu centrs (SJIC), kura mērķis ir
veicināt jauniešu pozitīvas ierosmes un nodrošināt iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Kopš tā
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laika ir notikuši pasākumi visdažādākajās jomās: kultūrvēsturē (apzināta k/n «Zvejniekciems»
vēsture, izveidota fotogalerija, prezentēta dokumentālā filma, u.c.), sportā (novusa čempionāts,
jogas pamatprincipi dejā, u.c.), sabiedriskajā dzīvē (ciemos uzņemts Vecpiebalgas JIC, palīdzēts
ierīkot bērnu laukumu, sarīkoti dažādi jauniešu tematiskie pasākumi, talkas, u.c.).
Pieaugušo izglītības pilnveidošanai pašvaldība gan par pašu, gan par ES līdzekļiem organizē
dažādus kursus, piemēram, floristikā. Ir iespēja rīkot kursus visam reģionam. Rīgas reģionā
vajadzētu attīstīt mūža izglītības iespējas. To varētu īstenot k/n «Zvejniekciems» telpās.
Sīkāku aprakstu par pieaugušo iespējām piedalīties dažādos Saulkrastu mākslinieciskajos
kolektīvos skatīt sadaļā 2.3.4. «Kultūra, sports un sabiedriskā aktivitāte» aiz virsraksta
«Mākslinieciskie kolektīvi».
Iedzīvotāju aptaujas rezultātos atspoguļojas, ka visvairāk Saulkrastu pašvaldības iedzīvotāji
apmeklē dejošanas, sporta, mākslas un mūzikas nodarbības. Kā viens no priekšlikumiem tika
norādīts organizēt sporta nodarbības cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma un bērniem līdz 3 – 4 gadu
vecumam. Tāpat Saulkrastu iedzīvotāji anketās izteica vēlmi papildināt savas esošās zināšanas un
apmeklēt valodu kursus (angļu, vācu, spāņu, franču), datoru apmācības kursus un floristikas
kursus.

SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

PII «Rūķītis» nodrošina pirmsskolas bērnu
kvalitatīvu izglītošanu.

1.

2.

Tiek nodrošināta teicama bērnu izglītošanas
alternatīva Bērnu rotaļu un attīstības centrā
«Rūķa māja».

Lai izveidotu papildus jaunas grupas PII
«Rūķītis», no ēkas jāpārvieto VJMMS mākslas
nodaļa uz citām telpām.

2.

PII «Rūķītis» visu telpu apguve nespēj
nodrošināt Saulkrastu iedzīvotāju kopējo
pieprasījumu pēc vietām PII, jo uz tām gaida
gandrīz tikpat bērnu (137), cik PII pašlaik jau
izglīto (139).

3.

Kopējais skolēnu skaits Saulkrastu vidusskolās
samazinās.

4.

39% vidusskolu pedagogu ir vecumā virs 50
gadiem.

3.

Pieprasījums pēc vietām PII pieaug.

4.

PII pedagogiem ir laba un atbilstoša kvalifikācija
un 50% no visiem pedagogiem ir vecumā līdz 40
gadiem.

5.

Vidusskolu pedagogi ir ar atbilstošu augstāko
pedagoģisko izglītību (94% pabeigta augstākā
izglītība, 5% vēl turpina mācības).

6.

Pieaug skolēnu skaits, kas pēc 9. klases turpina
mācības vidusskolās un koledžās.

5.

Vidusskolu programmas nav specializētas.

6.

Saulkrastu vidusskolā nepiemērota sporta zāle.

Vairāk nekā 80% vidusskolas beidzēju turpina
mācības augstākajās izglītības iestādēs.

7.

VJMMS izvietota dažādās telpās, trūkst telpu.

8.

Trūkst profesionālās ievirzes skolas.

8.

Bērniem un jauniešiem ir iespējas apgūt mūziku
un mākslu VJMMS.

9.

Skolās dabaszinātņu kabinetiem trūkst atbilstoša
aprīkojuma.

9.

Saulkrastu jauniešiem ir
darboties SJIC aktivitātēs.

10. Netiek motivēti/piesaistīti jauni pedagogi darbam
skolās.

7.

teicama

iespēja

10. Pašvaldība apmaksā skolēnu transporta biļetes.
11. Pašvaldība atbalsta izglītības iestādes.
12. Skolās aktīvi darbojas interešu izglītības pulciņi.
13. Skolas rosīgi iesaistās Socrates 1 projektā.
14. Teicami sasniegumi skolēniem valstī zinātniskās
pētniecības darbos.
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15. Skolotāji aktīvi iesaistās mūžizglītības projektos.
16. Pašvaldība atbalsta skolotājus
kvalifikācijas celšanā.

profesionālās

Iespējas

Draudi

1.

Piesaistīt privātu partneri PII būvniecībai un
apsaimniekošanai.

1.

Intelektuālais
Saulkrastiem.

2.

Motivēt jaunu pedagogu
izglītības iestādēs.

2.

Demogrāfiskās problēmas.

3.

Izstrādāt mūžizglītības programmas.

4.

Piesaistīt privāto partneri sporta un atpūtas
kompleksu būvei.

5.

Piedalīties izglītības apmaiņas programmās.

6.

Izmantot
Valsts
finansējumu.

piesaisti

investīciju

darbam

potenciāls

aizplūst

no

programmas

Attīstības mērķi
1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību un motivēt mūžizglītībai.
2. Nodrošināt visiem Saulkrastu pilsētas pirmsskolas vecuma bērniem daudzpusīgu, kvalitatīvu
attīstību un izglītību.
3. Nodrošināt visiem pieejamu kvalitatīvu izglītību un motivēt mūžizglītībai.

Pirmsskolas izglītība
Uzdevumi
1. Attīstīt un paplašināt PII «Rūķītis» darbību.
2. Labiekārtot teritoriju un organizēt drošības pasākumus.
3. Piesaistīt jaunus pirmsskolas speciālistus pašvaldībā.

Rīcības programma 2007. – 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

Īstenošanas
laiks
2007. — 2013.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Attīstīt un paplašināt
PII «Rūķītis» darbību.

• Rekonstruēt un renovēt PII «Rūķītis»
ēku.
• Izstrādāt ēkas tehnisko projektu.

Pašvaldība, valsts.
Pašvaldība, valsts.

2008.

• Īstenot rekonstrukcijas un renovācijas
projektus.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2013.

Pašvaldība, valsts.
Pašvaldība, VIP.
Pašvaldība.

2008. — 2009.
2008. — 2010.
2008. — 2010.

Pašvaldība, VPP.

2008. — 2009.

Pašvaldība, valsts,
VPP.

2008. — 2010.

Labiekārtot teritoriju un
organizēt drošības
pasākumus.

• Risināt iespēju atvērt PII «Rūķītis»
filiāli Zvejniekciemā.
• Atjaunot un izbūvēt jaunas nojumes.
• Ierīkot apgaismojumu.
• Ierīkot rotaļu elementus, aprīkot
sporta laukumu.
• Uzstādīt jaunu sētu, rekonstruēt
vārtus.
• Atjaunot asfalta seguma un flīžu
celiņus.
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N.p
.k.
3.

Uzdevumi
Piesaistīt
jaunus
pirmsskolas speciālistus
pašvaldībā.

Pasākumi

Finansējums

• Rekonstruēt stāvlaukumu.

Pašvaldība, VPP.

Īstenošanas
laiks
2008. — 2010.

• Apzināt vidusskolēnus, kuri vēlas
studēt pirmsskolas pedagoģiju.
• Apmaksāt
studijas
pedagoģijas
specialitātē.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Vispārējā izglītība
Uzdevumi
1.
2.
3.
4.

Īstenot licencētās izglītības programmas pēc iedzīvotāju pieprasījuma un vajadzībām.
Attīstīt, pilnveidot un paplašināt vispārizglītojošo skolu darbību.
Nodrošināt sportam nepieciešamo infrastruktūru pilsētā.
Atbalstīt kvalificētu speciālistu piesaistīšanu darbam abās pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs.
5. Izveidot Saulkrastu pilsētā neklātienes konsultāciju punktu vai vakarskolu.

Rīcības programma 2007. — 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

3.
4.

5.

Īstenošanas
laiks
2007. — 2013.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Īstenot licencētās
izglītības programmas
pēc iedzīvotāju
pieprasījuma un
vajadzībām.
Attīstīt, pilnveidot un
paplašināt
vispārizglītojošo skolu
darbību.

• Veikt aptauju un apzināt programmu
nepieciešamību.
• Izstrādāt programmas un iesniegt
licencēšanai.

Valsts, pašvaldība.

• Rekonstruēt Saulkrastu vidusskolu kā
vienotu ēkas kompleksu.

Pašvaldība,
projekti.

• Izveidot skolas bibliotēkas
informācijas centrus.

—

Pašvaldība, valsts.

2008. — 2013.

• Atjaunot un paplašināt skolu ēdnīcas
un kafejnīcas abās vidusskolās.
• Izbūvēt sporta kompleksus (sporta
stadions, rotaļu laukumi).

Pašvaldība, valsts.

2008. — 2013.
2007. — 2013.

• Nodrošināt ar dzīvojamo īres platību.

Pašvaldība,
projekti, ES fondi,
VIP.
Valsts, pašvaldība.

• Segt transporta izdevumus.

Pašvaldība.

2008. — 2013.

• Maksāt studiju mācību maksu vai
stipendiju.
• Apzināt vajadzību pēc neklātienes
konsultāciju punkta vai vakarskolas
Saulkrastos.
• Izstrādāt programmu.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Pašvaldība, valsts,
projekti.

2007. — 2008.

Pašvaldība, valsts.

2008. — 2013.

• Rast nepieciešamās telpas darbībai un
finansējumu.

Pašvaldība, valsts.

2008. — 2013.

Nodrošināt
sportam
nepieciešamo
infrastruktūru pilsētā.
Atbalstīt
kvalificētu
speciālistu piesaistīšanu
darbam
abās
pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs.
Izveidot
Saulkrastu
pilsētā
neklātienes
konsultāciju punktu vai
vakarskolu.
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Profesionālās ievirzes izglītība
Uzdevumi
1. Attīstīt un paplašināt VJMMS darbību.
2. Piesaistīt kvalificētus speciālistus darbam VJMMS.

Rīcības programma 2007. — 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Attīstīt un paplašināt
VJMMS darbību.

• Nodrošināt darbam atbilstošas telpas
Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu
grupai.
• Rekonstruēt 15 telpas Ostas ielā.
• Ieviest
profesionālās
ievirzes
programmu «Deja» VJMMS.
• Paplašināt
mācību
programmu
piedāvājumu.
• Izveidot VJMMS sagatavošanas klases
piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai.
• Piesaistīt kvalificētus datorgrafikas,
keramikas speciālistus un mūzikas
programmēšanas speciālistus mūzikas
un mākslas izglītības programmās.
• Segt ceļa izdevumus uz/no darba
mācībspēkiem, kuri nedzīvo Saulkrastu
teritorijā.
• Nodrošināt pedagogus ar dzīvojamo
platību.

Pašvaldība, VPP
projekti.

Piesaistīt kvalificētus
speciālistus darbam
VJMMS.

Īstenošanas
laiks
2007. — 2013.

Pašvaldība.
Pašvaldība.

2007. — 2013.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Pašvaldība.

2008. — 2013.

Mūžizglītība
Uzdevumi
1. Izstrādāt Saulkrastu pilsētā mūžizglītības modeli un programmu.
2. Izveidot izglītības un informācijas centru.

Rīcības programma 2007. — 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

Īstenošanas
laiks
2007.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Izstrādāt
Saulkrastu
pilsētā
mūžizglītības
modeli un programmu.

• Veikt pētījumu un situācijas analīzi
par mūžizglītības norisēm Saulkrastu
pašvaldībā.
• Izveidot darba grupu, kas izstrādā
mūžizglītības programmas projektu.

Rīgas
rajona
projektu konkurss.
Pašvaldība.

2007.

• Piedalīties nacionālajās un Rīgas
rajona
mūžizglītības
programmu
apguvē.
• Piesaistīt valsts investīcijas un dažādu
ES fondu līdzekļus.
• Apzināt
un
izpētīt
situāciju
Saulkrastos un apkārtējās pašvaldībās.

ES fondi, Rīgas
rajona padome.

2007. — 2013.

Valsts, ES fondi.

2007. — 2013.

Pašvaldība un ES
mūžizglītības

2008. — 2009.

Izveidot izglītības un
informācijas centru.
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N.p
.k.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Īstenošanas
laiks

projekti.
• Izveidot VJMMS kā kultūrizglītības
vietu pieaugušajiem.

Pašvaldība.

2008. — 2013.

Projekti
1. Izveidot konsultatīvo izglītības padomi Saulkrastu pilsētas ar l.t. domē.
2. Izstrādāt mūžizglītības koncepciju, modeli un izveidot štata vietu «mūžizglītības
koordinators», kurš veic arī izglītības darba metodiķa uzdevumus.
3. Tehniski ekonomiskais pamatojums projektam «Saulkrastu pilsētas ar l.t. neklātienes
vidusskolas izveide».
4. Tehniski ekonomiskais pamatojums projektam «Profesionālās ievirzes interešu izglītības
attīstība pašvaldībā iedzīvotāju grupai pēc 40 gadiem».
5. Pētījums par pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanu Zvejniekciemā.
6. Tehniski ekonomiskais pamatojums projektam «Transporta risinājumi izglītības
nodrošināšanai pašvaldībā».
7. Pētījums par bērniem ar īpašām vajadzībām.
8. Darba tirgus pētījums «Cilvēkresursu attīstības iespējas un cilvēkresursu attīstības plāna
izstrāde 2010. — 2020. gadam».
9. Skolotāju sociālās un psiholoģiskās motivācijas programma (sistēmas izstrāde – nolikums).
10. Saulkrastu izglītības un informācija centra izveide.

2.3.2. Sociālā aprūpe
Kopš 1993. gada Saulkrastos strādā Sociālais dienests. Līdz 1995. gadam Sociālā dienesta darbu pildīja
viens darbinieks, laikā no 1995. gada līdz 2005. gadam – divi darbinieki, bet kopš 2005. gada marta
Sociālajā dienestā strādā 3 darbinieki, no tiem divi ar augstāko pedagoģisko izglītību un viens ar
augstāko izglītību sociālajā darbā. Tomēr, lai sniegtu pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvus
sociālos pakalpojumus, sociālā darba speciālistu skaitu nepieciešams palielināt. Ņemot vērā, ka uz
2006. gada 1. janvāri Saulkrastu pašvaldībā bija reģistrēti 6085 iedzīvotāji, Saulkrastos no 2008.
gada 1. janvāra saskaņā ar likuma «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 10. pantu
būtu jāstrādā 6 sociālajiem darbiniekiem.
Sociālā dienesta lietvedībā atrodas 1609 personu lietas, kas tiek iekārtotas klientiem – pabalstu
saņēmējiem. Mēnesī Sociālā dienesta darbinieki apkalpo vidēji 200 – 250 apmeklētāju. 2005. gadā
Sociālajā dienestā vērsās 3439 ģimenes (personas), kas ir par 11% jeb 346 ģimenēm vairāk nekā 2004. gadā,
bet pabalstus saņēmušo personu skaits ir samazinājies par 11%, t.i., no 2059 personām 2004. gadā uz 1828
personām 2005. gadā. Par spīti pretrunīgajiem statistikas datiem, nevar apgalvot, ka palielinās sociālo
pabalstu pieteicēju skaits un samazinās sociālo pabalstu saņēmēju skaits, jo ne visi Sociālā dienesta
apmeklētāji ir sociālo pabalstu pieprasītāji. Sociālā dienesta apmeklētājiem sniedz arī citus sociālos
pakalpojumus – ievieto sociālās aprūpes iestādēs, nodrošina sociālo rehabilitāciju, izsniedz izziņas,
noformē dokumentus, informē par citām palīdzību sniedzošajām institūcijām u.c.
Izsniegto pabalstu kopsumma 2005. gadā bija Ls 63 673 (3% mazāk nekā 2004. gadā), kurā lielāko īpatsvaru
veido četras pabalstu grupas (skat. 2.3.9. attēlu): dzīvokļa pabalsti (apkure, kurināmais) – 21%; pabalsti
medicīniskajiem pakalpojumiem – 20%; pabalsti citiem mērķiem (jubilejas, bērnu dzimšanas diena, pabalsti
politiski represētajiem u.c.) – 21%; pabalsti bērnu izglītībai un audzināšanai – 14%.
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Saulkrastu pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu
sadalījums pa to veidiem, 2005.gads
Pabalsti sociālai
rehabilitācijai;
Ls 1162; 2%
Pabalsti citiem
mērķiem
(jubilejas, bērnu
dz.d., pol. repr.);
Ls 13436; 21%

Pabalsti bērnu
izglītībai un
audzināšanai;
Ls 8700; 14%

GMI pabalsti;
Ls 549; 1%

Vienreizēji
pabalsti ārkārtas
situācijās;
Ls 5340; 8%

Apbedīšanas
pabalsti;
Ls 3190; 5%

Bezmaksas
ēdināšana;
Ls 5008; 8%
Pabalsti
medicīniskiem
pakalpojumiem.;
Ls 12758; 20%

Dzīvokļa pabalsti
(apkure,
kurināmais);
Ls 13530; 21%

2.3.9. attēls. Saulkrastu pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu sadalījums pa to veidiem, 2005. gads
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Sociālā dienesta pārraudzībā ir Sociālās aprūpes māja, kas dibināta 2000. gadā (2006. gadā reģistrēta
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā) un ir paredzēta invalīdu un pensijas vecumu sasniegušu
personu ilgstošai sociālai aprūpei. Iestādē ir 30 vietas, no kurām tikai 15 aizņem Saulkrastu pilsētā
dzīvesvietu reģistrējušie klienti. Pārējie 15 ir citu pašvaldību iedzīvotāji, ar kuriem slēgti
individuāli līgumi. Sociālās mājas uzturēšanai 2005. gadā tika izlietoti Ls 24 063, kas ir par 19% jeb
Ls 3 762 vairāk nekā 2004. gadā.
Sociālais dienests cieši, mērķtiecīgi un veiksmīgi sadarbojas ar Saulkrastu bāriņtiesu sociālā riska ģimeņu
apzināšanā un darba organizēšanā ar tām. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta bērnu dzīvībai, drošas vides
radīšanai, pusaudžu skolas apmeklēšanai, izglītības iegūšanas motivācijai jauniešiem līdz 18 gadu
vecumam, viņu brīvā laika organizēšanai.
No 2005. gada 1. septembra darbu uzsāka ģimenes atbalsta centrs «Saulespuķe», kas ir Saulkrastu
pilsētas ar lauku teritoriju domes dibināta Sociālā dienesta struktūrvienība. Tās mērķis ir sniegt
psiholoģiska, sociāla un izglītojoša rakstura palīdzību ģimenēm ikdienas un krīzes situācijās, kā arī
organizēt skolas vecuma bērnu un pusaudžu brīvā laika lietderīgu un saturīgu pavadīšanu. Ģimenes
atbalsta centrā ir iespēja izmitināt ģimeni vai atsevišķus ģimenes locekļus krīzes situācijā. Centrā ir
elektriskais pavards, automātiskā veļas mazgājamā mašīna, duša, trīs datori ar interneta pieslēgumu, kurus
bez maksas izmanto arī vecāka gadagājuma pilsētas iedzīvotāji – pensionāri. Bērniem ir iespēja spēlēt
dažādas galda spēles, apgūt pašaprūpes iemaņas, piedalīties centra rīkotajos pasākumos. 2006. gada vasarā
no 12. līdz 30. jūnijam trīsdesmit divi Saulkrastu un Zvejniekciema skolas skolēni no daudzbērnu, sociālā
riska un maznodrošinātām ģimenēm iesaistījās projektā «Mana izziņas taka», kura laikā šie bērni varēja
piedalīties spēlēs, apspriedēs un dažādās ekskursijās.
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti rāda, ka sociālās aprūpes līmenis Saulkrastos ir ļoti labs. Tomēr viedoklis
par piemērotāko sociālās aprūpes veidu sadalījās šādi: 14% domāja, ka aprūpe sociālajā mājā būtu
vispiemērotākā, 33% iedzīvotāju domāja, ka labāk būtu saņemt profesionāli sniegtu aprūpi mājās, un
23% domāja, ka vislabākais sociālās aprūpes veids būtu pašvaldības sniegtie sociālie pabalsti.
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SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

Sociālais dienests sniedz kvalitatīvus sociālās
aprūpes pakalpojumus.

1.

2.

Sociālais dienests veiksmīgi sadarbojas ar
bāriņtiesu un citām pašvaldības iestādēm, lai
apzinātu un organizētu darbu ar sociālā riska
ģimenēm.

3.

Iedzīvotājiem sniegtie sociālie pabalsti ir plašas
amplitūdas un atbilst iedzīvotāju specifiskajām
vajadzībām.

4.

Darbojas ģimenes atbalsta centrs.

5.

Darbojas Sociālās aprūpes māja.

Trūkst kvalitatīvas sociālās aprūpes mājās.

2.

Sociālās mājas izmaksas palielinās.

3.

Nav pieejama sabiedriskā pirts.

4.

Trūkst īres un sociālo dzīvokļu.

5.

Trūkst sociālo darbinieku.

Iespējas

Draudi

1.

Izveidot mobilo grupu sociālās aprūpes veikšanai
mājās.

1.

Palielinās iedzīvoju skaits sociālā riska grupās.

2.

Palielinās demogrāfiskā slodze.

2.

Izstrādāt projektus dažādās sociālās aprūpes
jomās un saņemt līdzfinansējumu no VIP un ES
struktūrfondiem.

3.

Nodrošināt sociālo dienestu ar sociālajiem
darbiniekiem.

Attīstības mērķi
1. Stiprināt Saulkrastu pašvaldības iedzīvotāju sociālo drošību, pilnveidojot sociālā darba formas
un metodes.

Uzdevumi
•
•
•
•
•

Nodrošināt kvalitatīvu sociālo aprūpi mājās.
Palielināt sociālo darbinieku skaitu un pilnveidot viņu profesionālo kompetenci.
Palielināt īres un sociālo dzīvokļu skaitu.
Paplašināt ģimenes atbalsta centra funkcijas.
Labiekārtot un pielāgot klientu vajadzībām sociālo māju.

Rīcības programma 2007. – 2013. gadam
N.p
.k.
1.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Nodrošināt kvalitatīvu
sociālo aprūpi mājās.

• Apzināt iedzīvotājus, kam sociālā
aprūpe mājās ir nepieciešama.

Pašvaldība.

Īstenošanas
laiks
2007.

• Profesionāli
aprūpētājus.

Pašvaldība.

2008.

• Izveidot mobilo grupu sociālās aprūpes
veikšanai mājās.

Pašvaldība, ES
struktūrfondi.

2009.

• Iegādāties specializēto transportu.

Pašvaldība.

2009.

• Organizēt īslaicīgo aprūpi invalīdiem

Pašvaldība vai

2008.

sagatavot
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N.p
.k.

2.

3.

Uzdevumi

Palielināt sociālo
darbinieku skaitu un
pilnveidot viņu
profesionālo
kompetenci.
Palielināt īres un
sociālo dzīvokļu
skaitu.

Pasākumi

Finansējums

un bērniem ar īpašām vajadzībām viņu
pastāvīgo aprūpētāju — ģimenes
locekļu — prombūtnes laikā (pēc
ģimenes
locekļu
iepriekšēja
pieteikuma).
• Pieņemt darbā jaunus sociālos
darbiniekus.

ģimene (izvērtējot
materiālo stāvokli).

Īstenošanas
laiks

Pašvaldība.

2007. — 2009.

• Celt daudzdzīvokļu mājas.

Pašvaldība, valsts,
ES, VPP.

2008. — 2009.

4.

Paplašināt ģimenes
atbalsta centra
funkcijas.

• Nodrošināt plašākas telpas.
• Veidot darba programmas skolēniem
vasaras brīvlaikā.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2013.

5.

Labiekārtot un pielāgot
klientu vajadzībām
sociālo māju.

• Veikt labiekārtošanas darbus – ierīkot
liftu un ērtu nobrauktuvi pie ēkas.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2009.

Projekti
1. Specializētā transporta invalīdiem un personām ar kustību traucējumiem iegāde un
ekspluatācijas izdevumu segšana.
2. Sociālās mājas labiekārtošana un pielāgošana iemītniekiem.

2.3.3. Veselības aprūpe
Saulkrastu pilsētā iedzīvotāju veselības aprūpi nodrošina PSIA «Saulkrastu slimnīca». Ēkā Ainažu
ielā 34 izvietojusies slimnīca, kas sastāv no trim daļām – ambulatorā, stacionārā un neatliekamā
medicīniskā palīdzība, kā arī Sociālās aprūpes māja un vairāki slimnīcas nomnieki, kas nodrošina
dažādus ar veselību un skaistumkopšanu saistītus pakalpojumus – zobārstniecības, masāžas,
kosmētiskā kabineta, osteopāta, farmācijas u.c. pakalpojumus.
Veselības aprūpes funkcijas Saulkrastu slimnīcā veic ambulatorā, stacionārā un NMP daļa, cita
citu papildinot, lai iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamu veselības aprūpi. 2005. gadā iestādē
pamatdarbā strādāja 53 cilvēki, no tiem 35 bija medicīnas darbinieki – 7 ārsti, 8 vidējā medicīniskā
personāla darbinieki, 14 NMP vidējā medicīniskā personāla darbinieki un 7 jaunākā medicīniskā
personāla darbinieki. Kā redzams 2.3.10. attēlā, kopējais Saulkrastu slimnīcas darbinieku skaits
pēdējo sešu gadu laikā ir samazinājies par 30% jeb 23 darbiniekiem.
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Saulkrastu slimnīcas personāla skaita dinamika, 2000. 2005.gads
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2.3.10. attēls. Saulkrastu slimnīcas personāla skaita dinamika, 2000. – 2005. gads

Avots: Saulkrastu slimnīca

Iemesls veselības aprūpes darbinieku samazinājumam galvenokārt meklējams valsts veselības
politikas pārgrozībās un zemajā medicīnas darbinieku atalgojumā, kā arī pašvaldības un slimnīcas
ierobežotajās iespējās nodrošināt medicīnas pakalpojumu sniegšanas telpu atbilstību arvien
pieaugošajām tehniskajām un sanitāri higiēniskajām prasībām. Tā, piemēram, 2006. gadā slēdza
fizioterapijas kabinetu, jo tā tehnisko atbilstību nodrošināšana prasīja pārāk lielas izmaksas.
Saulkrastu slimnīcas ambulatorajā daļā strādā ķirurgi, otorinolaringologs, oftalmologs, bet līdz
2001. gadam strādāja arī terapeiti, pediatri, ginekologi, kuriem pašreiz ir ģimenes ārstu prakses,
ginekologa un dzemdību speciālista prakse. Ambulatorajā daļā darbojas arī laboratorija un
rentgena kabinets. Arvien vairāk slimnieku apkalpo dienas stacionārā (2005. gadā - 171 slimnieku,
2001. gadā - tikai 28 slimniekus), kurā veic vēdera dobuma, vēnu, ādas un zemādas audu un
ginekoloģiskās operācijas. Dienas stacionāra ietilpība ir 10 gultas (līdz 2004. gadam bija tikai 5
gultas). Ārpus ģimenes ārstu darba laika slimniekiem neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz
traumu punkts, kurš pašlaik ir ambulatorās daļas sastāvā un kurš darbojas katru darba dienu no
plkst. 17.00 līdz 8.00. Traumu punkta medicīniskais personāls divu slodžu apmērā tiek apmaksāts
no valsts budžeta, tomēr tas nav pietiekami, lai traumu punkta darbību nodrošinātu arī sestdienās
un svētdienās. Iepriekš minētās izmaiņas un esošās ambulatorās medicīniskās aprūpes iespējas
sasaucas ar Saulkrastu poliklīnikas apmeklētāju skaita samazināšanos, kas parādītas 2.3.11. attēlā –
līdz 2001. gadam visu medicīnas speciālistu apmeklējumu kopskaits bija 22 634, bet, sākot ar
2001. gadu, uzrādīti visi apmeklējumi, kas ir ārpus ģimenes ārstu sniegtajiem medicīnas
pakalpojumiem. 2005. gadā ambulatoro daļu apmeklēja 4182 iedzīvotāji, kas ir par 50% mazāk
nekā 2001. gadā. Diemžēl kā galvenais iemesls medicīnisko pakalpojumu ņēmēju skaita
sarukumam ir jāmin medicīnisko pakalpojumu daudzveidības trūkums, kā, piemēram,
fizioterapeits, neirologs u.c.
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Poliklīnikas apmeklētāju skaits (2000.-2006.g.)
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2.3.11. attēls. Saulkrastu poliklīnikas apmeklētāju skaita dinamika, 2000. – 2005. gads

Avots: Saulkrastu slimnīca

Saulkrastu pašvaldības iedzīvotājus apkalpo 4 ģimenes ārsti – 2 pilnībā strādā Saulkrastu pilsētas
iedzīvotājiem, 1 arī Skultes pagastā un 1 Saulkrastu pilsētā, Saulkrastu pilsētas lauku teritorijā,
Pabažos un arī Sējas pagastā. Saulkrastu pašvaldības ģimenes ārsti ir ekonomiski un juridiski
pilnīgi patstāvīgi praktizējoši ārsti, kuri no slimnīcas īrē telpas. Ņemot vērā pastāvošo nosacījumu,
ka viens ģimenes ārsts var apkalpot līdz 1800 iedzīvotājiem, Saulkrastu pašvaldības ģimenes ārsti
ir pārslogoti, un būtu nepieciešams vismaz vēl viens ģimenes ārsts, it īpaši ņemot vērā, ka
Saulkrastos dzīvo vairāk personu, nekā oficiāli ir reģistrētas.
Tomēr vislielākās problēmas gan slimnīcas ambulatorās daļas darbiniekiem, gan ģimenes ārstiem
rodas vasarās, kad pēc aptuvenām aplēsēm ikdienā dzīvojošo cilvēku skaits vasaras atpūtnieku
pieplūduma dēļ palielinās līdz pat 40 000 – 60 000 personām, kas ir aptuveni līdz pat 10 reizēm
lielāks nekā reģistrēto Saulkrastu iedzīvotāju skaits, kuriem plāno veselības aprūpes pieejamību.
Ambulatorā daļa perspektīvā, vēlams jau 2010. gadā, varētu veidoties kā medicīnas centrs, kurš
līdztekus jau esošajiem medicīniskajiem pakalpojumiem nodrošinātu Saulkrastu iedzīvotājiem tādu
ambulatoro speciālistu pieejamību kā acu ārsts, neirologs, ginekologs u.c. Medicīnas centrs varētu
paplašināt medicīniskās aprūpes pieejamību, ietaupot laiku un naudu, kas pašlaik Saulkrastu
iedzīvotājiem ir jātērē, lai mērotu 100 km tālu ceļu līdz Rīgai vai kādai citai lielākai pilsētai, kur ir
iespējams saņemt minētos medicīniskos pakalpojumus.
Saulkrastu slimnīcas stacionārās daļas uzņemšanas nodaļa strādā 24 stundas diennaktī. Stacionāra
vispārējā nodaļā ir 25 gultas (nemainīgs skaits kopš 2001. gada), kas paredzētas terapijas,
ķirurģijas un ginekoloģiskā profila slimniekiem. Galvenokārt tiek apkalpoti pacienti ar hroniskām
saslimšanām. Pēc slimnīcas statistikas datiem, kopš 2001. gada stacionārā iestājušos pacientu
skaits ir samazinājies par 22%, 2005. gadā sasniedzot 925 slimniekus. Līdz 2001. gadam bija arī
grūtnieču patoloģijas un neiroloģiskā profila gultas; stacionārā kopā bija atvērtas 82 gultas un
attiecīgi 2000. gadā stacionārā tika uzņemts 1291 slimnieks. No 2005. gada aprīļa stacionārā vairs
nestrādā ķirurgs, ķirurģiskos pakalpojumus tagad sniedz dienas stacionārā. Stacionārs tiek
apmaksāts pēc paveiktā darba, kuru ir ļoti sarežģīti iepriekš prognozēt.
NMP daļas darbu 24 stundas diennaktī nodrošina divas ārsta palīgu (feldšeru) brigādes. NMP
pieteikto izsaukumu skaits 2005. gadā bija 2859, no kuriem 94% jeb 2676 izsaukumi tika izpildīti.
Pēdējo 5 gadu laikā pieteikto izsaukumu skaits katru gadu samazinās par 4 – 7%. Iespējams, ka tas
ir izskaidrojams ar ģimenes ārsta biežākām vizītēm, un līdz ar to ir novērojama iedzīvotāju
veselības uzlabošanās kopumā. Lielākās problēmas NMP darbā ir saistītas ar šīs daļas tāmēto
finansējumu, kura apjomi bieži vien vēl nav zināmi pat tad, kad jaunais budžeta gads jau ir sācies,
līdz ar to arī ir grūtības plānot slimnīcas darbu un iezīmēt darbības vīziju. Arī slimnīcas darbības
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problemātiskākie jautājumi ir saistīti tieši ar pakalpojuma apjomu noteikšanu un finansēšanu,
galvenokārt NMP un stacionāram. Bažas rada arī 2007. gadā paredzētā stacionāra sertifikācija,
kurai ir izvirzītas ļoti augstas prasības gan dokumentācijas izstrādei, gan tehniskajam
aprīkojumam.
Galvenie slimnīcas plusi jeb stiprās puses, pie kuru nodrošināšanas jau laikus ir strādāts,
perspektīvā orientējoties uz medicīnisko centru kā ambulatoro pakalpojumu sniedzēju, ir šādi:
•

•
•

pa 13 gadiem ar daļēju Saulkrastu domes atbalstu ir iegādāts ultrasonoskops, kas ir būtisks
ieguldījums gan ambulatorajai, gan stacionārajai daļai, jo nodrošina vēderdobuma orgānu,
ginekoloģijas un grūtniecības izmeklēšanu;
labā kvalitātē ir nodrošināts acu kabineta aprīkojums;
operāciju zāle ir jauna, tās tehniskais stāvoklis atbilst visiem standartiem, tomēr vēl ir
nepieciešams papildināt medicīniski tehnisko aprīkojumu, kā arī jādomā par pacientu plūsmas
nodrošināšanu (uzskata, ka ķirurģisko operāciju pacientus varētu piesaistīt no Rīgas, jo
Saulkrastos vienas stacionārās gultas vietas izmaksas ir vismaz par 50% zemākas).

Viena no iespējām, kā optimizēt slimnīcas un Sociālās aprūpes mājas darbību, varētu būt šīs divas
iestādes apvienot, tādējādi radot gan personāla (piemēram, veidojot kopēju administrāciju,
grāmatvedību), gan finansējuma (piemēram, piesaistot ēdināšanas pakalpojumus no ārpuses)
ekonomiju. Līdz ar to varētu uzlaboties arī pakalpojumu kvalitāte.
Kā rāda Saulkrastu iedzīvotāju aptaujas dati, tad lielākā aptaujāto daļa savu sadarbību ar
Saulkrastu slimnīcu novērtē kā labu vai vidēju, bet ceturtā daļa iedzīvotāju atzīst, ka sadarbība ar
Saulkrastu slimnīcu ir slikta. No visiem aptaujas dalībniekiem 12% respondentu atbildēja, ka
vēlētos saņemt fizioterapeita palīdzību Saulkrastos, un 20% respondentu uzskatīja, ka Saulkrastos
varētu atvērt kūrmāju vai sanatoriju, kurā šos pakalpojumus varētu saņemt ne tikai saulkrastnieki,
bet arī tūristi (ārstnieciskais tūrisms).

SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

Iedzīvotāji saņem ambulatoros, stacionāros un
NMP pamatpakalpojumus.

1.

Medicīnisko pakalpojumu piedāvājums
pietiekams, trūkst speciālistu.

2.

Tehniskām prasībām atbilstoša operāciju zāle.

2.

3.

Labā kvalitātē ir acu kabineta aprīkojums.

Operāciju zālei daļēji
tehniskais aprīkojums.

4.

Pašvaldība finansiāli palīdz.

3.

Traumu punkts strādā tikai darba dienās.

4.

Sarežģīti nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi
vasaras mēnešos, kad pieaug vasaras atpūtnieku
skaits.

Iespējas
1.

Reorganizēt
slimnīcu
pakalpojumu centru.

trūkst

nav

medicīniski

Draudi
par

medicīnas

1.

Pasliktinās veselības aprūpes pieejamība.

2.

Pasliktinās iedzīvotāju veselības stāvoklis.

2.

Optimizēt slimnīcas un Sociālās aprūpes mājas
administratīvo un saimniecisko sadarbību.

3.

Neskaidra Valsts veselības aprūpes politika
(finanšu plānošana veselības aprūpei).

3.

Veidot rehabilitācijas centru.

4.

4.

Iespējas iznomāt operācijas zāli.

Saulkrastu
slimnīcu
paredzēts
pārveidot
(reorganizēt), likvidējot diennakts stacionāru
(valsts programma).
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Attīstības mērķi
1. Nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību Saulkrastu pašvaldības iedzīvotājiem.
2. Informēt un aicināt Saulkrastu iedzīvotājus izmantot pašvaldības teritorijā pieejamās, veselīgu
dzīves veidu veicinošās aktivitātes, lai stiprinātu fizisko un garīgo veselību.

Uzdevumi
1. Izstrādāt Saulkrastu slimnīcas attīstības modeli.
2. Turpināt finansiāli atbalstīt Saulkrastu slimnīcu.
3. Organizēt bezmaksas veselības pārbaudes Saulkrastu pašvaldības skolēniem un sociāli
mazaizsargātiem iedzīvotājiem.
4. Veikt informatīvi izglītojošo darbu, aicinot Saulkrastu iedzīvotājus pievērsties veselīgam
dzīves veidam.
5. Optimizēt slimnīcas un Sociālās aprūpes mājas administratīvo un saimniecisko darbību un to
izmaksas.

Rīcības programma 2007. – 2013. gadam
N.
p.
k.
1.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Īstenošanas
laiks

Izstrādāt Saulkrastu
slimnīcas attīstības
modeli.

• Izveidot darba grupu.

Pašvaldība.

2007. — 2008.

• Izstrādāt attīstības modeli.

Pašvaldība.

2007. — 2008.

2.

Turpināt finansiāli
atbalstīt Saulkrastu
slimnīcu.

3.

Organizēt bezmaksas
veselības pārbaudes
skolēniem un sociāli
mazaizsargātiem
iedzīvotājiem.

•
•
•
•

Pašvaldība, VIP.
Pašvaldība, VIP.
Pašvaldība, VIP.
Pašvaldība.

2007. — 2013.
2007. — 2013.
2007. — 2013.
2008. — 2013.

• Nodrošināt finansiālu un
organizatorisku atbalstu.

Pašvaldība.

2008. — 2013.

• Izstrādāt veselību veicinošu
programmu.

Pašvaldība.

2008. — 2013.

• Aicināt iedzīvotājus ievērot veselīgu
dzīvesveidu.

Pašvaldība.

2008. — 2013.

4.

Veikt informatīvi
izglītojošo darbu,
aicinot Saulkrastu
iedzīvotājus pievērsties
veselīgam
dzīvesveidam.

Atbalstīt ēku un telpu remontus.
Uzlabot infrastruktūru.
Atbalstīt aparatūras iegādi.
Informēt iedzīvotājus.

2.3.4. Kultūra, sports un sabiedriskā aktivitāte
Saulkrastos rosīga kultūras, sporta un sabiedriskā dzīve rit jau kopš pagājušā gadsimta sākuma.
Pašlaik Saulkrasti Latvijā ir pazīstami ar vairākiem tradicionāliem pasākumiem:
•
•
•
•
•
•

aktiera Edgara Liepiņa piemiņai veltītiem koncertiem maija pēdējā svētdienā;
«Olgas disenītes» noslēguma konkursu – koncertu;
starptautisko džeza festivālu «Saulkrasti Jazz»;
Saulkrastu ērģeļmūzikas dienām;
Saulkrastu pilsētas svētki;
pludmales volejbola un ielu basketbola sacensībām «Saulkrastu kokteilis».
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Kultūra
Kultūras norisēm iekštelpās Saulkrastos galvenokārt tiek izmantotas Saulkrastu domes un kultūras
nama «Zvejniekciems» telpas, tomēr arī Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas,
Saulkrastu bibliotēkas un abu vidusskolu telpās notiek dažādi kultūras pasākumi. Ietilpības ziņā
lielākās telpas, kurās ir iespējams rīkot kultūras un sabiedriskās norises, ir trīs: Saulkrastu domes
sēžu zāle (200 vietas); kultūras nama «Zvejniekciems» lielā zāle (400 vietas) un kultūras nama
«Zvejniekciems» mazā zāle (100 vietas).
Analizējot kultūras pasākumu un to apmeklētāju skaita dinamiku, kopumā jāsecina, ka dažādu
kultūras norišu apmeklētāju skaits kopš 2000. gada ir sarucis par 34% (skat. 2.3.12. attēlu) – no
32060 apmeklētājiem 2000. gadā līdz 21255 apmeklētājiem 2005. gadā (izņēmums 2003. gads,
kad bija vērojams gan kultūras norišu, gan to apmeklētāju skaita pieaugums), kaut gan kultūras
norišu skaits pieaudzis par 10% no 158 pasākumiem 2000. gadā līdz 174 notikumiem 2005. gadā.
Saulkrastu pilsētas (Saulkrastu domes un k.n. "Zvejniekciems" telpās)
kultūras pasākumu un apmeklētāju skaita dinamika, 2000. - 2005.gads
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2.3.12. attēls. Saulkrastu pilsētas (domes un k.n. «Zvejniekciems» telpās) kultūras pasākumu un
apmeklētāju skaita dinamika, 2000. – 2005. g.
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība
* Pasākumi tikai Saulkrastu pilsētas domes telpās
** Pasākumi gan Saulkrastu domes, gan k.n. «Zvejniekciems» telpās

Kultūras norišu skaita un apmeklētāju dinamika rāda, ka ne vienmēr apmeklētāju skaits pieaug,
pieaugot pasākumu skaitam. Tas nozīmē, ka liela uzmanība ir jāpievērš kultūras notikumu
tematikas pieprasījumam un satura kvalitātei. Kā redzams 2.3.1. tabulā, 2005. gadā 87% (151
pasākums) no visām atpūtas un kultūras norisēm notika Saulkrastu domes telpās un 13% kultūras
namā «Zvejniekciems». Kopumā visvairāk apmeklēti bija dažādi izklaides pasākumi (6800
apmeklētāji), amatieru koncerti (4575 apmeklētāji) un amatieru izstādes (3400 apmeklētāji).
Vislielākais vidējais apmeklējums uz vienu pasākumu 2005. gadā ir bijis amatieru koncertos, t.i., 1
koncertu ir vidēji apmeklējuši 352 apmeklētāji, nākamais apmeklētākais ir bijis 1 izklaides
pasākums – 227 apmeklētāji, savukārt 1 valsts un tradicionālo svētku pasākumā vidēji ir
piedalījušies 115 apmeklētāji.
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2.3.1. tabula. Saulkrastu pilsētas kultūras norišu (domes un k.n. «Zvejniekciems» telpās) un
apmeklētāju sadalījums pa tematiskajām grupām, 2005. g.
Saulkrastu domes telpās
Kultūras norise

k.n. «Zvejniekciems»
telpās

Pasākumu
skaits
14

Apmeklētāju
skaits
1420

Pasākumu
skaits
1

Apmeklētāju
skaits
300

Informatīvi izglītojošās norises

36

1560

1

150

Koncerti (amatieru)

13

4575

Koncerti (profesionāļu)

1

200

3

300

Koncerti (izbraukumu)

45
50

5

500

1

200

Valsts un tradicionālie svētki

Izrādes (amatieru)

1

Izrādes (profesionāļu)
Izstādes (amatieru)

8

3400

Izstādes (profesionāļu)

1

800

10

1000

28

6600

2

200

151

18605

23

2650

Izstādes (izbraukumu)
Izklaides sarīkojumi
KOPĀ

4

Brīvdabas kultūras norisēm izmanto Saulkrastu brīvdabas estrādi, kuras ietilpība ir 2200 sēdvietas.
Estrāde iznomāta SIA «Atpūtas serviss», kura no maija līdz septembrim katru sestdienu un bieži
vien arī piektdienās un svētdienās organizē dažādus kultūras sarīkojumus. Pēc Saulkrastu domes
datiem, 2005. gadā Saulkrastu estrādi apmeklēja aptuveni 25 000 skatītāji. Visapmeklētākie 2005.
gada pasākumi bija mūzikls «Vella kalpi», Edgara Liepiņa piemiņai veltītais koncerts, Saulkrastu
pilsētas svētki, «Saulkrasti Jazz’05» un nedēļas nogales koncerti. Tomēr iedzīvotāju aptaujās
atspoguļojas zināma neapmierinātība ar pasākumu slikto organizētību un izpildītāju vājo
māksliniecisko sniegumu.
Nozīmīgus kultūras pasākumus Saulkrastos rīko arī biedrības, piemēram, biedrība «Saulkrastu
kultūras centrs» organizē koncertus un «Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas», savukārt biedrība
«Vasaras mūzikas sesija» – Saulkrastu džeza festivālus.
Pēc Elgas Drulles privātas ierosmes Saulkrastos darbojas Saulkrastu dārza teātris «Gliemežvāks»,
un 2006. gada vasarā notika tā pirmā izrāde.
Mākslinieciskie kolektīvi
Saulkrastu pilsētas māksliniecisko kolektīvu darbība notiek gan Saulkrastu domes telpās gan
kultūras nama «Zvejniekciems» telpās. Saulkrastu domes sēžu zāli (200 vietas), laulību zāli un
deju zāli katru nedēļu izmanto vairāk nekā 200 Saulkrastu iedzīvotāju, kas aktīvi darbojas šādos
Saulkrastu pilsētas mākslinieciskajos kolektīvos:
•
•

•
•

jauktais koris «Bangotne» (dib. 1951. g.), diriģents Jānis Veismanis, kormeistare Antra
Deniškāne, koncertmeistars Andis Bahmanis, 30 dalībnieki;
jauktais koris «Anima» (2001. g.), diriģents Artūrs Ancāns, vokālā pedagoģe Kristīne Gaile, 40
dalībnieki. Kolektīvam ir izcili panākumi kā Latvijā, tā ārzemēs, to apliecina iegūtie «Zelta»
diplomi koru konkursos Ungārijā, Itālijā, Slovākijā un 2006. gadā izcīnītā 1. vieta Rīgas rajona
koru skatē;
senioru vokālais ansamblis «Dzīle» (2002. g.), vadītājs Jānis Lucāns, 12 dalībnieki;
vīru vokālais ansamblis «Džigibai» (2005. g.), vadītājs Artūrs Ancāns, 4 dalībnieki;
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•
•
•
•

senioru deju kolektīvs «Saulgrieži» (1978. g.), vadītāja Judīte Krūmiņa, koncertmeistare
Maruta Muste, 20 dalībnieki;
jauniešu deju kolektīvs (1982. g.), vadītāja Judīte Krūmiņa, 25 dalībnieki;
līnijdeju grupa, vadītāja Alta Bringina, 20 dalībnieki;
pirmsskolas bērnu deju kolektīvs «Rūķītis», vadītāja Alta Bringina, 50 dalībnieki.

Telpu cokolstāvu izmanto audēju kopa (8 dalībnieki) Rasmas Krūkliņas vadībā un rokdarbnieču
pulciņš (1979. g.), vadītāja Guna Lāčauniece (12 dalībnieki). Profesionālu mākslinieku un
amatieru mākslinieku izstāžu rīkošanai tiek izmantotas visas Saulkrastu domes zāles un foajē
telpas.
Saulkrastu kultūras nams «Zvejniekciems» atrodas Atpūtas ielā 1b, Saulkrastu lauku teritorijā. Ēka
celta pēc arhitektes Martas Staņas projekta 1958. gadā. Telpas – lielā zāle (400 vietas), mazā zāle
(100 vietas), foajē (80 vietas), divas aktieru istabas — izmanto Saulkrastu jauniešu iniciatīvu
centrs, Zvejniekciema vidusskolas bibliotēka, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
mākslas nodaļa, vairāki nomnieki – firma «Grupa 93», pārtikas veikals «Ilda», kafejnīca, frizētava,
kurpnieku un šuvēju darbnīca, kā arī šādi mākslinieciskie kolektīvi:
• senioru Eiropas deju grupa «Draiskais solis», vadītāja Ināra Vonda, 18 dalībnieki;
• pirmsskolas bērnu deju kolektīvs, vadītāja Ināra Vonda, 18 dalībnieki;
• pūtēju orķestris «Neibāde», vadītājs Miervaldis Leja, 20 dalībnieki;
• koklētāju ansamblis «Saule», vadītāja Solveiga Ivanova, 9 dalībnieki;
• popgrupa, vadītājs Kristaps Krievkalns, 6 dalībnieki.
Kultūras nama «Zvejniekciems» telpas darba dienās no plkst. 13.00 līdz 18.00 noslogo VJMMS,
bet vakaros noris deju kolektīvu mēģinājumi.
Muzeji
Saulkrastu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja apmeklēt divus muzejus – Saulkrastu
sabiedrisko muzeju, kurš nav akreditēts, tomēr tā ekspozīcija – izstāde dod ieskatu par
Saulkrastiem 20. gs. 20. un 30. gados un Saulkrastu velosipēdu muzeju, kurā izvietota Jāņa
Seregina privāta velosipēdu kolekcija, kas ir vienīgā šāda veida kolekcija Baltijā.
Bibliotēka
Saulkrastu pašvaldībā darbojas viena bibliotēka ar atsevišķu bērnu grāmatu nodaļu. Bibliotēka jau
sen vairs nav vieta, kur iedzīvotāji tikai atnāk apmainīt grāmatu vai izlasīt periodiku, tā kļuvusi par
daudzfunkcionālu kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes iestādi. Kopš 2003.
gada 7. aprīļa bibliotēkā ir atvērts Sabiedriskais interneta pieejas punkts, kas aprīkots ar trim
datoriem, no kuriem diviem ir interneta pieslēgums, un kopēšanas ierīci. Sabiedriskais interneta
pieejas punkts ir pieejams ikvienam bibliotēkas lasītājam un interesentam.
Bibliotēkas veiksmīgu darbību nodrošina piecas darbinieces – četras ar vidējo speciālo izglītību un
viena ar nepabeigtu augstāko izglītību. Visām darbiniecēm ir ievērojama profesionālā pieredze, bet
bibliotēkas vadītājas un vēl divu darbinieču darba stāžs pārsniedz 20 gadus.
Daudzfunkcionālo iespēju piedāvājums ir labs, tomēr bibliotēkas pamatuzdevums ir veicināt
lasīšanu. Lai šo uzdevumu sekmīgi nodrošinātu, bibliotēka pastāvīgi rūpējas par grāmatu krājuma
papildināšanu atbilstoši lasītāju interesēm. Uz 2006. gada 1. janvāri kopējais grāmatu krājums bija
42774 eksemplāri, kas salīdzinājumā ar 2000. gadu ir pieaudzis par 5% (skat. 2.3.13. attēlu). 2005.
gadā krājumā ienākušas 454 jaunas grāmatas, no kurām 157 eksemplāri bērnu nodaļā. Tomēr
izsniegto grāmatu skaitam ir tendence arvien samazināties – 2005. gadā ir izsniegtas par 24% jeb
gandrīz 5000 grāmatām mazāk nekā 2000. gadā, kaut gan bibliotēkas kopējais apmeklētāju skaits
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tajā paša periodā ir palielinājies par 76% jeb 10852 apmeklētajiem. Šīs pretrunīgās iezīmes ir
skaidrojamas ar to, ka, pirmkārt, arvien vairāk jauniešu apmeklē bibliotēku, lai iegūtu informāciju
internetā (pēc statistikas datiem, interneta lietotāju skaits 2005. gadā vien salīdzinājumā ar 2004.
gadu ir gandrīz pieckāršojies, sasniedzot 5534 lietotājus), otrkārt, arvien vairāk bibliotēku
apmeklē, lai iepazītos ar jaunumiem periodiskajos izdevumos, tas it īpaši vērojams bibliotēkas
pieaugušo apmeklētāju vidū.
Saulkrastu pilsētas bibliotēkas darbības raksturojums,
2000. - 2005.gads
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2.3.13. attēls. Saulkrastu pilsētas bibliotēkas darbības raksturojums laika posmā no 2000.
gada līdz 2005. gadam
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība
Lai piesaistītu jaunus lasītājus un bibliotēkas apmeklētājus, Saulkrastu bibliotēka aktīvi rīko
dažādus ar lasīšanu un literatūru saistītus pasākumus: ekskursijas pa literātu dzīves un darba
vietām, izbraukumus uz teātra izrādēm, kā arī jaunāko klašu skolēnu ekskursijas uz bibliotēku, lai
iepazīstinātu ar vietu, kur ārpus skolas iespējams gūt papildu zināšanas.
Papildus lasīšanas veicināšanai bibliotēka veic ievērojamu ieguldījumu Saulkrastu
novadpētniecības darbā – apstrādā, sistematizē un noformē Saulkrastu novadpētniecības
materiālus. Iecerēts ierīkot atsevišķu novadpētniecības lasītavu.
Arī Saulkrastu iedzīvotāji aptaujas anketās novērtējuši sadarbību ar bibliotēku kā ļoti labu.
Sports
Saulkrastu pašvaldības sporta pasākumi ir tradīcijām bagāti. Sporta pasākumus pārsvarā organizē
Saulkrastu dome, izņemot «Saulkrastu kokteili», kam tiek sniegts vienīgi finansiāls atbalsts, un
Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centra organizētos sporta pasākumus, kuros Saulkrastu sportisti
aktīvi pārstāv pašvaldību. Vispopulārākie Saulkrastu sporta pasākumi, kuriem jau ir vairāk nekā 10
gadu tradīcijas, ir «Saulkrastu skrējiens» un «Saulkrastu kokteilis» – pludmales volejbola un ielu
basketbola sacensību sporta pasākums. Vislielākais dalībnieku skaits ir reģistrēts Saulkrastu
basketbola čempionātā, kur 9 komandās bija pieteikti gandrīz 100 dalībnieku. 70 – 80 dalībnieki
katru gadu piedalās Saulkrastu skrējienā. Citos individuālajos sporta veidos dalībnieku skaits ir
robežās no 3 līdz 20 sportistiem. Sieviešu sacensībās parasti ir mazāk sportistu nekā vīriešu sporta
norisēs. Skatītāji viskuplāk apmeklē Saulkrastu basketbola čempionātu, kur uz interesantākajām
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spēlēm ierodas 20 – 30 līdzjutēju. Diemžēl uz individuālo sporta veidu sacensībām skatītāji parasti
neierodas. Gan sacensībās, gan treniņgrupās pēdējo 5 gadu laikā dalībnieku skaits kopumā katru
gadu ir bijis aptuveni vienāds.
Saulkrastu pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama gan iekštelpu, gan brīvdabas sporta
infrastruktūra. Iekštelpu sporta nodarbības notiek trijās zālēs:
•

•

•

Zvejniekciema vidusskolas sporta zālē, kura atklāta 2000. gadā un kurā ir laukumi un
aprīkojums basketbola un volejbola spēlēšanai, līdz ar to šie sporta veidi ir arī visspēcīgāk
attīstīti. Sporta zālē šķērsām laukumam iespējams izvietot divus volejbola laukumus. Zāle nav
piemērota futbola vai handbola spēlēšanai sienu materiāla dēļ. Skatītāji var izvietoties vienīgi
gar laukumu malām, jo sporta zāle nav aprīkota ar speciālām skatītāju tribīnēm. Zāle noslogota
katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 21.30. Dienas pirmajā pusē sporta zāli izmanto
Zvejniekciema vidusskolas sporta nodarbībām, pēc tam pulciņu nodarbībām un bērnu sporta
skolas treniņiem. Sākot no plkst. 18.30 zāli izmanto Saulkrastu sporta komandu treniņiem un
spēlēm, kā arī to izīrē iestāžu un uzņēmumu sporta nodarbībām.
Saulkrastu vidusskolas sporta zālē, kas ir samērā maza un nestandarta. Tajā nav iespējams
izvietot ne vajadzīgā lieluma basketbola, ne volejbola laukumus. Šeit notiek Saulkrastu
vidusskolas mācību stundas un pulciņu nodarbības, kā arī zēnu futbola treniņi ziemas mēnešos;
Saulkrastu domes pirmā stāva zālē, kura ir pilnīgi nepiemērota sporta nodarbībām zemo griestu
un nelielo izmēru dēļ, tomēr šajā zālē notiek Saulkrastu sākumskolas sporta nodarbības un
teikvondo treniņi, kā arī spēlē šahu, dambreti, galda tenisu, novusu un met šautriņas.

Brīvā dabā vispopulārākais sporta veids ir pludmales volejbols, kas notiek dabas veidotā sporta
infrastruktūrā – pludmalē. Līdztekus pludmales volejbolam populāras brīvdabas sporta nodarbības
ir Saulkrastu skrējiens, velokross, slēpošana, orientēšanas sports un futbols, kuru norisei izmanto
dažādas Saulkrastu pašvaldības teritorijas un arī divus brīvdabas sporta laukumus:
• Zvejniekciema vidusskolas stadionu, kura lielums ir piemērots vieglatlētikai un futbolam, taču
tas ir nesakopts un bez nepieciešamā seguma. Tomēr stadionā notiek Zvejniekciema
vidusskolas sporta stundas;
• Saulkrastu vidusskolas stadionu, kurā notiek Saulkrastu vidusskolas sporta stundas, taču sporta
halles būvniecības laikā stadions tikpat kā nav izmantojams.
Saulkrastu pašvaldība var lepoties ar daudzu savu sportistu panākumiem, to vidū kā izcilākie
minami: brīvās cīņas pārstāve Laura Skujiņa – Eiropas kadešu čempione, kas ir arī uzvarējusi
vairākos citos pašmāju un starptautiskos turnīros; tenisiste Alise Vaidere, kas atzīta par labāko
2005. gada Latvijas tenisisti; kalnu riteņbraukšanas izlases dalībnieks Kārlis Kišuro; basketboliste
Aija Brumermane; kamaniņu braucēja Aiva Aparjode, kas piedalījās 2006. gada olimpiskajās
spēlēs; orientieristi Māra, Jānis un Edgars Peilāni, kuriem ir labi panākumi Latvijas un
starptautiskajās sacensībās. Zvejniekciema vidusskolas zēni un meitenes 2005. gadā kļuva par
Latvijas čempioniem volejbolā. Saulkrastu sportisti regulāri piedalās Rīgas rajona sporta spēlēs,
kurās visaugstākos titulus ir saņēmušas basketbolistes, kas pēdējos gados vairākkārt ir kļuvušas par
uzvarētājām. Šogad uzvarētāju vidū bija arī vīriešu basketbola izlase un šahistu komanda.
Diemžēl trenerim aizejot no darba, 2005. gadā beidza pastāvēt brīvās cīņas sekcija, kurā
nodarbojās aptuveni 20 bērnu. Tiek plānots, ka 2007. gadā, pabeidzot jaunās sporta halles
būvniecību, Saulkrastu sporta dzīvē notiks lielas pārmaiņas – iedzīvotājiem piedāvās nodarboties
ar jauniem, vēl nebijušiem sporta veidiem un citā līmenī attīstīs jau esošos. Jāatzīmē, ka, pēc
Saulkrastu iedzīvotāju aptaujas datiem, no visiem pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem
visvairāk pieprasīti ir tieši sportiskas atpūtas iespējas – peldbaseins, boulinga zāle, skeitparks,
pirtis, trenažieru zāles un velosipēdu nomas punkti. Jādomā arī par veloceliņu izveidi pilsētā.
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SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

Daudzveidīgs kultūras un sporta pasākumu
piedāvājums.

1.

2.

Saulkrasti ir labi pazīstami ar šādiem kultūras un
sporta pasākumiem: Saulkrastu pilsētas svētki,
džeza festivāls «Saulkrasti Jazz», Saulkrastu
ērģeļmūzikas dienas, Edgara Liepiņa piemiņas
koncerts, «Saulkrastu kokteilis», «Saulkrastu
skrējiens», «Saulkrastu slēpojums», orientēšanās
seriāls «Saulkrastu pavasaris».

Nepietiekama sporta un kultūras infrastruktūra,
lai nodrošinātu iedzīvotāju aktīvu atpūtu,
piemēram, nav peldbaseina, boulinga zāles, deju
kluba Brīvdabas sporta laukumi ir sliktā tehniskā
stāvoklī.

2.

Pasākumi estrādē pārsvarā ir ar komerciālu
ievirzi.

3.

Pasākumu izdošanās estrādē atkarīga no laika
apstākļiem.

4.

Trūkst kinoteātra.

5.

Nav izklaides iespēju jauniešiem, īpaši ziemā.

6.

Saulkrastu centrā nav piemērotu telpu plašu
kultūras un sporta pasākumu rīkošanai.

3.

Saulkrastu māksliniecisko kolektīvu dalībnieki
un sportisti ar labiem panākumiem pārstāv
Saulkrastu pašvaldību rajona, Latvijas un
starptautiskā mērogā.

4.

Aktīva māksliniecisko kolektīvu darbība.

5.

Regulāras profesionālu mākslinieku un amatieru
izstādes.

7.

Trūkst spēcīgas sporta komandas ar Saulkrastu
vārdu.

6.

Ir divi muzeji – sabiedriskais un Velomuzejs.

8.

7.

Ir kultūras nams ar 400 vietīgu skatītāju zāli,
mazo zāli un palīgtelpām.

Nepietiekama
iedzīvotāju
aktivitāte
un
ieinteresētība kultūras un sporta pasākumos
(vienmēr var vēlēties vairāk).

8.

Kultūras, sporta pasākumiem un māksliniecisko
kolektīvu nodarbībām ir iespēja izmantot
Saulkrastu domes telpas.

9.

Nepietiekama
pasākumu
Saulkrastos un Zvejniekciemā.

9.

Labas
bibliotēkas
Zvejniekciemā).

(Saulkrastos

koordinēšana

un

10. Labi organizēti pensionāru pasākumi –
ekskursijas, braucieni uz teātra izrādēm,
tradicionāli ikmēneša saieti.
11. Ir sporta halle Zvejniekciemā, tiek būvēta jauna
sporta halle Saulkrastos.
12. Spēcīgas volejbola un basketbola komandas un
vietējie čempionāti.
13. Stipras volejbola tradīcijas.
14. Pieaugoša orientēšanās sporta, šautriņu mešanas
un galda spēļu aktivitāte.
15. Bērnu un jauniešu treniņu grupas volejbolā,
basketbolā, futbolā, orientēšanās sportā.
16. Augsti profesionāli māksliniecisko kolektīvu
vadītāji.
Iespējas

Draudi

1.

Atjaunot Zvejniekciema un Saulkrastu sporta
laukumus.

1.

2.

Piesaistīt privātos partnerus peldbaseina,
boulinga zāles, slidotavas celtniecībai.

Nepietiekama izklaides un kultūras programmu
un atpūtas infrastruktūras veidošana, kas
pasliktina iedzīvotāju garīgo un fizisko stāvokli.

2.

Iedzīvotāju lokālā patriotisma mazināšanās.

3.

Veidot un nodrošināt akreditētu pilsētas muzeju.

4.

Rekonstruēt Saulkrastu domes ēku.

5.

Uzbūvēt daudzfunkcionālu sporta halli pie
Saulkrastu vidusskolas.
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6.

Rekonstruēt Saulkrastu
apjumtas skatītāju vietas.

7.

Izveidot skeitparku.

estrādi,

izveidojot

8.

Ierīkot apgaismotu distanču slēpošanas trasi.

9.

Ar pašvaldības un uzņēmēju atbalstu izveidot
spēcīgu augstas meistarības sporta spēļu
komandu.

10. Renovēt k/n «Zvejniekciems» ēku.

Attīstības mērķi
1. Sekmēt Saulkrastu pašvaldības iedzīvotāju personisko izaugsmi, nodrošinot kultūras, atpūtas
un sporta dzīves daudzveidību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un interesēm un attīstot
atbilstošu kultūras un sporta infrastruktūru.
2. Stiprināt Saulkrastu atpazīstamību ar tradicionālu vietējas un starptautiskas nozīmes sporta un
kultūras pasākumu rīkošanu.

Uzdevumi
•
•
•
•

Izstrādāt Kultūras un sporta attīstības programmu.
Pilnveidot esošo kultūras un sporta infrastruktūru.
Turpināt bibliotēku veidošanu par izglītības, informācijas un kultūras centriem.
Izveidot akreditētu pilsētas muzeju.

Rīcības programma 2007. — 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Izstrādāt Kultūras un
sporta attīstības
programmu.

• Izstrādāt Saulkrastu vienotās Kultūras
un sporta attīstības koncepciju.

Pašvaldība.

Īstenošanas
laiks
2008. — 2009.

• Noteikt prioritātes kultūras un sporta
jomā, lai uzlabotu norišu
koordinēšanu, nodrošinot augstvērtīgu
kultūras un sporta piedāvājumu gan
pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.
• Izstrādāt un realizēt atpūtas un sporta
būvju projektus

Pašvaldība.

2008. — 2009.

Pašvaldība.

2008. — 2009.

• Uzlabot un pilnveidot estrādi.

Pašvaldība,
privātais kapitāls.

2008. — 2020.

• Uzlabot kultūras nama
«Zvejniekciems» tehnisko stāvokli.

Pašvaldība, valsts,
ES.

2007. — 2013.

• Izveidot Saulkrastu sporta halli par
kultūras, atpūtas un sporta centru.

Pašvaldība.

2007. — 2008.

• Uzlabot pilsētas domes telpu tehnisko
stāvokli.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

• Ierīkot stadionus Saulkrastos un
Zvejniekciemā.

Pašvaldība,
privātais kapitāls,
valsts, ES, VIP.

2007. — 2013.

Pilnveidot esošo
kultūras un sporta
infrastruktūru.
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N.p
.k.
3.

4.

Īstenošanas
laiks
2007. — 2013.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Turpināt bibliotēku
veidošanu par
izglītības, informācijas
un kultūras centriem.

• Paplašināt un uzlabot bibliotēku telpas.

Pašvaldība, valsts
investīciju
programmas, ES.

• Paplašināt un pilnveidot publiskās
pieejamības punktus bibliotēkās.
Izmantot pašvaldības funkciju
veikšanai ēku Raiņa ielā 7, kur atrastos
pilsētas bibliotēka, izstāžu un
ekspozīciju zāle un tūrisma
informācijas centrs.

Pašvaldība, valsts
investīciju
programmas, ES.

2007. — 2013.

• Apzināt esošo muzeja fondu.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2008.

• Izstrādāt pilsētas muzeja koncepciju.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2008.

• Nodrošināt muzeju ar telpām.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2008.

Izveidot akreditētu
pilsētas muzeju.

2.3.5. Reliģija
Saulkrastu pilsētā darbojas divas baznīcas: Saulkrastu Romas katoļu Dieva žēlsirdības baznīca un
Saulkrastu evaņģēliski luteriskā baznīca (Pēterupes baznīca).
Saulkrastu evaņģēliski luteriskā baznīca jeb Pēterupes baznīca atrodas Ainažu ielā 4. Baznīca ir
viena no Saulkrastu vēstures lieciniecēm, jo tās pirmo ēku – koka lūgšanu namu – būvēja jau 13.
gs., kad Latvijā aizsākas kristietība, mazas upītes krastā. Kapelai deva Sv. Pētera vārdu. Ar laiku
ap mācītājmuižu un baznīcu izveidojās ciems – Pēterupes ciems (vēstures dokumentos minēta kā
Pēterskapelle). Pēterupes baznīca ir trīs reizes nopostīta un atjaunota 1641. gadā, 1735. gadā, bet
līdzšinējā ēka uzbūvēta 1864. gadā. Kopš tā laika Pēterupes baznīca vairs nav postīta, gluži
otrādi, tiek veikti daudzi interjera un fasādes uzlabojumi.
Baznīcā glabājas interesantas un vērtīgas vēstures liecības – apgleznots kanceles durvju piliņš ar
Sv. Pētera attēlu (saglabājies no 17. gs. celtās baznīcas), altāra glezna «Kristus pie krusta», kuru
1856. gadā uzgleznoja mākslinieks Jāzeps Millers (pēc sava skolotāja Pētera Kornelija Minhenes
Ludviķa baznīcas altāra gleznas parauga), baznīcas ērģeles. Pēterupes baznīcas epitāfija un kancele
ar gleznojumiem durvīs ir iekļauta valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā.
Baznīca rosīgi piedalās pašvaldības garīgajā dzīvē. 2006. gadā Saulkrastu evaņģēliski luteriskajā
draudzē bija 200 cilvēku, pārsvarā vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Šogad baznīca veic lielu darbu
draudzes iekšējai izaugsmei – izstrādā draudzes attīstības vīziju, kuras mērķis galvenokārt ir
pievērst arvien vairāk jaunu cilvēku un ģimeņu draudzes dzīvei, lai perspektīvā kopīgi veidotu
baznīcu kā daļu no Saulkrastu kultūras un atpūtas dzīves. Pēterupes baznīcai pieder 24 ha lieli
zemes īpašumi, kurus tā vēlas attīstīt un izmantot draudzes dzīves dažādošanai – izglītībai, atpūtai,
iespējams, daļēji arī sakrālajam tūrismam.
Saulkrastu Romas katoļu Dieva žēlsirdības baznīca atrodas Ainažu ielā 42. Baznīca ir celta 1998.
gadā. 2006. gadā Saulkrastu Romas katoļu Dieva žēlsirdības baznīcas draudzes dzīvē piedalījās 70
iedzīvotāji, no kuriem apmēram trešdaļa ir no Skultes pagasta un Ādažu un Carnikavas novada. Uz
lielākajiem baznīcas svētkiem – Lieldienām un Ziemassvētkiem – baznīcu apmeklē ap 200
iedzīvotāju. Katoļu draudzē darbojas draudzes koris un svētdienas skola.
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2.4. Uzņēmējdarbības raksturojums
Uzņēmējdarbības attīstība Saulkrastos galvenokārt saistās ar pakalpojumu jomu – tirdzniecību,
viesu mājām, viesnīcām, ēdināšanu, sadzīves pakalpojumiem (šūšanas pakalpojumi, ķīmiskā
tīrītava, kosmētiskais kabinets, frizieris).
Rūpnieciskā ražošana attīstīta ļoti vāji, ir pārstāvētas tikai tādas ražotnes kā kokapstrāde un kartona
iepakojuma ražotne.
Zemkopju Saulkrastu pašvaldībā nav. Ir dārzkopji, kuri ar laiku, pielāgojoties Saulkrastu sezonas
dzīves raksturam, vasarās varētu atvērt nelielus veikaliņus, kuros tirgot savu produkciju vasaras
atpūtniekiem.
Nozīmīgākie darbavietu nodrošinātāji Saulkrastos ir pašvaldības un valsts iestādes (skolas,
Saulkrastu pilsētas ar l.t. dome, PSIA «Saulkrastu slimnīca», SIA «Saulkrastu komunālserviss»).
Saulkrastu pašvaldībā lielākie uzņēmumi ir Skultes osta un ceļu būves firma «Binders» un
uzņēmumi Skultes ostā. Skultes osta pēdējo gadu laikā kļuvusi par līderi starp Latvijas mazajām
tirdzniecības ostām pārkrauto kravu apjoma ziņā un plāno arī turpmāk palielināt pārkraušanas
apjomus, rekonstruējot ostas hidrotehniskās būves. Ir ierosinājums izveidot Skultes ostā jahtu
piestātni un paredzēt tajā arī laivu piestātnes un laivas zvejniekiem. Šie objekti ir noteikti
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas plānojumā.
Lielākais uzņēmumu īpatsvars ir nelieli (līdz 10 darbiniekiem) uzņēmumi, kas orientēti
galvenokārt uz vietējo tirgu, attīstību balstot uz ienākumiem vasaras sezonā. Piekraste nav aktīva,
zvejniecība cilvēkiem pārsvarā ir vaļasprieks, jo licences un zvejas piederumi izmaksā dārgi.
Kopumā, pēc provizoriskiem datiem, aptuveni 2/3 Saulkrastu nodarbināto strādā ārpus
Saulkrastiem. Oficiālais reģistrētais bezdarba līmenis 2006. gada sākumā bija 2,4%, kas ir
ievērojami zemāks nekā vidēji Rīgas rajonā (5,2%) un vidēji Latvijā (7,4%).
Kā parādīja atsevišķi organizētas uzņēmēju aptaujas rezultāti, uzņēmējdarbības attīstību visvairāk
traucē Saulkrastu sezonālais dzīves raksturs – trīs vasaras mēnešus dažādu pakalpojumu
pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, bet pārējos mēnešus uzņēmēji grūti cīnās par izdzīvošanu. Kā
iespējamos risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai uzņēmēji min: pirmkārt, īstenot jaunus
dzīvojamo māju projektus, kas piesaistītu arvien jaunus pastāvīgos iedzīvotājus, līdz ar to
paplašinātos arī pastāvīgais pakalpojumu un preču noieta tirgus; otrkārt, nepieciešams pašvaldības
stratēģiskās plānošanas atbalsts, lai ziemas periodā attīstītu atpūtas, izklaides un rekreācijas
infrastruktūru un pakalpojumus, kas ievērojami izlīdzinātu sezonālo ietekmi. Citu traucējošu
faktoru vidū uzņēmēji min birokrātiskās formalitātes, nesakārtotu infrastruktūru (ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas kvalitāte) un darbinieku trūkumu.
Starp atbalsta pasākumiem, kurus uzņēmēji vēlētos saņemt no Saulkrastu pašvaldības, tiek minēti
gan kopējās infrastruktūras uzlabojumi, gan nodokļu atvieglojumi un bezprocentu kreditēšanas
iespējas, gan palīdzība telpu nomā, atbalsts celtniecības darbu veikšanai un nepieciešamā
darbaspēka apmācības nodrošināšana. No darbaspēka visvairāk nepieciešams apkalpojošais
personāls – oficianti, bārmeņi, viesu nama apkalpojošais personāls – un speciālisti – autoremonta
strādnieki, pavāri, viesu namu vadītāji.

SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

1.

Uzņēmējdarbībai izteikts sezonas raksturs.

2.

Trūkst kvalificēta darbaspēka.

Dabas veidota atpūtas industrijas infrastruktūra –
pludmale.
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2.
3.
4.

Attīstīta viesu namu, viesnīcu un kempingu
darbība.

3.

Mazs vietējais patēriņa tirgus.

4.

Maz darbavietu.

Stabila uzņēmējdarbība ceļu būvē, pasažieru un
kravu pārvadājumos, ostas pakalpojumos.

5.

Mazaktīvi uzņēmēji.

6.

Nepietiekams
piedāvājums.

7.

Nepietiekami
pakalpojumi.

8.

Tūrismam nepiemērota ostas infrastruktūra.

9.

Mazattīstīta rūpnieciskā ražošana.

Attīstīta Skultes ostas infrastruktūra.

sadzīves
sabiedriskās

pakalpojumu
ēdināšanas

Iespējas

Draudi

1.

Attīstīt
izklaides,
atpūtas
un
tūrisma
infrastruktūru un pakalpojumus, kuri ir pieprasīti
visu gadu.

1.

Kvalificēts darbaspēks un jaunatne aizplūst uz
citām pilsētām.

2.

Izzūd mazie uzņēmumi.

2.

Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai.

3.

Samazinās dzīves līmenis un pirktspēja.

3.

Attīstīt jahtu ostu un tās pakalpojumus.

Attīstības mērķi
1. Sekmēt pašvaldības ekonomisko izaugsmi, veicinot mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un
īpaši uzsverot produktus un pakalpojumus, kas izlīdzina sezonas raksturu.
2. Stiprināt pašvaldības un privāto uzņēmēju sadarbību un informācijas apmaiņu jaunu
uzņēmējdarbības formu un virzienu attīstībai un jaunu darbavietu nodrošināšanai.

Uzdevumi
1. Atbalstīt uzņēmējdarbību.
2. Veicināt tūrisma, atpūtas un izklaides pakalpojumu jomas attīstību.

Rīcības programma 2007. — 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Atbalstīt
uzņēmējdarbību.

• Sniegt uzņēmējiem konsultatīvu
informāciju.

Pašvaldība, ES, VIP.

Īstenošanas
laiks
2007. — 2013.

• Sadarbībā ar uzņēmēju konsultatīvo
padomi organizēt uzņēmēju
informācijas apmaiņas pasākumus.
• Palīdzēt pašvaldības uzņēmējiem atrast
jaunus sadarbības partnerus.

Pašvaldība, ES, VIP.

2007. — 2013.

Pašvaldība, ES, VIP.

2007. — 2013.

• Atbalstīt individuālo komersantu
uzņēmējdarbību.

Pašvaldība, ES, VIP.

2007. — 2013.

• Piesaistīt privātos investorus
sabiedriski nozīmīgu uzņēmējdarbības
objektu būvniecībai, lai samazinātu
uzņēmējdarbības sezonas raksturu.
• Veidot atbilstošu nodokļu politiku.

Pašvaldība, ES.

2007. — 2013.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Veicināt tūrisma,
atpūtas un izklaides
pakalpojumu jomas
attīstību.
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2.5. Tehniskās infrastruktūras raksturojums
2.5.1. Transports un autoceļi
Saulkrastu pilsētu un lauku teritoriju ziemeļu – dienvidu virzienā šķērso valsts galvenās nozīmes
autoceļš Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 20 km garumā, kas vienlaikus ir
starptautiskās automaģistrāles VIA «Baltica» posms.
Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 245 (06.07.1999.) «Noteikumi par valsts autoceļu sarakstiem»
Saulkrastu pilsētas un lauku teritorijā pašlaik ir šādi valsts autoceļi:
• Valsts galvenais autoceļš A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži);
• Valsts 1. šķiras IV tehniskās kategorijas valsts autoceļš P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana;
• Valsts 2. šķiras autoceļi V38 Saulkrasti – Gāršmalas; V39 Saulkrasti – Bīriņi, V55 pievedceļš
Zvejniekciema stacijai; V78 Saulkrasti – Vidriži; V87 pievedceļš Ķīšupes stacijai; V98
pievedceļš «Rozes» dārzkopības sabiedrībai.
Valsts ceļu A1, P6 un V39 posmi, kas atrodas Saulkrastu pilsētas ar lauku teritorijas
administratīvajās robežās, pēc apvedceļa izbūves un ceļu posmu sakārtošanas pāries pašvaldības
pārziņā4.
Pašvaldības pārziņā ir pilsētas ielas, kā arī ceļi lauku teritorijā. Ceļi visas teritorijas kopplatībā ir
274,1 ha, no tiem 27 km ir valsts nozīmes autoceļi ar asfalta segumu. Pašvaldības ceļiem asfalta
klājums ir 11,2 km, atlikušajiem ceļiem ir grants un smilts segums. Pašvaldības ceļus un ielas uztur
pašvaldības uzņēmums «Saulkrastu komunālserviss», atbilstoši esošajam finansējumam nodrošinot
ceļu un ielu segumu greiderēšanu un bedrīšu pielīdzināšanu, sniega tīrīšanu ziemā, taču tas nav
pietiekami seguma uzlabošanas pasākumiem, kas spilgti atspoguļojas ielu stāvoklī. Būtiskas
neērtības sagādā tas, ka nav ceļu, kas savienotu atsevišķus vasarnīcu rajonus, līdz ar to nevajadzīgi
tiek noslogots Saulkrastu centrs (šo problēmu principiāli atrisinās Saulkrastu apvedceļš).
Saulkrastu apvedceļš ir Satiksmes ministrijas projekts 2002/LV/16/P/PT/008, kura īstenošana, lai
saglabātu Saulkrastiem raksturīgo atpūtas vietas funkciju, paaugstinātu gājēju drošību un
palielinātu autoceļa posma caurlaides spēju, paredz:
•

•

izbūvēt Saulkrastu apeju – 20,24 km jauna ceļa, kurš ilgstošā laika posmā ļaus novirzīt galveno
autotransporta plūsmu no Saulkrastu centra. Apvedceļš paredzēts ar divām braukšanas joslām
(ceļa klātnes platums 14,0 m, brauktuve – 8,0 m), ar savienojumiem esošajam autoceļa
posmam un esošajam ceļu (ielu) tīklam (savienojošie ceļi, otrās šķiras ceļi: kopā 12,97 km).
Kopumā tiks uzbūvētas 17 konstrukcijas (tilti, ceļa pārvadi, ieskaitot divus gājēju tuneļus); 4
dzelzceļa pārbrauktuves; žogi; 4,46 km gājēju/velosipēdistu ceļš; 18,43 km ielu apgaismojums.
Nepieciešams veikt vides aizsardzības pasākumus: iebūvēt pakešu logus tuvu esošajām
dzīvojamām ēkām, ierīkot egļu dzīvžogus un izbūvēt blīvos žogus;
uzlabot satiksmes drošību esošajam autoceļa A1 posmam no 21,0 līdz 41,0 km: rekonstruēt
esošo ceļu 14,8 km garumā, ieskaitot ietvju izbūvi vai rekonstrukciju 5,5 km garumā, autobusa
pieturu, autopaviljonu (4 gab.) un apgaismojuma (11,6 km) rekonstrukciju.

2005. gadā šajā projektā parakstīti būvdarbu un būvdarbu uzraudzības līgumi un uzsākti būvdarbi.
Teritorijas lineārā struktūra nosaka arī galvenās ielas noslodzi un daudzo (~ 40 ielu) pieslēgumu
skaitu. Vajadzība pēc pilsētas centrā pieejamajiem pakalpojumiem rada pastiprinātu kustību pa
pilsētas centrālo (Rīgas – Ainažu – Tallinas) ielu, un šāda situācija saglabāsies arī turpmāk. Pēc
VAS „Latvijas valsts ceļi” datiem, satiksmes noslogojumu veido tieši paši Saulkrasti (galvenās
satiksmes intensitātes izmaiņas notiek atsevišķos krustojumos – pie Stienes pagrieziena tā ir 2
4

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas Autoceļu tehniskās komisijas 2001. gada 29. janvāra lēmumu un Saulkrastu
domes Būvvaldes izdoto uzdevumu Nr.54/2001.
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reizes mazāka nekā pie «Lukoil» DUS un 3 reizes mazāka nekā pilsētas centrā). Ceļa caurlaides
spējas un satiksmes drošību būtiski ietekmē nobrauktuves uz atsevišķām mājām un vairāk nekā 40
šķērsielu. Vasarā ceļu visā tā garumā uz pludmali un atpakaļ sistemātiski šķērso gājēji. Lai arī
apvedceļa izbūve samazinās tranzīta autotransporta plūsmu cauri pilsētai (jo īpaši smago
automašīnu), tomēr pastiprināta centrālās ielas noslodze vasaras periodā joprojām saglabāsies.
No satiksmes drošības viedokļa pirmām kārtām nepieciešams risināt jautājumu par gājēju drošības
paaugstināšanu, izveidojot papildus gājēju pārejas (t. sk. divlīmeņu gājēju pārejas), kā arī risinot
jautājumu par veloceliņu attīstības iespējām (piem., velosipēdistu celiņa izveide, kas savienotu
Saulkrastus ar Zvejniekciemu) un gājēju celiņu (ietvju) izbūvi. Ir saņemts piedāvājums no
Carnikavas veidot piejūras veloceļu.
Lielākais ierobežojošais faktors veloceļa izveidei Saulkrastos ir tas, ka nav atbilstoša platuma (2 –
2,5 m) ietvju, kuras varētu dalīt gājējiem/velosipēdistiem. Tomēr šī problēma ir jārisina, jo
velotūristi būs tie, kas brauks cauri Saulkrastiem. Pašvaldības veloceļu varētu iekļaut EiroVelo
tīklā, kā arī tas vienlaikus nodrošinātu pilsētas daļu saistību.
Transporta apkalpes jomā Saulkrastu teritorijā darbojas 4 degvielas uzpildes stacijas, 3 autoservisi
un 1 automazgātuve. Pilsētas teritorijā nav paredzēts veidot jaunas degvielas uzpildes stacijas,
lauku teritorijā (vietā, kur apvedceļš šķērso Inčupes upi) plānots izveidot servisa kompleksu –
degvielas uzpildes staciju ar tam piegulošu autostāvvietu, auto mazgātavu, riepu servisu, ātrās
apkalpošanas restorānu, kā arī izveidot atpūtas kompleksu.
Pašreiz Saulkrastu pilsētā ir piecas autostāvvietas, kuras izmanto pārsvarā vasaras sezonā. Kopējā
autostāvvietu ietilpība ir 300 automašīnas. Jūras piekrastē un pie lielākajiem tirdzniecības
objektiem ir izveidotas septiņas vietējās nozīmes auto stāvvietas, kuras izmanto regulāri visā gadā.
Šo autostāvvietu kopējā ietilpība ir paredzēta aptuveni 200 automašīnām. Taču, ņemot vērā
izteikto transporta intensitātes pieaugumu vasaras sezonā, esošais stāvlaukumu skaits, kā arī to
pašreizējais labiekārtojums vērtējams kā nepietiekams, nepieciešams izveidot jaunus stāvlaukumus
(jo īpaši saistībā ar atpūtas vietām). Piekrastes autostāvvietu uzturēšana lielā mērā ir sezonas
problēma, tā jārisina kontekstā ar sabiedrisko (iespējams, pārvietojamo) tualešu uzstādīšanu, lietus
notekūdeņu savākšanas sistēmas uzstādīšanu un apkārtējās teritorijas sakopšanu.
Velosipēdu stāvvietām visbūtiskāk ir atrisināt šo transporta līdzekļu drošas (iespējams, apsargātas)
novietošanas iespējas pie sabiedriskām un darījumu iestādēm.

2.5.2. Osta
Skultes osta izveidota 1939. gadā. Tā ir izvietojusies Aģes upes grīvā. Līdz 1991. gadam Skultes
osta tāpat kā pārējas sešas Latvijas mazās ostas darbojās kā zvejas osta, līdz pat 1997. gadam
apkalpojot tikai zvejas kuģus. 1997. gadā tika uzsākts koksnes eksports (1997. g. 4,8 tūkst. m3
papīrmalkas), kas ievērojami palielināja ostas kravu apgrozījumu kopumā. 1999. gadā parādījās
jauni kravu veidi – kamīna malka un zāģmateriāli, 2000. gadā – kūdras un 2001. gadā kurināmās
šķeldas eksports, bet, sākot ar 2002. gadu, arī granīta šķembu kravas. Patlaban osta spēj apstrādāt
gandrīz jebkuras tā saucamās «sausās» kravas.
Skultes ostas tehniskās iespējas 2007. gada sākumā raksturo šādi rādītāji:
kuģu ceļu platums – 65 m;
kuģu maksimālā iegrime – 5,5 m;
kuģa pieļaujamie izmēri:
o garums 100 m, platums 20 m, iegrime kravā 5,5 m;
o garums 116 m, platums 15 m, iegrime kravā 4,0 m.
Skultes ostas piestātņu kopgarums ir 420 metri.
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Skultes ostas teritorijas kopplatība ir 72,8 ha, t. sk. zeme 62,8 ha. Ostas akvatorija ar iekšējiem un
ārējiem reidiem un kuģu ceļiem ostas pieejā, kas iekārtoti kuģu apkalpošanai, kravas transporta,
zvejniecības un zivju apstrādes, kā arī citas saimnieciskās darbības veikšanai, ir 10 ha liela.
Pēc saimnieciskās darbības apjomiem Skultes osta ir lielākā no Latvijas mazajām tirdzniecības
ostām, 2005. gadā kopējais kravu apgrozījums Skultes ostā bija 485 tūkstoši t (skat. 2.5.1. attēlu),
t.i., 39% no visu Latvijas mazo tirdzniecības ostu kravu apjoma (2004. gadā Skultes ostas kravu
īpatsvars mazo ostu apgrozījumā bija 54%). Kravu apjomu samazinājums 2005. gadā saistīts ar
2005. gada janvāra vētras sekām, kuru ietekmē koksnes kravu apgrozījums ievērojami
samazinājās, bet, kā redzams 2.5.1. attēlā, tieši koksnes kravas sastāda vislielāko īpatsvaru kopējā
Skultes ostas kravu apgrozījumā. 2006. gadā ostā ir pārkrauts 371,6 tūkstoši tonnu, no tām koksnes
kravas (šķelda, apaļkoksne) sastāda 213,9 tūkstošus tonnu un apkalpoti 130 kuģi. (Ja skatāmies uz
skaitļiem, tad kravu apjoms samazinājies, bet kopumā ostā 2006. gadā notika ievērojami
rekonstrukcijas darbi vairāku miljonu latu vērtībā, kurus ir paredzēts pilnībā pabeigt 2007. gada
vidū.)
Skultes ostas darbības rādītāju dinamika,
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2.5.1. attēls. Skultes ostas darbības rādītāju dinamika, 1999. - 2005. gads

Avots: Skultes osta

Skultes ostas darbības mērķis ir atbilstoši kravu resursiem plānveidīgi uzturēt un attīstīt ostas
tehniskās iespējas, nodrošinot lielākas kravnesības kuģu pieņemšanu un pārkrauto eksporta kravu
pakāpenisku pieaugumu. Lai to sekmīgi paveiktu, pastāvīgi tiek veikti ostas attīstības uzlabojumi.
Laika posmā no 1997. gada līdz 2001. gadam Skultes ostas attīstībā tika ieguldīti vairāk nekā 3,1
miljons latu. Turpmāko rekonstrukciju programmu pirmais posms noslēdzās 2003. gadā. Tajā,
integrējot valsts, Skultes ostas pārvaldes un ostā strādājošo uzņēmējsabiedrību privātās
investīcijas, palielināta ostas akvatorija un hidrotehnisko būvju un kravas laukumu tehniskās
iespējas, radot priekšnoteikumus ostā apstrādājamo kravu veidu paplašināšanai un gandrīz
četrkārtīgam eksporta/importa kravu apgrozījuma pieaugumam.
2004. gada beigās ir uzsākts Nacionālās programmas «Latvijas Mazo ostu kopējo hidrotehnisko
būvju rekonstrukcija un modernizācija» projekts «Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā». Tā
īstenošanai ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Ls 1 640059,99
apmērā. Dienvidu mola rekonstrukcija nodrošinās ostas publisku pieejamību, uzlabos kopējo
infrastruktūras kvalitāti un kuģošanas drošību atbilstoši pieaugošiem kravu pārvadājumu
apjomiem. Dienvidu mola rekonstrukcijas projektu plānots pabeigt līdz 2007. gada vidum. Ostā
strādājošie privātie uzņēmumi 2006. gadā turpināja ieguldīt līdzekļus ostas infrastruktūras attīstībā.
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SIA «EMU Skulte», investējot vairāk nekā 700 tūkst. latu, rekonstruēja Ziemeļu piestātni Nr. 1,
SIA «Skultes kokosta» sadarbībā ar ostas pārvaldi projektā «Dienvidu mola rekonstrukcija» uz
rekonstruētā mola izbūvē piestātni, ieguldot vairāk nekā 1,2 miljonus latu. Skultes ostas teritoriālās
attīstības vīzija parādīta 2.5.2. attēlā.

2.5.2. attēls. Skultes ostas plānotā teritoriālā attīstība

Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. teritorijas plānojums, 2003. g.

Skultes osta kopš 2002. gada uzņem arī jahtas (2005. gadā tika uzņemtas 25 jahtas), lai gan
atsevišķa labiekārtota jahtu osta nav izveidota. 2007. gadā, uzlabojoties ostas kopējai
infrastruktūras kvalitātei, teritorijās, kas atrodas ostas iekšienē Aģes upes kreisajā un labajā krastā,
izmantojot privātās investīcijas, tiks uzsākti labiekārtošanas darbi jahtu tūrisma organizēšanai. Šo
vietu labiekārtojot, iespējams izveidot kompaktu un no pārējās ostas nodalītu jahtu un zvejnieku
ostas teritoriju. Lai nodrošinātu šīs teritorijas turpmāko attīstību, tiks izstrādāti projekti, kas saistīti
ar jahtu un zvejas laivu uzglabāšanu, apkopi, remontu. Projektus ir plānots īstenot laika periodā no
2007. līdz 2013. gadam. Jāuzsver, ka ostas teritorijas attīstība ir ciešā kontekstā ar Saulkrastu
pilsētas ar l.t. pašvaldības Attīstības programmā aprakstīto sadaļu 2.5.5. «Ūdensapgāde un
kanalizācija» un 2.6. «Tūrisms», kā arī citu pašvaldības nozaru īstenojamo projektu īstenošanu, kurus
realizēs ārpus ostas teritorijas robežām.

2006. gadā Lauku atbalsta dienestā ZVFI finansējuma saņemšanai Skultes ostas pārvalde iesniedza
projekta pieteikumu «Zvejas kuģu piestātnes rekonstrukcija Skultes ostā». Projekts paredz esošo
piestātni rekonstruēt un modernizēt. Šo projektu paredzēts īstenot 2007. gadā.
2006. gadā ir sākts izstrādāt projektu «Skultes ostas kuģu ceļa un akvatorija rekonstrukcija»,
izmantojot ERAF resursus Nacionālās programmas «Latvijas mazo ostu infrastruktūras uzlabošana
2007. – 2013. g.» ietvaros. Projektu paredzēts īstenot 2008. gadā. Pēc šī projekta Skultes osta kļūs
par nopietnu un vērā ņemamu spēlētāju kravu transporta tirgū, jo varēs apkalpot kuģus ar
maksimālo iegrimi līdz 7,0 metriem. Plānojot pilsētas ielu attīstību, ir būtiski paredzēt atbilstošas
kravnesības un caurlaides spējas pievadceļu izbūvi ostas kravu pārvadāšanas vajadzībām gan
labajā, gan kreisajā Aģes upes krastā līdz pat jaunajam apvedceļam.
2007. gadā, tiklīdz būs apstiprināti jaunā programmēšanas perioda normatīvie akti Lauku atbalsta
dienestā ZVFI finansējuma saņemšanai, Skultes ostas pārvalde iesniegs projekta pieteikumu
«Zvejas laivu piestātnes izbūve», kā arī, atkarībā no pieejamā finansējuma, taps projekti, kas
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saistīti ar infrastruktūras izveidi zvejnieku vajadzībām un krastu stiprinājumu izveidi. Projektus
plānots īstenot no 2008. līdz 2010. gadam.

2.5.3. Energoapgāde (elektrība, siltumapgāde, gāzes apgāde)
Saulkrastu pilsētas teritorija ir pilnībā elektrificēta. Energoapgādi pašvaldības teritorijā nodrošina
«Latvenergo» Centrālo elektrisko tīklu Piejūras elektrisko tīklu rajons. Teritoriju šķērso
augstsprieguma 110 kV elektrolīnija. Apdzīvotās vietas savieno 20 kV un 0,4 kV elektrības
pārvades līnijas.
Saskaņā ar Rīgas rajona plānojumu nav plānots būvēt jaunas apakšstacijas un maģistrālās
elektropārvades līnijas. Zemāka sprieguma elektrolīnijās, kā 20 kV, 6 – 10 kV un 0,4 kV, ir
pietiekamas jaudas rezerves.
Centralizēta siltumapgāde Saulkrastu teritorijā tiek nodrošināta pašvaldības un komerciestādēs un
dzīvojamā fonda dzīvokļos (518 dzīvokļi). Siltumapgādi organizē SIA «Saulkrastu
komunālserviss» (darbojas 3 katlu mājas), SIA «Aģe un Co» (darbojas 1 katlu māja) un SIA «CV»
(darbojas 1 katlu māja). Pārsvarā izmanto akmeņogles, malku. Pēc SIA «Saulkrastu
komunālserviss» datiem, ar centralizētu siltumapgādi pašvaldībā ir nodrošināti 20% jeb 1193
iedzīvotāji, no tiem 482 Zvejniekciemā, 711 Saulkrastos, bet Pabažos neviens (skat. 2. pielikumu).
Kopumā siltumapgādes sistēmas ir tehniski un morāli novecojušas un neekonomiskas, kas rada
ievērojamus siltumzudumus (45 – 50%). Siltumapgādes uzlabošanai SIA «Saulkrastu
komunālserviss» atsevišķos dzīvokļos ir veicis siltināšanu. Perspektīvā nepieciešams modernizēt
(optimizēt) siltumapgādes tīklus un katlu mājas, kā arī siltināt ēkas.
Pilsētas teritorijā pašlaik nav pieejama gāzes apgāde, taču tiek plānots pievilkt gāzes vadu
Saulkrastu pilsētas teritorijai no dienvidu puses.

2.5.4. Telekomunikācijas un sakari
Telefonu sakaru pieejamību Saulkrastu teritorijā nodrošina uzņēmums «Lattelekom», apkalpojot
aptuveni 2600 privātos abonentus un 110 iestādes un uzņēmumus. 2000. gadā veikti Saulkrastu
automātiskās telefonu centrāles (ATC) uzlabošanas darbi, ieguldīts optiskais kabelis.
Telekomunikāciju tālāku attīstību galvenokārt nosaka uzņēmuma «Lattelekom» attīstības stratēģija
un tirgus situācija.
Teritorijā pilnībā pieejami mobilie sakari – pārklājumu nodrošina LMT, Tele2 un BITE
GSM/EDGE sakaru operatori.
Lai veicinātu pilsētas attīstību, būtu nepieciešams nodrošināt 21. gadsimta sākumam atbilstošas
iespējas, piemēram, izmantot Ultra DSL pakalpojumus, lai interneta un telekomunikāciju iespējas
izmantotu pilnvērtīgi. Lai gan internets ir pieejams visā pilsētā, tomēr pakalpojuma kvalitāti
dažkārt ietekmē arī dabas apstākļi. Bibliotēkā ir paredzēts izveidot atsevišķu interneta centru.
Pašlaik bibliotēkā ir pieejami tikai divi datori ar interneta pieslēgumu. Internets ir pieejams arī
ģimenes atbalsta centrā. Zvejniekciemā jauniešiem internets ir brīvi pieejams. Ir iespēja izvēlēties
dažādu firmu interneta pieslēgumu, izvēloties arī piemērotāko pakalpojuma maksu. «Lattelekom»
interneta pakalpojums ir samērā lēns un dārgs. Zvejniekciemā ir Triatel tornis. Darbojas arī radio
releju līnijas – Info vide un Interneta pasaule.
Kabeļtelevīzijas pakalpojumi pašvaldībā nav pieejami.

2.5.5. Ūdensapgāde un kanalizācija
Centralizētu ūdensapgādi, kā arī notekūdeņu savākšanu organizē SIA «Saulkrastu
komunālserviss». Centralizētās ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas 449 mājas, savukārt kanalizācijas
notekūdeņus centralizēti savāc lielākoties no iestādēm, uzņēmumiem un daudzdzīvokļu mājām.
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Lielākā daļa privāto māju un vasarnīcu notekūdeņi tiek novadīti individuāli (izbūvētas nosēdumu
akas), nereti notekūdeņiem neattīrītiem nonākot ūdenstecēs un tālāk jūrā.
Dzeramā ūdens apgādei Saulkrastu pilsētas ar l.t. teritorijā galvenokārt izmanto pazemes ūdeņus.
Pašvaldības teritorijā pieejams 21 dziļurbums. No tiem pašlaik izmanto 14, astoņus apsaimnieko
SIA «Saulkrastu komunālserviss».
Kopumā Saulkrastu pašvaldībā ar centralizēto ūdensapgādi ir nodrošināti 31% jeb 1911 iedzīvotāju
(skat. 2. pielikumu). Ūdensapgāde ir sadalīta trijās zonās: Saulkrastu centrs – nodrošināti 1139
iedzīvotāji, Zvejniekciems – nodrošināti 616 iedzīvotāji un Pabaži – nodrošināti 156 iedzīvotāji.
PSIA «Saulkrastu komunālserviss» apkalpo ūdensapgādes tīklus ar kopgarumu 13,6 km. Galvenās
problēmas dzeramā ūdens apgādē saistītas ar ūdensapgādes sistēmu nolietojumu (maģistrālie
ūdensvadi būvēti 1965. gadā) un paaugstinātu dzelzs saturu (atsevišķos gadījumos pat divreiz
pārsniedzot pieļaujamo normu). 60% jeb 8 km no kopējiem ūdensapgādes tīkliem tiek novērtēti kā
sliktā stāvoklī esoši, kuriem nepieciešams remonts (skat. 2.5.1. tabulu).
2.5.1. tabula. Saulkrastu ūdensapgādes sistēmas raksturojums, 2006. g.
Materiāls
PE, PVC
Tērauds
Ķets
Kaļamais
tērauds
Citi
Visi
materiāli

Garums (m) pēc caurules diametra (mm)
<=25
32 - 50
75
100
150
250
1 200
2 460
950
400
1 700
650
600
4 100

850
1 600

Kopā

750

5 010

650

5 800

600

0

Īpatsvars
%

4 610
3 350
4 100

33,8%
24,5%
30,0%

0
1 600

0,0%
11,7%

13 660

100%

Praksē izveidojusies pilsētas ūdensapgādes sistēma, ņemot vērā nelielo ūdens patēriņu (494 m3
diennaktī), nav optimāla. Nepieciešamo ūdens daudzumu ekonomiski izdevīgāk ir iegūt trijās
ūdensgūtnēs – Zvejniekciemā, Centrā un Pabažos, attīstot tajos arī ūdensapgādes infrastruktūru,
kas ietver ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus (atdzelžošanu).
Perspektīvā Saulkrastu un tās apkārtnes hidroģeoloģiskie apstākļi neierobežo ūdensgūtnes iecirkņa
izvēli. Izvērtējot ekonomiskās lietderības kritērijus, par perspektīvu atzīts esošais centralizētās
ūdens apgādes iecirknis, kur pašlaik atrodas urbumi (Bīriņu ielā). Labie pazemes ūdeņu
aizsargātības apstākļi un pietiekami lielā teritorija atļauj šeit attīstīt ūdensgūtni, nākotnē ierīkojot
jaunus urbumus (akceptēti pazemes ūdeņu krājumi 605 m3 diennaktī). Šī perspektīvā ūdensapgādes
iecirkņa ūdeņu krājumi ir pietiekami pilsētas vajadzību apmierināšanai gan pašlaik, gan
perspektīvā līdz 2018. gadam.
Visi kanalizācijas notekūdeņi tiek savākti un pa spiedvadu pārsūknēti uz centrālajām
bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Zvejniekciemā. Pašteces kanalizācijas tīkli ir
nolietojušies (skat. 2.5.2. tabulu), ir liela lietus ūdeņu infiltrācija.
2.5.2. tabula. Saulkrastu kanalizācijas notekūdeņu tīklu raksturojums, 2006. g.
Materiāls
PE, PVC (pašteces)
Keramika (pašteces)
Tērauds (pašteces)
Ķets (pašteces)

Garums (m) pēc cauruļvada diametra
(mm)
100
150
200
250
300
50
360
570 1 220
680
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Citi
Visi materiāli (pašteces)
PE, PVC (spiedvads)
Tērauds (spiedvads)
Ķets (spiedvads)
Citi materiāli (spiedvads)
Visi materiāli (spiedvads)
Kopā

0

750
1 160
6 300

1 350
1 920

317
1 537

2 417
680

5 297
6 300
1 350
0
0

46%
100%
82%
18%
0%
0%
100%

1 350

0

6 300

1 350

0

0

7 650

0

7 460

3 270

1 537

680

12 947

Pēc SIA «Saulkrastu komunālserviss» datiem, 24% jeb 1476 iedzīvotāji ir nodrošināti ar
centralizētu kanalizāciju (skat. 2. pielikumu), kas sadalās šādi: Zvejniekciemā – 616, Saulkrastos –
860, bet Pabažos neviens iedzīvotājs. Līdz ar to joprojām aktuāls paliek jautājums par centralizētas
notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidi Pabažos un notekūdeņu savākšanas sistēmas
paplašināšanu Zvejniekciema teritorijā, Aģes upes labajā krastā, Celtnieku ielas rajonā. Nozīmīga
ir arī pieslēgumu izveide spiedvadam Krasta ielas un Akāciju ielas dzīvojamo māju rajonos.
Atsevišķas programmas veidojamas, lai izveidotu kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu dārzkopju
kooperatīvos un vasarnīcu apbūvētajās teritorijās.

2.5.6. Atkritumu saimniecība
Pašvaldības teritorijā atkritumu izvešana tiek organizēta tā, ka ikkatram namīpašniekam obligāti
jāslēdz līgums ar atkritumu izvešanas firmu uz noteiktu laiku. Perspektīvā pašvaldība plāno
organizēt atkritumu šķirošanu, tam paredzot 18 dalīto atkritumu savākšanas punktus.
Nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu būtiski apgrūtina iedzīvotāju (vasaras atpūtnieku) un
caurbraucēju skaita vairākkārtīga palielināšanās vasaras sezonā. Lai gan ir iespējas organizēti
savākt atkritumus pašvaldības teritorijā, viena no būtiskākajām problēmām vides jomā ir nelegālu
izgāztuvju veidošanās piepilsētas mežos un kāpu zonas piegružošana.

2.5.7. Dzīvojamā fonda nodrošinājums
Saulkrastu pašvaldībā daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūves rajoni izvietoti pilsētas centrā,
Zvejniekciema centrā, A. Kalniņa ielā; atsevišķas divstāvu daudzdzīvokļu mājas (lielākoties bez
labierīcībām) izvietotas savrupmāju apbūves rajonos. Daudzdzīvokļu māju rajoni ir visai sakopti
un nelieli pēc apjoma. Pašvaldības pārziņā esošo dzīvojamo fondu veido 45 daudzdzīvokļu mājas,
(518 dzīvokļi, no kuriem uz 2007. gada 1. janvāri 14 nebija privatizēti, ar kopplatību 25 642 m2),
kurās kopumā dzīvo 1172 iedzīvotāji (t.i., 19% no reģistrēto iedzīvotāju kopskaita). Pašvaldības
dzīvojamā fondā lielāko īpatsvaru sastāda divistabu dzīvokļi (317) un vienistabas dzīvokļi (108).
Dzīvojamā fonda labiekārtotību raksturo nodrošinātība ar ūdensvadu (452 dzīvokļos, t.i., 87%), ar
kanalizāciju (425 dzīvokļos, t.i., 82%), ar centrālo apkuri (333 dzīvokļos, t.i., 64%). Karstā ūdens
apgādi Saulkrastos centralizēti nenodrošina.
Dzīvojamās mājas apsaimnieko SIA «Saulkrastu komunālserviss» un mazāki apsaimniekotāji.
Apsaimniekošanā esošām dzīvojamām mājām veikti kārtējie remonta darbi un atsevišķām mājām
izdarīti šādi darbi: nosiltināts bēniņu pārsegums; kāpņu telpās un mājas fasādei veikts kosmētiskais
remonts; remontēts mīkstā seguma jumts; apmainīti ārējo durvju bloki; nosiltināta fasāde; apmesta,
nokrāsota un nosiltināta fasāde un apšūta ar plastmasas dēļiem; siltumapgādes sistēmā uzstādīti
cirkulācijas sūkņi; nozāģētas mājai tuvu augošas bīstamās priedes.
Lielākais īpatsvars daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvētas pagājušā gadsimta 70. gados, un
kopumā pašvaldības dzīvojamais fonds vērtējamas kā daļēji nolietots. Kopš Latvijas neatkarības
atjaunošanas laika jaunus dzīvokļus neceļ, neatrisināts ir jautājums par nepabeigto daudzstāvu
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daudzdzīvokļu mājām Zvejniekciemā, un kopumā dzīvokļu jautājums ir viena no Saulkrastu
aktualitātēm. Pēdējā gadā gan ir plānoti jauni daudzdzīvokļu māju projekti, piemēram, projekts
«Saules Republika», kas jau uzsākts īstenot.

2.5.8. Kapu saimniecība
Pašvaldības teritorijā ir viena kapsēta, kura spēs darboties vēl gadus 8 – 9. 2007. gadā ir plānots
topogrāfiski uzmērīt kapu teritoriju un izveidot projektu kapsētas palielināšanai un ūdensvada
ierīkošanai. Pēc veiktajiem kapsētas infrastruktūras uzlabošanas darbiem tās ietilpībai vajadzētu
būs nodrošinātai turpmākajiem 10 – 15 gadiem. Papildus jārisina jautājums par sabiedriskās
tualetes un auto stāvvietas ierīkošanu pie kapsētas.

SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

1.

Trūkst labiekārtotu auto stāvvietu.

2.

Trūkst labiekārtotu veloceliņu.

3.

Trūkst sabiedrisko tualešu.

4.

Slikta vietējā un starppilsētu sabiedriskā
transporta satiksme vakaros (gan autobusu, gan
vilcienu).

Līdz ar Saulkrastu apvedceļa izbūves pabeigšanu
uzlabosies pašvaldības kopējās infrastruktūras un
dzīves kvalitāte – mazināsies troksnis, būs labāks
ielu segums, paaugstināsies drošība, būs
iespējams rīkot vairāk ielu gājienu un citus
pilsētvides pasākumus.

2.

Līdz ar Saulkrastu apvedceļa izveidi daļēji
uzlabosies Saulkrastu pašvaldības ceļu kvalitāte.

5.

Nav attīstīta jahtu piestātne.

3.

Attīstīta ostas infrastruktūra, turklāt to pastāvīgi
uzlabo ar dažādu investīcijas projektu palīdzību.

6.

Slikta dzeramā ūdens kvalitāte.

7.

Nolietojusies ūdensapgādes un kanalizācijas
notekūdeņu sistēma.

8.

Nav kanalizācijas tīklu posmā Pēterupe –Inčupe.

9.

Nav pieejama dabas gāze.

4.

Ir potenciāls jahtu ostas izveidei.

5.

Darbojas
ietaises.

6.

Strauji attīstās individuālo un daudzdzīvokļu
māju būvniecība.

7.

Labs telekomunikāciju pārklājums.

Saulkrastu

notekūdeņu

attīrīšanas

10. Nav izstrādāts kapu plānojums.
11. Nav pieejama kabeļtelevīzija.
12. Slikts elektrības nodrošinājums (ir sprieguma
svārstības).
13. Pašvaldības
nolietojies.

dzīvojamais

fonds

neliels

un

14. Nepietiekams sabiedriski pieejamu atkritumu
urnu daudzums vasaras sezonā.
15. Nepietiekams ūdensvadu un kanalizācijas tīklu
pārklājums.
16. Nepietiekams ielu apgaismojums.
17. Nevienmērīgi apbūvēta pašvaldības teritorija.
18. Nepietiekama satiksmes drošība.
19. Slikts ielu un ceļu stāvoklis.
Iespējas

Draudi

1.

Piesaistīt investīcijas infrastruktūras attīstības
projektiem.

1.

Tehniskās infrastruktūras un pakalpojumu
pieejamības iedzīvotājiem samazināšanās.

2.

Izstrādāt tehniskās infrastruktūras uzlabošanas
projektus un saņemt ES fondu līdzfinansējumu
(ceļiem,
ielām,
ielu
apgaismojumam,
centralizētās siltumapgādes koncepcijas un citu

2.

Liela konkurence uz līdzīgu tehniskās
infrastruktūras uzlabošanas projektu īstenošanu
ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai.

3.

Ielu,
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projektu izstrāde).
3.

pasliktināšanās.

Piesaistīt privātos partnerus dzīvojamā fonda
palielināšanai.

4.

Piekrastes erozija.

5.

Komunālo pakalpojumu tarifu paaugstinājums.

6.

Finanšu resursu pieejamības samazināšanās.

7.

Nepietiekama kapu teritorijas platība.

Attīstības mērķi
1. Uzlabot un modernizēt Saulkrastu pašvaldības publisko infrastruktūru tā, lai tā kvalitatīvi
kalpotu pašvaldības iedzīvotājiem, veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodrošinātu
patīkamu atpūtu pašvaldības viesiem.

Uzdevumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uzlabot un nodrošināt racionālu energoresursu izmantošanu un kvalitatīvu siltumapgādi.
Uzlabot un paplašināt centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
Uzlabot un attīstīt ceļu, ielu stāvokli un apgaismojumu.
Risināt mājokļu jautājumu.
Pilnveidot un attīstīt atkritumu saimniecību.
Turpināt Skultes ostas teritorijas attīstību.
Pilnveidot auto novietošanas iespējas Saulkrastu pašvaldībā.
Uzlabot pasažieru satiksmi.
Uzlabot kapu saimniecības infrastruktūru.

Rīcības programma 2007. — 2013. gadam
N.p
.k.
1.

2.

3.

Uzdevumi

Pasākumi

Uzlabot un nodrošināt
racionālu
energoresursu
izmantošanu un
kvalitatīvu
siltumapgādi.

• Izstrādāt siltumapgādes koncepciju
siltumapgādes sistēmas modernizēšanai
un paplašināšanai.
• Modernizēt siltumapgādes sistēmu ES
energoresursu
efektivitātes
paaugstināšanas projektā.
• Veicināt
mājokļu
siltināšanas
pasākumus.
• Sadarboties ar a/s «Latvenergo»
Saulkrastu energolīniju atjaunošanā.
• Sekmēt dabas gāzes vada izbūvi.
• Uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti.

Uzlabot un paplašināt
centralizētos
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus.

Uzlabot un attīstīt ceļu,
ielu stāvokli un
apgaismojumu.

• Tālāk
paplašināt
centralizētos
ūdensvadu un kanalizācijas tīklus.
• Izstrādāt kanalizācijas un ūdensvada
centralizētā pieslēguma plānu Pabažu
un Zvejniekciema teritorijām.
• Inventarizēt ielas un ceļus, apzināt ielu
«sarkanās»
līnijas,
sagatavot
pārskatāmu skiču materiālu.
• Veidot sistēmu un apstiprināt plānu
ielu un ceļu segumu uzlabošanai.
• Izbūvēt ielas un ceļus saskaņā ar plānu.
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Finansējums

Īstenošanas
laiks
2007. — 2008.

Pašvaldība.
ES (RAPLM, EM)
līdzekļi.

2007. — 2008.

Pašvaldība, privātais
kapitāls.
Pašvaldība, privātais
kapitāls.
Pašvaldība.
ES,
pašvaldība,
valsts.
ES,
pašvaldība,
valsts.
ES,
pašvaldība,
valsts.

Visu laiku.

Pašvaldība,
ES.

2007.

valsts,

2007. — 2013.
2008. — 2013.
2007. — 2009.
2010.
2010.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2013.
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N.p
.k.

Uzdevumi

4.

Risināt mājokļu
jautājumu.

5.

Pilnveidot un attīstīt
atkritumu saimniecību.

Pasākumi

Finansējums

• Panākt vienošanos ar SM par
Saulkrastu pilsētas ielu pārņemšanu
pilsētas īpašumā.
• Paplašināt ielu un ceļu apgaismojumu
tīklu.
• Rekonstruēt nepabeigtās ēkas.
• Veicināt jaunu dzīvokļu būvniecību
(VPP projekti).
• Ierīkot tualetes pretī Bīriņu ielai, Raiņa
ielai un pie Baltās kāpas.

Pašvaldība, valsts.

Īstenošanas
laiks
2008.

Pašvaldība, valsts.

2007. — 2013.

Pašvaldība.
VPP.

2008.
2007. — 2010.

Pašvaldība, privātais
kapitāls.

2007. — 2008.

• Uzstādīt papildus mazos atkritumu
konteinerus atpūtas sezonā, nodrošinot
atpūtniekiem
un
caurbraucējiem
iespējas izmest atkritumus.
• Īstenot
peldvietu
labiekārtošanas
projektu.
• Uzlabot tīrību, kārtību publiskajās
vietās, nodrošinot pietiekamu skaitu
atkritumu urnu un iekārtojot publiskās
tualetes, īpaši ņemot vērā pašvaldības
viesu pieplūduma sezonas raksturu.
• Izveidot atkritumu šķirošanas laukumu.
• Rekultivēt esošo izgāztuvi.
6.

Turpināt Skultes ostas
teritorijas attīstību.

• Sekmēt Dienvidu mola rekonstrukciju.
• Turpināt kuģu ceļu padziļināšanas
darbus.
• Ierīkot apgaismojumu ostas
pievadceļiem.
• Izveidot jahtu piestātni un attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus.
• Izveidot publisko peldvietu un veicināt
atpūtas bāzes labiekārtošanu.
• Izbūvēt zvejas kuģu piestātni.

2007.

Pašvaldība, ES.
Pašvaldība,
valsts.

2007. — 2009.
ES,

2007. — 2009.

Pašvaldība,
ES,
valsts.
Pašvaldība,
ES,
valsts.
ES, ostas pārvalde,
valsts.
ES, ostas pārvalde.

2009.

Pašvaldība,
ostas
pārvalde.
Ostas
pārvalde,
privātais
kapitāls,
ES.
Ostas
pārvalde,
privātais
kapitāls,
pašvaldība.
Ostas
pārvalde,
privātais
kapitāls,
ES.
Pašvaldība, valsts.

2007. — 2008.

2007.
2007.
2008.

2007. — 2010.
2010. — 2012.
2007. — 2008.

7.

Pilnveidot auto
novietošanas iespējas
Saulkrastu pašvaldībā.

• Izveidot papildu stāvvietu plānu.

2009.— 2013.

8.

Uzlabot pasažieru
satiksmi.

• Apzināt esošo situāciju, veikt pētījumu
un analīzi.

Pašvaldība.

2008.

9.

Uzlabot kapu
saimniecības
infrastruktūru.

• Izstrādāt kapu labiekārtošanas projektu.
• Ierīkot ūdensapgādi.

Pašvaldība.
Pašvaldība.

2008.
2008. — 2009.

• Palielināt kapu vietu skaitu.
• Paplašināt auto stāvvietas pie kapsētas.

Pašvaldība.
Pašvaldība.

2013. — 2020.
2010. — 2013.

Projekti
1. Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta.
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2.6. Tūrisms
2.6.1. Tūrisma informācijas centrs un tā darbības rezultāti
Tūrisms iegūst arvien stabilāku un nozīmīgāku vietu starp tautsaimniecības nozarēm, kas apvieno
visus iespējamos pakalpojumus, apmierina tūristu intereses un vajadzības un ir kļuvusi par nozari,
kura uzlabo iedzīvotāju sociālekonomisko stāvokli, palielina darbavietu skaitu, papildina
pašvaldības ieņēmumus, attīsta mazo un vidējo tūrisma uzņēmējdarbību, kā arī dod citus ar to
saistītus labumus.
Saulkrastu pašvaldībā tūrisms ir viena no svarīgākajām nozarēm, kuras attīstībā un virzībā lielu
atbalstu sniedz Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes izveidots dienests – Tūrisma
informācijas centrs (TIC). TIC sāka darboties 1998. gadā Saulkrastu pilsētas domes telpās. 2003.
gada jūnijā TIC ieguva jaunas telpas Ainažu ielā 10.
Sākotnēji TIC strādāja viens cilvēks, bet kopš 2005. gada janvāra – divi. Saulkrastu TIC rūpējas
pirmām kārtām par to, lai iespējamie tūristi un atpūtnieki saņemtu informāciju par tūrisma
iespējām pirms ierašanās Saulkrastu pašvaldībā un lai, esot Saulkrastos, tūrisma objektus būtu
viegli un ātri atrast, kā arī klātienē varētu saņemt nepieciešamo papildinformāciju. Informācijas
nodrošināšanai TIC veic vairākus būtiskus Saulkrastu tūrisma produktu un pakalpojumu
reklamēšanas pasākumus, t.sk.:
•
•
•
•

•
•

piedalās gadskārtējās Balttour izstādēs Rīgā, kur Saulkrastu pilsēta ar lauku teritoriju tiek
pārstāvēta Rīgas rajona stendā;
piedalās starptautiska mēroga gadatirgos ārpus Latvijas, piemēram, «Esttour 2006»;
izstrādā Saulkrastu reklāmas materiālus – Saulkrastu tūrisma ceļvedi latviešu un angļu valodā;
izvieto reklāmu zināmākajos Latvijas informatīvajos katalogos – 118, Eniro; Saulkrastu
popularizēšanas jomā sadarbojas ar «Rīgas Apriņķa Avīzi» un «Latvijas Avīzi» – pielikums
«Māja. Vide»;
izgatavo un izvieto TIC ceļa zīmes;
izgatavo, uztur un izvieto Saulkrastu mājas lapas saites būtiskākajos tūrisma u.c. sabiedrības
informēšanas portālos: www.latviatourism.lv, www.eiropa.lv, www.vietas.lv, www.aprinkis.lv,
www.latvia.lv.

Līdztekus informācijas un tūrisma iespēju reklamēšanai Saulkrastu TIC izstrādā tūrisma maršrutus
un aktīvi paaugstina savu kompetenci, piedaloties dažādās tūrisma konferencēs un semināros –
Vidzemes tūrisma asociācijas organizētā konferencē, Tūrisma attīstības valsts aģentūras rīkotajā
pasākumā «Tūrisma forums» un informācijas dienās.
Kā jau minēts, Saulkrastu TIC galvenokārt piesaista tūristus un informē gan klātienē, gan ar
dažādu informācijas nesēju palīdzību. Kā rāda TIC darbības rezultātu apkopojums, pēdējo gadu
laikā apkalpoto tūristu skaits ir strauji pieaudzis (aptuveni par 50%) – no 1500 personām 2002.
gadā līdz 2251 interesentam 2005. gadā (skat. 2.6.1. attēlu).
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Saulkrastu TIC apkalpoto tūristu skaita dinamika,
2002. - 2005.gads
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2.6.1. attēls. Saulkrastu apkalpoto tūristu skaita dinamika laika posmā no 2002. gada līdz 2005.
gadam
Avots: Saulkrastu TIC

Apkalpoto tūristu skaita sadalījums pa informācijas sniegšanas veidiem proporcionāli ir gandrīz
līdzvērtīgs visos četros iepriekšējos gados, t.i., dominē personīgi sniegtā informācija, tūristiem
iegriežoties TIC telpās (2005. gadā TIC darbinieki personīgi informēja 1038 tūristus), kas notiek
aptuveni vienādā apjomā ar telefoniski, elektroniski un pa faksu sniegto informāciju kopā. Tas
nozīmē, ka lielākā daļa tūristu tomēr vēlas personīgi saņemt informāciju, tūrisma objektu aprakstu,
karti u.c. nepieciešamas ziņas.
Saulkrastu TIC apkalpoto tūristu skaits pa informācijas
saņemšanas veidiem, 2002. - 2005.gads
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2.6.2. attēls. Saulkrastu apkalpoto tūristu skaita dinamika pa informācijas saņemšanas veidiem, 2002.
– 2005. gads
Avots: Saulkrastu TIC
* Aptuvens kopējā apkalpoto tūristu skaita sadalījums, par pamatu ņemot 2005. gada proporcionālo sadalījumu

Apkalpoto tūristu sadalījumu pa valstīm sīkākā sadalījumā apkopo, tikai sākot no 2005. gada,
tomēr arī no aptuvena procentuālā sadalījuma iepriekšējos gados ir iespējams secināt, ka TIC
apkalpoto Latvijas tūristu skaitam ir tendence samazināties par labu ārzemju viesiem. Kā redzams
2.6.3. attēlā, 2005. gadā Latvijas tūristu īpatsvars ir 15%, t.i., par 10% mazāks nekā 2003. gadā,
tomēr tas vēl joprojām ir to piecu valstu vidū, kuru tūristi visvairāk ir sazinājušies ar Saulkrastu
TIC. Valstis, kas pēdējos gados ir vienmēr bijušas starp līderiem Saulkrastu apmeklēšanā, ir Vācija
(2005. g. 17%), Igaunija (2005. g. 9%), Somija (2005. g. 9%), Lietuva (2005. g. 6%) un Zviedrija
(2005. g. 6%). 2005. gadā ievērojami ir palielinājies velotūristu skaits, īpaši no Polijas un Vācijas,
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jo TIC veiksmīgi sadarbojas ar diviem veloceļvežu (Baltijas valstu) izdevējiem Vācijā.
Saulkrastu TIC apkalpoto tūristu sadalījums pa valstīm, 2002. - 2005.gads
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2.6.3. attēls. Saulkrastu TIC apkalpoto tūristu skaita sadalījums pa valstīm, 2002. – 2005. gads
Avots: Saulkrastu TIC

Apkalpoto tūristu skaita pieaugums ir likumsakarīgs, ņemot vērā TIC lielo ieguldīto darbu. Viens
no būtiskākajiem mūsdienīgas informācijas nesējiem un vienlaikus arī informācijas apmaiņas
pakalpojumu nodrošinātājiem ir mājas lapa internetā. TIC ir ieguldījis ievērojamu darbu Saulkrastu
mājas lapas www.saulkrasti.lv izstrādē, kura tika izveidota 2004. gadā latviešu valodā un 2005.
gadā arī krievu un angļu valodā. Mājas lapas statistikas rīks sniedz vērtīgu un ļoti detalizētu
informāciju par kopējo (atkārtoto) un unikālo apmeklētāju skaitu, piemēram, laika posmā no 2005.
gada 1. februāra līdz 2006. gada 1. februārim Saulkrastu mājas lapu kopā ir apmeklējuši 64 723
interesenti, no kuriem 19% jeb 12086 interesenti Saulkrastu mājas lapu apmeklēja pirmo reizi.
Tomēr vidējais statistikā izmantotais aptuvenais apmeklētāju skaits tiek minēts 16 897, kas
aprēķināts, balstoties uz faktu, ka daudzi mājas lapu izvēlas atvērt pēc viņam interesējošās sadaļas,
piemēram, daudzi izvēlas kā sākumlapu ziņu, sporta un foto galerijas sadaļu. Jāatzīmē, ka tūrisma
sadaļa ir viena no visvairāk skatītajām sadaļām (tai priekšā ir diskusiju, sludinājumu, fotoattēlu un
Saulkrastu kartes sadaļu interesenti), kuru apmeklējuši gandrīz 10 000 interesentu, un aptuveni
puse no tiem Saulkrastu tūrisma informāciju meklēja pirmo reizi, tātad otra puses apmeklēja šo
sadaļu atkārtoti. Arī naktsmītņu sadaļa ir viena no visvairāk skatītajām, t.i., 6519 reizes latviešu
valodā (interesanti, ka gandrīz tikpat skatīta ir arī sadaļa «Dome», t.i., 6517 reizes) un 1662 angļu
valodā. Līdzīgi ir iespējams analizēt arī citas mājas lapas apmeklētāju intereses.
Saulkrastu mājas lapa kalpo arī kā pašvaldības reklāma, izmantojot iespējas izvietot saites citās
Latvijā populārās tūrisma un sabiedrības informēšanas mājas lapās: Tūrisma attīstības valsts
aģentūras mājas lapā www.latviatourism.lv, portālos www.eiropa.lv, www.vietas.lv,
www.aprinkis.lv, www.latvia.lv, www.rrp.lv un citās TIC sadarbības partneru mājas lapās.

2.6.2. Tūrisma infrastruktūra un pakalpojumi
Saulkrastu pilsētas ar l.t. tūrisma attīstība cieši saistās ar tās ģeogrāfisko izvietojumu, Rīgas
pilsētas tuvumu, bagātīgiem dabas resursiem, ostas darbību un VIA «Baltica» ceļa izbūvi. Šie
resursi veido Saulkrastu tūrisma attīstības priekšnosacījumus.
Saulkrasti atrodas mēreni klimatiskajā joslā, un tai raksturīgs pārejas klimats no jūras uz
kontinentālo, galvenais klimatu ietekmējošais faktors ir Baltijas jūras tuvums. Saulkrastos
valdošais klimats nosaka izteiktu sezonas raksturu, tāpēc atpūtas un rekreācijas aktivitātes lielā
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mērā sakopojas septiņos mēnešos gadā – no aprīļa līdz oktobrim ar izteiktu piesātinājumu jūnijā,
jūlijā un augustā.
Jāatzīmē, ka līdz šim visa Saulkrastu tūrisma nozares aktivitāte ir pārsvarā balstījusies uz dabas
veidotu tūrisma infrastruktūru, galvenokārt uz Baltijas jūru un tās piekrasti ar brīnišķīgu, pārsvarā
smilšainu pludmali ar ieeju jūrā, kas piemērota dažādai atpūtai un sporta tūrismam. Saulkrastu
pilsētas kāpu zona visā teritorijas garumā gar jūru ir 771 553 m² (77,15 ha) liela, kur gar jūru
izveidota «Saulrieta taka», iekārtoti soliņi, laipas. Lauku teritorijas kāpu zonas platība, kas iekļauta
Piejūras dabas parka teritorijā, ir 3 126 250 m² (312,62 ha). Pārējā lauku teritorijas kāpu zona ir
91 023 m² (9,1 ha). 2006. gadā ir uzsākts labiekārtot pludmali – ir izvietoti soliņi, ģērbtuves,
atkritumu tvertnes, kā arī glābšanas tornis. Tomēr paveiktais vēl nav pietiekams, lai vasaras
tūrisma sezonas laikā apmierinoši nodrošinātu pludmales tūrisma infrastruktūru, visnepilnīgāk
sakārtota ir atkritumu savākšana. Potenciāls specializēto aktīvā tūrisma veidu attīstībai ir
Saulkrastu upes – Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe un Aģe, gar kurām vajadzētu labiekārtot atsevišķas
atpūtas vietas. Daļa no Saulkrastu meža resursiem jau veiksmīgi tiek pielāgoti tūrisma
nepieciešamībām, vienlaikus saglabājot un veicinot šī resursa saglabāšanu; kā labs paraugs ir
minama Saulrieta taka. Tomēr mežu resursus ārpus rezervātiem un parkiem neizmanto tūrisma
vajadzībām, nav izstrādāti tūrisma maršruti. Saulkrastu piejūras josla ir samērā gara, līdz ar to ir
iespējas veidot vēl jaunas takas, piemēram, izzinošu taku bērniem un jauniešiem. Arī Saulkrastu
ainavām ir labs potenciāls, lai tās piemērotu tūrisma vajadzībām, jo tās ir mazpārveidotas, bet līdz
ar to ir novērojama arī liela ainavu degradācijas pakāpe – ap nekoptiem mājokļiem un
nepārdomātiem saimnieciskās darbības objektiem. Mazus ainaviskus elementus nepietiekami
aizsargā un kopj. Samērā lielas problēmas sagādā savākt atkritumus.
Saulkrastu tūrisma apskates objektu skaitliski pagaidām nav daudz, taču daži no tiem ir unikāli ne
tikai Saulkrastu vai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā, piemēram, Saulkrastu velomuzejs. Galvenie
Saulkrastu tūrisma objekti ir šādi:
•

•
•
•

•

Vēstures sabiedriskais muzejs (Skolas ielā 19) ietver bagātīgu vēsturisku informāciju par
Saulkrastiem un personībām. Muzeja kolekcija pieejama, pateicoties Krūkliņa kunga ierosmei
un nesavtībai. Diemžēl muzejs nav akreditēts, tam ir vien ekspozīcijas statuss. Informācija
pieejama tikai latviešu valodā. Lai muzeju apmeklētu, iepriekš jāpiesakās;
Saulkrastu (Pēterupes) luterāņu baznīca (Ainažu ielā 4) ir nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts;
Velomuzejs (Rīgas ielā 44a) piedāvā apskatei interesantu, bagātīgu un Baltijā vienīgo privāto
velosipēdu kolekciju. Lai muzeju apmeklētu, iepriekš jāpiesakās;
Baltā kāpa pie Inčupes ietekas ir skaista vieta ar skatu torni, celiņiem, informatīvajām zīmēm,
auto stāvlaukumu. Neatrisināts sabiedrisko tualešu jautājums (nepieciešams ierīkot jaunas
sabiedriskās tualetes);
«Saulrieta taka» – tūrisma taka gar jūras piekrasti, kuras ierīkošana vēl nav pabeigta.

Plānojot tūrisma attīstību Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju, jādomā, kā izveidot jaunus tūrisma
objektus un kā saglabāt un pilnveidot esošos.
Saulkrastu pašvaldības teritorijā ir samērā labs naktsmītņu piedāvājums, ko nodrošina 12 dažāda
tipa un ietilpības viesnīcas, viesu nami, atpūtas bāzes un kempingi. Pavisam naktsmītnēs var
uzņemt 760 viesus (pēc 2004. g. datiem), no tām divas lielākās ir viesnīca «Minhauzena Unda»
(domāta 130 viesiem) un viesnīca «Marve» (80 viesiem). Kopējais naktsmītņu kapacitātes
procentuālais sadalījums ir redzams 2.6.4. attēlā, no kura informācijas var secināt, ka
visietilpīgākie ir kempingi (336 vietas), pēc tam viesnīcas (210 vietas), atpūtas bāzes (140 vietas)
un viesu nami (74 vietas).
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Saulkrastu naktsmītņu kapacitātes sadalījums pa
naktsmītņu veidiem, 2004.g.
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2.6.4. attēls. Saulkrastu naktsmītņu kapacitātes sadalījums pa naktsmītņu veidiem, 2004. gads

Avots: Saulkrastu TIC

Par astoņiem uzņēmumiem reklāma ir atrodama internetā: piecām naktsmītnēm ir izveidotas un
pieejamas savas mājas lapas (www.juraspriede.lv, www.minhauzenunda.lv, www.marve.lv,
www.ak-lilaste.lv, www.hotelmaija.lv); par vienu («Straupes») reklāma atrodama «Lauku
ceļotāja» mājas lapā; bet par divām («Saulrieti», «Baltās dūjas») informācija ir publicēta mājas
lapā www.viss.lv. Ziņas par visām naktsmītnēm ir ievietotas arī Saulkrastu pilsētas mājas lapas
sadaļā «Tūrisms».
Pēc TIC apkopotās informācijas, 2005. gadā Saulkrastu naktsmītnes uzņēma 13 619 viesus, to
skaitliskais un procentuālais sadalījums ir parādīts 2.6.5. attēlā. Kā redzams, vislielākais
pieprasījums ir bijis pēc nakšņošanas vietām kempingā «Jūras priede», kurš ir uzņēmis 36% jeb
5000 nakšņotājus no visiem uzņemtajiem viesiem. Tas ir izskaidrojams ar lielu pieprasījumu pēc
naktsmītnēm, kuru cena ir robežās no Ls 5 līdz Ls 10 no cilvēka (2005. gada cenās), un tādas
Saulkrastos varēja nodrošināt «Jūras priede» un «Saulrieti». Nākamie lielākie naktsmītņu
nodrošinātāji ir viesnīcas «Minhauzena Unda» (27% jeb 3650 viesi) un «Marve» (15% jeb 2000
viesi).
Saulkrastos uzņemto viesu sadalījums pa nakstsmītnēm, 2005.gads
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2.6.5. attēls. Saulkrastu naktsmītnēs uzņemto viesu sadalījums pa naktsmītnēm, 2005. gads
Avots: Saulkrastu TIC
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Lai gan ir visai labs naktsmītņu nodrošinājums, pietrūkst karavānu piestātņu un arī labiekārtotu
telšu vietu.
Paēst Saulkrastos var kafejnīcās, bāros un restorānos, kuru aptuvenais skaits ir robežās no
piecpadsmit līdz divdesmit. Tomēr, kaut gan ir liels piedāvājums, joprojām aktuālas ir laba līmeņa
ēdināšanas iestādes ar gaumīgu interjeru, iespēju paēdināt lielākas tūristu grupas, kā arī spēju
nodrošināt ēdienu kartes vismaz trijās valodās. Bieži vien pagatavoto ēdienu kvalitāte neatbilst
iebraucēju prasībām un vēlmēm.
Par aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumiem galvenokārt rūpējas naktsmītņu vadība (skat. 2.6.1.
tabulu).
2.6.1.tabula. Saulkrastu aktīvās atpūtas pakalpojumu veidi un to sniedzēji, 2005. g.

Aktīvās atpūtas veids
Pirts procedūras.

Aktīvās atpūtas pakalpojumu sniedzējs
«Marve»,
«Minhauzena
Unda»,
«Saulrieti»,
«Lilaste», «Straupes», «Pie Maijas», «Baltās dūjas»,
«Mūsmājas», «Jūras priede».
Bērnu
rotaļu
laukumu «Minhauzena unda», «Saulrieti», «Lilaste», «Jūras
aktivitātes.
priede».
Sporta aktivitātes brīvdabas «Minhauzena unda», tenisa korti Skolas ielā 10,
sporta laukumos.
Zvejniekciema sporta zāle (nepieejama tūristiem).
Izjādes ar zirgiem.
Zvejniekciems.
Atpūta uz ūdens.
«Mare» – kaitsērfings, vindsērfings, katamarāni;
«Saulrieti» – katamarāni; «Jūras priede» – ūdens
motocikli, «Lilaste» – ūdens motocikli, jahtas,
katamarāni.
Minigolfa spēlēšana.
«Minhauzena unda».
Pastaigas pa pastaigu takām. «Saulrieta taka» (no Baltās kāpas līdz Saulrietu
tiltam).
Diemžēl jāatzīst, ka gandrīz visi 2.6.1. tabulā atspoguļotie aktīvās atpūtas pakalpojumi, izņemot
pirtis, ir pieejami tikai vasaras tūrisma sezonā. Rudenī, ziemā un pavasarī aktīvās atpūtas iespējas
tūristiem ir ļoti ierobežotas, lai neteiktu, ka to nav vispār.
Interneta pieejamību tūristu vajadzībām Saulkrastos nodrošina Saulkrastu pilsētas bibliotēka, TIC,
kā arī septiņas naktsmītnes.

SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

Darbojas TIC.

1.

Trūkst labiekārtotu auto stāvvietu;

2.

Aktīvi darbojas viesu mājas, viesnīcas un
kempings.

2.

Nav labiekārtotu veloceliņu.

3.

Trūkst sabiedrisko tualešu.

3.

Ir izveidota tūristu iecienīta «Saulrieta taka».

4.

Nepietiekams bankomātu skaits.

4.

Bagāts dabas tūrisma potenciāls – jūra,
pludmale, kāpas (Baltā kāpa, Inčupes kāpa),
mežs, četras upes.

5.

Slikta vietējā un starppilsētu
transporta satiksme vakaros.

5.

Labiekārto peldvietas un pludmali.

6.

Nav attīstīta jahtu piestātne Skultes ostā.

6.

Stratēģiski izdevīga vieta (tuvu Rīgai, Rīgas –
Ainažu šoseja).

7.

Trūkst velosipēdu nomas punktu.

8.

7.

Darbojas Velomuzejs.

Trūkst tūrisma nozares speciālistu – gidu, viesu
namu vadītāju, tūrisma apkalpojošās sfēras
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8.

Uzsākts izveidot informācijas zīmes.

9.

Pašvaldības teritorijā ir Skultes osta.

darbinieku.
9.

Trūkst tūrisma objektu shēmas pie iebraukšanas
Saulkrastos.

10. Nepietiekami labiekārtota pludmale.
11. Nepietiekamas
kvalitātes
un
daudzuma
tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietas.
12. Sarežģītais vīzu noformēšanas process ierobežo
tūrisma plūsmu no Austrumiem.
13. Nav tūrisma autobusu stāvlaukumu.
14. Apkalpojošajā sfērā trūkst darbaspēka.
15. TIC atrodas nepiemērotās telpās.
Iespējas

Draudi

1.

1.

Tūrisma plūsmas samazināšanās.

2.

Liela konkurence uz līdzīgu tūrisma projektu
īstenošanu
ES
fondu
līdzfinansējuma
saņemšanai.

3.

Intereses zudums par tūrisma uzņēmējdarbības
attīstību, jo pasliktinās pašvaldības teritorijas
tehniskā infrastruktūra (neatrisinātas gāzes,
ūdens un kanalizācijas pakalpojumu problēmas).
Palielinās vides piesārņojums.

Dažādot tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus,
lai izlīdzinātu izteikto vasaras tūrisma
sezonalitāti.

2.

Izstrādāt tūrisma projektus un saņemt ES fondu
līdzfinansējumu.

3.

Veidot jaunus tūrisma objektus, piemēram, skatu
torni, pilsētas pulksteni u.c.

4.

Ierīkot veloceliņus.

5.

Attīstīt distanču slēpošanu (ar visu servisu).

4.

6.

Attīstīt tūrisma pakalpojumus ostā/pie ostas.

5.

Izposta, iznīcina pirmatnējos dabas resursus.

6.

Jūras krasta erozija un/vai iznīcina kāpas kā
krastu aizsargājošu dabas veidojumu.

Attīstības mērķi
1. Izveidot Saulkrastus par iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgu un daudzveidīgu pilsētu, kurā
tūrisma nozare ir labi organizēta, saimnieciski un sociāli efektīva, videi saudzējoša, droša un
ceļ gan vietējo, gan starptautisko prestižu.

Uzdevumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izstrādāt Saulkrastu tūrisma attīstības programmu.
Nodrošināt TIC ar piemērotām telpām, aprīkojumu un paplašināt pakalpojumu klāstu.
Pielāgot un paplašināt esošo ielu un ceļu infrastruktūru velotūrismam.
Izveidot un labiekārtot vieglo automašīnu un tūrisma autobusu stāvvietas.
Turpināt izveidot un labiekārtot dabas takas un atpūtas vietas.
Turpināt labiekārtot peldvietas un pludmales.

Rīcības programma 2007. — 2013. gadam
N.p
.k.
1.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Izstrādāt
Saulkrastu
tūrisma politiku un
tūrisma
attīstības
programmu.

• Izveidot Tūrisma attīstības programmu.

Pašvaldība.

Īstenošanas
laiks
2008.

• Izveidot tūrisma attīstības grupu.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

Pašvaldība.

2009. — 2010.

•

Izveidot tūrisma informācijas stendus
uz Via Baltica ceļa.
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N.p
.k.
2.

3.

4.

5.

6.

Uzdevumi

Pasākumi

Finansējums

Nodrošināt TIC
infrastruktūru un
paplašināt
pakalpojumu klāstu.
Pielāgot un paplašināt
esošo ielu un ceļu
infrastruktūru
velotūrismam.

• Nodrošināt TIC ar atbilstošām telpām.

Pašvaldība.

Īstenošanas
laiks
2008. — 2010.

• Sniegt maksas pakalpojumus.

Pašvaldība.

2007. — 2013.

• Izstrādāt Euro Velo maršrutu E-10.
• Izbūvēt Vidzemes zelta loku sadarbībā
ar citām pašvaldībām.
• Izplānot un ierīkot velonovietnes,
piestātnes,
laukumus
ar
informatīvajiem stendiem un atpūtas
vietām.
• Izplānot jaunu auto un autobusu
stāvlaukumu būvniecību.
• Labiekārtot esošos stāvlaukumus.

ES.

2009. — 2010.

ES fondi.

2009. — 2013.

Pašvaldība, VIP.

2009. — 2013.

Pašvaldība,
VIP,
PPP.
Pašvaldība, ES.
Pašvaldība, ES.
Pašvaldība,
ES,
PPP.
Pašvaldība.
Pašvaldība.

2007. — 2013.

Izveidot un labiekārtot
vieglo automašīnu un
tūrisma autobusu
stāvvietas.
Turpināt izveidot un
labiekārtot dabas takas
un atpūtas vietas.
Turpināt labiekārtot
peldvietas un
pludmales.

• Turpināt izveidot «Saulrieta taku».
• Izveidot tematisko taku.
• Izstrādāt un ieviest atpūtas vietu
projektu.
• Pabeigt ierīkot peldvietas.
• Turpināt labiekārtot pludmali.

2007. — 2013.
2009. — 2013.
2008. — 2013.
2007. — 2008.
2007. — 2008.

Projekti
1.
2.
3.
4.

Euro Velo maršruts E-10 (2007. – 2013.).
Veloceļu izbūve (Vidzemes zelta loks).
Informatīvo stendu izveide uz galvenajiem ceļiem sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju.
Apskates objektu informatīvo stendu sagatavošana sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts
aģentūru.
5. Līdzdalība «Via Baltica» tūrisma ceļveža izstrādē.
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2.7. Pašvaldības pārvalde
2.7.1. Pašvaldības pārvaldes struktūra
Saulkrastu pilsēta ar lauku teritoriju ir nedalāma administratīvā teritorija. Saulkrastu pilsētas ar l.t.
pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību pašvaldības pārvaldē nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns – Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome (turpmāk – dome). Dome pieņem
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu īstenošanu un kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un
pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši
kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu
izlietojumu.
Dome atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam sastāv no
11 deputātiem: 3 deputāti no partijas «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», 3 no partijas «Jaunais laiks»,
2 no partijas «Tautas partija», 2 no partijas «Latvijas Pirmā partija» un 1 no partijas «LSDSP».
Lai nodrošinātu domes darbību un izstrādātu tās lēmumu projektus, dome no deputātu vidus ir
ievēlējusi:
• domes priekšsēdētāju;
• domes priekšsēdētāja vietniekus;
• Finanšu komiteju (7 deputāti);
• Tautsaimniecības, attīstības un vides komiteju (5 deputāti);
• Sociālo jautājumu komiteju (5 deputāti);
• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteju (5 deputāti).
Lai veiktu atsevišķas pašvaldības funkcijas, dome no deputātiem un Saulkrastu pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas:
• Vēlēšanu komisiju;
• Administratīvo komisiju;
• Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju;
• Nekustamo īpašumu privatizācijas komisiju;
• Nekustamo īpašumu izsoles komisiju;
• Iepirkumu komisiju;
• Zemes komisiju;
• Dzīvokļu komisiju;
• Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisiju;
• Apstādījumu aizsardzības komisiju;
• Ārkārtas situāciju komisiju;
• Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisiju.
Katras komisijas darbību reglamentē domes apstiprināts nolikums.
Ikdienas darbu nodrošina domes izpildaparāts. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības
pārvaldes struktūras shēma (apstiprināta 2005. gada 28. decembrī) pievienota 3. pielikumā.

2.7.2. Budžeta analīze
Katrai pašvaldībai ir tiesības patstāvīgi veidot budžetu, tā veidošanas un izlietošanas kārtību
nosaka LR likumi. Pašvaldības budžets ir pašvaldības apstiprināts ienākumu un izdevumi plāns
noteiktam laika posmam, parasti vienam gadam.
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Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot līdzekļu apjomu, kas nepieciešams pašvaldībai ar
likumu noteikto funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Pašvaldības budžetu veido
pamatbudžets un speciālais budžets. Pašvaldības budžetu veido:
• tiešie nodokļu ieņēmumi:
o iedzīvotāju ienākuma nodoklis, t. sk. maksa par patentu;
o nekustamā īpašuma nodoklis;
o azartspēļu nodoklis;
• nenodokļu ieņēmumi:
o valsts nodevas un maksājumi;
o pašvaldības nodevas;
o maksājumi par maksas pakalpojumiem;
o ienākumi no īpašumu iznomāšanas;
• saņemtie maksājumi:
o norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem;
o mērķdotācijas;
o dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda;
o maksājumi no citiem budžetiem.
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, nekustamā īpašuma
(par zemi, kā arī ēkām un būvēm), azartspēļu nodoklis – un nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst
maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību nodevas
un citi ieņēmumi, kā arī valsts budžeta mērķdotācijas.
2005. gadā Saulkrastu pilsētas ar l.t. domes pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 2 192 550.
Kopējais pašvaldības ieņēmumu sadalījums ir redzams 2.7.1. attēlā.
Pašvaldības budžeta kopējo ieņēmumu
sadalījums pa ieņēmumu veidiem, 2005.gads
Azartspēļu
nodoklis; 0,6%

Nenodokļu
ieņēmumi;
7,5%

Saņemtie
maksājumi;
34,4%
Nekustamā
īpašuma nodoklis
par ēkām un
būvēm;
3,0%

Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa
maksājumi;
48,8%

Nekustamā
īpašuma nodoklis
par zemi;
5,7%

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

Saņemtie maksājumi

Azartspēļu nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

2.7.1. attēls. Saulkrastu pašvaldības budžeta kopējo ieņēmumu sadalījums pa ieņēmumu veidiem,
2005. gads
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Vislielāko īpatsvaru ieņēmumu struktūrā sastādīja ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, t.i.,
48,8% (skat. 2.7.1. attēlu). Nākamā lielākā ieņēmumu grupa ir saņemtie maksājumi – 34,4%, no
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kuriem lielāko daļu sastādīja maksājumi no valsts pamatbudžeta pedagogu algām, t.i., 15,2% un
mērķdotācijas – 10,3%
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2005. gada ieņēmumi palielinājušies vairāk nekā par 305 171
latu. Galveno palielinājuma daļu sastāda ienākuma nodokļa palielinājums par Ls 160 339 un
saņemtās mērķdotācijas no valsts palielinājums par Ls 225 519, t.sk. Ls 180 532 Saulkrastu
vidusskolas sporta halles būvniecībai, Ls 2 500 pilsētas teritoriālā plānojuma izstrādei, Ls 15 000
Zvejniekciema kultūras nama jumta un fasādes remontam un Ls 27 487 Saulkrastu pilsētas un
tūrisma norāžu izveidei un uzstādīšanai. Galvenais ieņēmumu samazinājums ir par ieņēmumiem
no zemes īpašuma pārdošanas – par Ls 130 132. Samazinājums radies, stingri izvērtējot zemes
īpašumu pārdošanas lietderīgumu.
2005. gadā palielinājās pedagogu algas, līdz ar to 2005. gadā pieaugusi valsts mērķdotācija par Ls
26 760.
2005. gadā palielinājušies maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām par Ls 12 184, kas
saistīts ar valsts mērķdotācijām mūzikas un mākslas skolai no Kultūras ministrijas.
2005. gadā pieaugot Saulkrastu pilsētas ar l.t. domes ienākuma nodokļu ieņēmumiem par Ls 160
339, pieauguši arī maksājumi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF) par Ls 23 101 jeb
kopējā summa 2005. gadā Ls 168 329, ko aprēķina pēc noteiktas formulas.
Pašvaldības izdevumi
2005. gadā pašvaldības vajadzībām ir izlietoti Ls 2 178 332 pamatbudžeta līdzekļi. 2.7.2. attēlā ir
parādīti pašvaldības izdevumi 2005. gadā proporcionāli pa nozarēm.
Pašvaldības budžeta kopējo izdevumu sadalījums pa
izdevumu veidiem, 2005.gads
Pašvaldības kredītu
procentu nomaksa ;
0,5%
Pārējie izdevumi ;
0,5%

Maksājumi
izlīdzināšanas
fondam ; 7,7%

Norēķini par izglītību ;
1,8%
Pārvalde; 8,9%
Sabiedriskā
kārtība(policija) ;
3,8%

Brīvais laiks, sports,
kultūra ; 10,2%
Izglītība; 35,0%
Komunālā
saimniecība,
tautsaimniecība ;
23,2%

Sociālā
nodrošināšana ; 8,2%

Pārvalde
Izglītība
Sociālā nodrošināšana
Brīvais laiks, sports, kultūra
Pašvaldības kredītu procentu nomaksa
Norēķini par izglītību

Veselības aprūpe ;
0,2%
Sabiedriskā kārtība(policija)
Veselības aprūpe
Komunālā saimniecība, tautsaimniecība
Pārējie izdevumi
Maksājumi izlīdzināšanas fondam

2.7.2. attēls. Saulkrastu pašvaldības budžeta kopējo izdevumu sadalījums pa ieņēmumu veidiem
2005. gads
Avots: Saulkrastu pilsētas ar l.t. pašvaldība

Vislielāko īpatsvaru izdevumu struktūrā sastādīja izdevumi izglītības nodrošināšanai, t.i., 35%
(skat. 2.7.2. attēlu). Nākamā lielākā izdevumu grupa ir komunālā saimniecība un tautsaimniecība –
23,2%, tad izdevumi brīvā laika, kultūras un sporta nodrošināšanai (10,2%) un sociālās
nodrošināšanas izdevumi – (8,2%).
2005. gadā salīdzinājumā ar 2004. gadu ir pieauguši izglītības izdevumi par Ls 48 756, pieaugums
veidojas sakarā ar bērnu dārza «Rūķītis» jaunas grupas izveidi un valsts mērķdotācijas pieaugumu
pedagogu algām skolās, mūzikas un mākslas skolā un bērnudārzā.
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Komunālajai saimniecībai 2005. gadā izdevumi palielinājušies par Ls 93 631, lielā mērā tas saistīts
ar to, ka sākta celt Saulkrastu vidusskolas sporta halle.
Izdevumi pozīcijā «Brīvais laiks, sports un kultūra» 2005. gadā bija par Ls 60 852 lielāki nekā
2004. gadā. No tiem par Ls 24 661 palielinājies kultūras nama budžets. Kultūras nama
māksliniecisko pulciņu vajadzībām 2005. gadā iegādāti tautas tērpi. Par Ls 15 000 veikti
remontdarbi kultūras nama ēkai. Bibliotēkai 2005. gada budžets, salīdzinot ar 2004. gadu, ir lielāks
par Ls 6 422; palielinātas strādājošo darba algas un izdalīti līdzekļi grāmatu iegādei un preses
abonēšanai pilsētas iedzīvotāju vajadzībām. Sporta darba organizēšanai 2005. gadā izlietoti Ls 21
000, kas saistīti ar sporta pasākumiem Saulkrastos un Rīgas rajona rīkotajās sporta spēlēs.
Tūrisma darba organizēšanai 2005. gadā izlietoti Ls 13 213. Jauniešu centra darba organizēšanai
2005. gadā izlietoti Ls 15 221.

SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

1.
2.

2.

Palielinās budžeta ieņēmumu daļa – ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem.
Pieredze projektu izstrādē un finansējuma
piesaistē.

3.

Palielinās komunālie izdevumi.
Palielinās izdevumi izglītības pieejamības
nodrošināšanai.
Ierobežotas/ nepietiekamas iespējas finansēt
visus pašvaldības attīstībai nepieciešamos
infrastruktūras attīstības projektus no pašvaldības
budžeta.

Iespējas

Draudi

1.

1.
2.
3.

2.
3.

Piesaistīt vietējās un ārzemju investīcijas, kas
palīdzētu veikt pašvaldības funkcijas tādās
jomās, kas nedod peļņu, bet ir ļoti nepieciešamas
pilsētas attīstībai.
Izstrādāt pašvaldības attīstībai nepieciešamos
projektus un to īstenošanai piesaistīt ES
struktūrfondu līdzfinansējumu.
Palielināt budžeta ieņēmumu daļu – ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem,
motivējot iedzīvotājus izvēlēties Saulkrastus par
pastāvīgu dzīves vietu.

Samazinās iedzīvotāju skaits.
Paaugstinās bezdarba līmenis.
Liela konkurence uz līdzīgu attīstības projektu
īstenošanu
ES
fondu
līdzfinansējuma
saņemšanai.

Attīstības mērķi
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes budžets tiks plānots un izlietots tā, lai ar tā resursiem
arī turpmāk būtu iespējams nodrošināt pašvaldības primāro vajadzību apmierināšanu un attīstības
prioritāšu plānoto pasākumu īstenošanu saskaņā ar pašvaldības nozaru attīstības mērķiem,
uzdevumiem un rīcības programmām atbilstoši to prioritārai secībai, kas minēta Saulkrastu pilsētas
ar lauku teritoriju pašvaldības teritorijas Attīstības programmas 3.nodaļas „Kopsavilkums”
apakšnodaļā „Īstenojamie projekti (veicamie darbi) prioritāšu īstenošanai ar pašvaldības
finansējumu vai līdzfinansējumu”. To vidū ir minēti arī tie projekti, kuru īstenošanai ir plānots
piesaistīt ES un Valsts investīciju programmu līdzekļus, un kuru īstenošanai pašvaldība budžeta
ietvaros meklēs iespējas nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu.
Attīstības projektiem un pasākumiem, kuri ir nepieciešami pašvaldības attīstībai, un kuru
īstenošanu pašvaldība atbalsta (skat. 3.nodaļas „Kopsavilkums” apakšnodaļu „Īstenojamie projekti
(veicamie darbi) prioritāšu īstenošanai bez pašvaldības finansējuma vai līdzfinansējuma”), bet līdz
2013.gadam to īstenošanai finansējumu vai līdzfinansējumu neparedz, tiks piesaistīts privātais
iekšzemes vai ārvalstu kapitāls.
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3. Kopsavilkums
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju SVID analīze
Stiprās puses

Vājās puses

1.

1.

Dzimstība joprojām samērā zema.

2.

Pirmsskolas izglītības iestādē nav pietiekams
skaits vietu (vairāk nekā 130 bērnu gaida rindā).

2.

Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis Rīgas jūras līča
piekrastē
samērā
netālu
no
Latvijas
galvaspilsētas.
Kvalitatīvi mežu un dabas resursi atpūtas vietu
ierīkošanai, dabas veidota atpūtas industrijas
infrastruktūra – pludmale.

3.

Samazinās skolēnu kopējais skaits.

4.

Vidusskolu programmas nav specializētas.

3.

Iedzīvotāju skaits palielinās gan dabiskā, gan
mehāniskā iedzīvotāju pieauguma dēļ.

5.

Uzņēmējdarbībai izteikts sezonas raksturs, līdz
ar to ir visai maz pastāvīgo darbavietu.

4.

Palielinās darbaspējas vecuma iedzīvotāju
skaits, un kopējā demogrāfiskā slodze
samazinās.

6.

Trūkst kvalificētu speciālistu.

7.

Trūkst/nav kvalitatīvs vairāku sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju (sabiedriskās pirts,
apavu darbnīcas, ķīmiskās tīrītavas) un
ēdināšanas iestāžu piedāvājums.

8.

Dzīvojamais fonds nav pietiekams, tas ir
nolietojies, trūkst īres un sociālo dzīvokļu.

9.

Nepietiekama sociālā aprūpe mājās.

5.

Bezdarba līmenis zems, un tam ir tendence
samazināties.

6.

Izglītības iestādes nodrošina pieejamu un
kvalitatīvu izglītību, skolās rosīgi darbojas
interešu izglītības pulciņi, bērniem un
jauniešiem ir iespējas apgūt mūziku un mākslu.

7.

Pašvaldība
atbalsta
izglītības
iestāžu
modernizāciju un pedagogu profesionālās
kvalifikācijas celšanu.

8.

Sociālais dienests sniedz kvalitatīvus, plašas
amplitūdas un iedzīvotāju specifiskajām
nepieciešamībām atbilstošus sociālās aprūpes
pakalpojumus un sociālos pabalstus. Pašvaldībā
veiksmīgi darbojas ģimenes atbalsta centrs un
sociālās aprūpes māja.

9.

Iedzīvotājiem
un
viesiem
piedāvā
daudzveidīgus kultūras un sporta pasākumus.

10. Pašvaldībā noris aktīva un kvalitatīva
māksliniecisko un sporta kolektīvu darbība, ir
pieejamas labas bibliotēkas un divi muzeji.
11. Veselības aprūpes nodrošināšanai darbojas
slimnīca, kurā iedzīvotājiem ir pieejami
ambulatorie, stacionārie un neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
(NMP)
pamatpakalpojumi.
12. Saulkrastu apvedceļa izbūve atslogos un daļēji
uzlabos pašvaldības ceļu kvalitāti, kā arī sekmēs
klusākas, ekoloģiski labvēlīgākas vides
veidošanos.

10. Nepietiekama sporta un kultūras infrastruktūra,
lai nodrošinātu iedzīvotāju aktīvu atpūtu,
piemēram, peldbaseins, boulinga zāle, deju
klubs, maz izklaides iespēju jauniešiem, īpaši
ziemā.
11. Pašvaldība nav nodrošināta ar sporta bāzēm,
brīvdabas sporta laukumi ir sliktā tehniskā
stāvoklī, līdz ar to nav pietiekama tehniskā
potenciāla profesionālu sporta komandu
izveidei, kas daudzinātu Saulkrastu vārdu
Latvijā un pasaulē.
12. Nepietiekama
iedzīvotāju
aktivitāte
un
ieinteresētība kultūras un sporta pasākumos.
13. Medicīnisko
pakalpojumu
nodrošināšanas
iespējas nākotnē nav skaidras, esošais
piedāvājums nav pietiekams, īpaši sarežģīti ir
nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi vasaras
mēnešos, kad, ierodoties vasaras atpūtniekiem,
pieaug cilvēku skaits.
14. Slimnīcas traumu punkts strādā tikai darba
dienās.

13. Pašvaldības teritorijā pastāvīgi attīstītās ostas
infrastruktūra,
nodrošinot
aktīvu
uzņēmējdarbību un radot iespējas veidot arī
atpūtas un tūrisma infrastruktūru, t.sk. jahtu
ostai.

15. Tehniskās infrastruktūras stāvoklis atsevišķās
jomās nekvalitatīvs – slikta dzeramā ūdens
kvalitāte; nepastāvīgs (ir svārstības) elektrības
nodrošinājums; nepietiekams un nolietojies
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārklājums;
nepietiekams ielu apgaismojums; slikts ielu un
ceļu
tehniskais
stāvoklis;
nepietiekami
labiekārtota pludmale.

14. Ir iestrādes tehniskās infrastruktūras pilnveidei,
darbojas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,

16. Neatrisinātas dārzkopju sabiedrības darbības
pamatprincipi, nesakārtota infrastruktūra.
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labiekārto peldvietas un pludmales.
15. Pašvaldībā ir stabila uzņēmējdarbība ceļu būvē,
pasažieru un kravu pārvadājumos, ostas
pakalpojumos.
16. Aktīvi darbojas un pastāvīgi attīstītās viesu
namu, viesnīcu un kempingu darbība.

17. Nepietiekama vietējā un starppilsētu sabiedriskā
transporta satiksme vakaros (gan autobusu, gan
vilcienu).
18. Trūkst labiekārtotu auto un tūrisma autobusu
stāvvietu, veloceliņu un sabiedrisko tualešu.

17. Strauji attīstās individuālo un daudzdzīvokļu
māju būvniecība.
18. Darbojas tūrisma informācijas centrs, kas
veicina Saulkrastu tēla izveidi un vairo tā
atpazīstamību, popularizējot bagātīgās dabas
tūrisma iespējas – jūru, pludmali, kāpas, dabas
takas u.c..
Iespējas

Draudi

1.

1.

2.

Izstrādāt infrastruktūras, uzņēmējdarbības,
sociālās aprūpes, vides un tūrisma attīstības
projektus un saņemt Valsts investīciju
programmu, ES struktūrfondu un citu finanšu
instrumentu līdzfinansējumu.
Piesaistīt privāto kapitālu izglītības, kultūras,
atpūtas un sporta ēku/kompleksu būvniecībai,
rekonstrukcijai un apsaimniekošanai, piemēram,
peldbaseina,
boulinga zāles, slidotavas,
estrādes, rehabilitācijas centra u.c.

3.

Izveidot mobilo
veikšanai mājās

grupu

sociālās

aprūpes

4.

Reorganizēt
slimnīcu
par
medicīnas
pakalpojumu centru un paplašināt sociālo
pakalpojumu jomas.

Rīgas
jūras līča
ūdens piesārņojuma
paaugstināšanās, kā arī jūras krasta un kāpu
iespējamā erozija.

2.

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Latvijā.

3.

Liela konkurence uz infrastruktūras attīstības
projektu īstenošanu līdzekļu saņemšanai no ES
struktūrfondiem.

4.

Iedzīvotāju skaita samazināšanās, samazinoties
dzimstībai un/vai iedzīvotāju mehāniskajam
pieaugumam vai tam pilnīgi izzūdot.

5.

Demogrāfiskās slodzes palielināšanās un
iedzīvotāju skaita palielināšanās sociālo risku
grupās.

6.

Mācību iestāžu pedagogu novecošanās.
Tehniskās infrastruktūras pasliktināšanās un
sabiedrisko
pakalpojumu
pieejamības
samazināšanās.

5.

Pilnveidot izglītības infrastruktūru, programmas
un izstrādāt mūžizglītības programmas vispārējā
izglītības līmeņa paaugstināšanai.

7.

6.

Motivēt jaunu, kvalificētu darbinieku piesaisti –
pedagogus, sociālos darbinieku, tūrisma
industrijas darbiniekus, mediķus u.c.

8.

Finanšu resursu pieejamības samazināšanās.

9.

Kvalificēta
darbaspēka
un
intelektuālā
potenciāla aizplūšana uz citām pilsētām un
valstīm.

7.

Atbalstīt uzņēmējdarbību un rosināt vietējos
iedzīvotājus
sniegt
sezonas
rakstura
individuālos pakalpojumus (īpaši tūrisma jomā)
vasaras atpūtniekiem.

8.

Pilnveidot tūrisma infrastruktūru un veidot
jaunus tūrisma objektus/produktus, piemēram,
skatu torni, pilsētas pulksteni, veloceliņus,
distanču slēpošanas trasi, jahtu ostu u.c.

9.

Attīstīt visu gadu pieprasīto izklaides, atpūtas
un tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus,
tādējādi dažādojot tūrisma infrastruktūru un
pakalpojumus un izlīdzinot izteikto vasaras
tūrisma sezonalitāti.

10. Mazo uzņēmumu izzušana.
11. Dzīves līmeņa un pirktspējas samazināšanās.
12. Tūrisma plūsmas samazināšanās.

10. Mudināt vasarnīcu īpašniekus reģistrēties kā
Saulkrastu iedzīvotājiem.
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Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju attīstības vīzija
2020. gadā Saulkrasti būs viena no pievilcīgākajām kūrortpilsētām Baltijas valstīs
ar mūsdienīgām viesnīcām, viesu mājām un kempingiem, kā arī pilnībā labiekārtotu
piekrastes joslu. Rosīga kultūras un sporta dzīve noteiks atpūtnieku interesi par
Saulkrastiem. Pašvaldībā dzīvos vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju, kuriem būs
nodrošināta kvalitatīva un droša dzīves vide. Bērniem un jauniešiem būs labas
izglītības iespējas, un arī pieaugušajiem tiks nodrošinātas iespējas izglītoties visa
mūža garumā. Teritorija attīstīsies saskaņā ar ilgtspējības principiem – saglabājot,
atjaunojot un saudzējot vides resursus, paaugstinot to izmantošanas efektivitāti un
veicinot sociāli ekonomisko izaugsmi.

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju attīstības prioritātes
1.
2.
3.
4.
5.

Tehniskās infrastruktūras uzlabošana un pilnveidošana.
Izglītības, kultūras un sporta iespēju nodrošināšana.
Tūrisma infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstība.
Iedzīvotāju sociālās un veselības aprūpes nodrošināšana.
Vides (dabas resursu, kultūras un pilsētvides) ilgtspējīga attīstība.

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju attīstības rīcības programma 2007. –
2013. gadam
Īstenojamie projekti (veicamie darbi) prioritāšu īstenošanai ar pašvaldības
finansējumu vai līdzfinansējumu
Ar pašvaldības finansējumu vai līdzfinansējumu īstenojamie projekti
Prioritātes 2007. - 2009. gadam
1.
2.
3.
4.

Saulkrastu vidusskolas sporta halles celtniecība.
Zvejniekciema vidusskolas renovācija.
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju ielu apgaismojuma tīklu renovācija.
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārtas
īstenošana.
Prioritātes 2009. - 2011. gadam

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PII «Rūķītis» rekonstrukcija.
Īres dzīvokļu celtniecība.
Āra sporta būvju rekonstrukcija un būvniecība.
Dienas centra izveide.
Ceļu un ielu tehnisko projektu izstrāde, ceļu un ielu izbūve.
Pasākumu īstenošana iedzīvotāju drošības paaugstināšanai.
Auto stāvlaukumu izbūve.
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Ar pašvaldības finansējumu vai līdzfinansējumu īstenojamie projekti
10. Tūrisma infrastruktūras attīstības pasākumu īstenošana.
11. Saulkrastu pašvaldības centrālā siltumu tīkla rekonstrukcija un paplašināšana.
Prioritātes 2011. - 2013. gadam
1.
2.
3.
4.
5.

Veloceliņu izbūve.
Pludmales sakārtošana - Zilā karoga pludmales statusa iegūšana.
Pilsētas muzeja attīstība un akreditācija.
Ceļu un ielu tehnisko projektu izstrāde, ceļu un ielu izbūve.
Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana.

Īstenojamie projekti (veicamie darbi) prioritāšu īstenošanai bez pašvaldības
finansējuma vai līdzfinansējuma
Teritorijas attīstībai nepieciešamie projekti, kuru īstenošanu dome atbalsta, neparedzot
finansējumu vai līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta
Prioritātes 2007. - 2013. gadam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Īres dzīvokļu celtniecība.
Āra sporta būvju rekonstrukcija, būvniecība.
Sabiedriskās ēdināšanas un izklaides pakalpojumu attīstība.
Sabiedrības izglītības projekti, sadzīves pakalpojumu attīstības projekti.
Jahtas piestātnes un atbilstošas apkalpojošās infrastruktūras attīstība.
Veselības veicināšanas un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība.
Saulkrastu pašvaldības centrālā siltumu tīkla rekonstrukcija un paplašināšana.
Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana.
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana.
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Pielikumi
1. pielikums

1. pielikums. Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības sadalījums pa
Saulkrastu pašvaldības teritorijām līdz 01.01.2006
Sociālās infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības sadalījums pa Saulkrastu pašvaldības
teritorijām līdz 01.01.2006.
Sociālā infrastruktūra un
pakalpojumi

Zvejniekciems

Saulkrasti

Pabaži

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

Bērnudārzs
Pamatskola
Vidusskola
Kultūras nams
Estrāde
Sporta nams
Stadions
Bibliotēka
Mūzikas skola
Mākslas skola
Doktorāts
Pasts
Pārtikas veikals
Rūpniecības un saimniecības
preču veikals
Kafejnīca
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2. pielikums

2. pielikums. Tehniskās infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības sadalījums pa
Saulkrastu pašvaldības teritorijām un nodrošināto iedzīvotāju īpatsvars reģistrēto
iedzīvotāju kopskaitā līdz 01.01.2006
Tehniskās infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības sadalījums
pa Saulkrastu pašvaldības teritorijām un nodrošināto iedzīvotāju īpatsvars reģistrēto
iedzīvotāju kopskaitā līdz 01.01.2006.

Tehniskā infrastruktūra
Centralizēta ūdensapgāde
Nodrošināto iedzīvotāju skaits
Centralizēta kanalizācija
Nodrošināto iedzīvotāju skaits
Centralizēta siltumapgāde
Nodrošināto iedzīvotāju skaits
Centralizēta atkritumu
savākšana
Nodrošināto iedzīvotāju skaits
Centralizēta gāzes apgāde
Nodrošināto iedzīvotāju skaits

Zvejniekciems

Saulkrasti

Pabaži

+
616
+
616
+
482

+
1139
+
860
+
711

+
156
-

+
2128
-

+
2482
-

+
886
-
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% no visiem
iedzīvotājiem
(6085 pers.)

1911

31%

1476

24%

1193

20%

5496

90%
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Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības teritorijas Attīstības programma, gala redakcija, 2007

3. pielikums

3. pielikums. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības pārvaldes struktūras
shēma
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības pārvaldes struktūras shēma (apstiprināta
28.12.2005. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 28.decembra Saistošie
noteikumi Nr.28 "Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes nolikums")
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