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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
A1 – Valsts nozīmes autoceļš
Bz/s - Autoceļš bez seguma
CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
DzĪKS - Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Eirovelo13 – Starptautisks velomaršruts, Latvijas teritorijā pietuvināts jūrai
ES - Eiropas Savienība
EUR - eiro
GMI - Garantētā minimālā ienākumu pabalsts
KV – Kilovolti
KW – Kilovats
MW – megavati
SM1 – vidēja termiņa stratēģiskais mērķis Nr.1
NVA – nodarbinātības valsts aģentūra
NVO – nevalstiskā organizācija
PII – pirmsskolas izglītības iestāde
PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
P11 – reģionālas nozīmes autoceļš
R.1.1.1. – rīcības virziens Nr.1.1.1.
SVID analīze - Stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze
TIC – tūrisma informācijas centrs
VUGD - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VP1.1 – vidēja termiņa prioritāte Nr.1.1.
VZD – Valsts zemes dienests
V135 – vietējas nozīmes autoceļš
Wi–Fi – bezvadu internets
WC – tualete
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1.DAĻA: ESOŠĀ SITUĀCIJA UN SVID ANALĪZE
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IEVADS
Salacgrīvas novada attīstības programma izstrādāta saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2009. gada
19.augusta lēmumu „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”.
Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrāde veikta, balstoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem (Attīstības plānošanas sistēmas likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums,
Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”,
Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”), kā arī nacionāla līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un vietēja līmeņa plānošanas
dokumentiem. Programmas izstrādes ietvaros, 2013.gada pavasarī tika veikta iedzīvotāju aptauja,
kuras laikā atpakaļ tika saņemta 331 aizpildīta aptaujas anketa, lai noskaidrotu Salacgrīvas novada
iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju un vēlamo attīstību.
Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
(tagad – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) 2010.gada 23.septembra metodiskajiem
ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, kā arī 2013.gada Rīgas
Plānošanas reģiona Metodoloģisko materiālu Rīgas plānošanas reģiona vietējo pašvaldību ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei.

Attīstības programmas izstrādes pamatojums:
2009. gadā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, tika izveidots
Salacgrīvas novads, apvienojot Salacgrīvas pilsētu ar lauku teritoriju, Ainažu pilsētu ar lauku teritoriju
un Liepupes pagastu. Šobrīd novadu veido šādas teritoriālās vienības- Salacgrīvas pilsēta, Ainažu
pilsēta, Salacgrīvas pagasts, Ainažu pagasts un Liepupes pagasts.
Attīstības programma ir nepieciešama, lai:
• apzinātu un novērtētu novada rīcībā esošos resursus un piedāvātu skaidru redzējumu un
risinājumus to efektīvai izmantošanai;
• noteiktu novada vidēja termiņa attīstības prioritātes;
• mērķtiecīgi plānotu rīcības un Salacgrīvas novada pašvaldības budžetu;
• sekmētu investīciju piesaisti novadam;
• nodrošinātu ilgtspējīgu novada attīstību;
• veicinātu sadarbību ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, citām pašvaldībām;
• sekmētu Salacgrīvas novada atpazīstamību.
Attīstības programmas struktūra:
Salacgrīvas novada attīstības programma izstrādāta, izmantojot integrētu pieeju - ievērojot telpisko,
tematisko un laika dimensiju. Attīstības programma sastāv no divām daļām un pielikumiem:
1.daļa – Pašreizējās situācijas un SVID analīze:
• Pašreizējās situācijas analīze: Salacgrīvas novadā esošie resursi, novada attīstības tendenču
raksturojums un analīze.
• SVID analīze: novada stiprās un vājās puses, iespējas un draudi.
2.daļa – Stratēģiskā daļa - rīcības un investīciju plāns:
• Salacgrīvas novada attīstības vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi.
• Salacgrīvas novada attīstības ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi.
• Vīzijas, stratēģisko mērķu un prioritāšu struktūra.
• Rīcības plāns.
• Investīciju plāns.
• Attīstības programmas uzraudzības sistēma.
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KOPSAVILKUMS
Fizioģeogrāfiskais raksturojums
• Salacgrīvas novada platība ir 637,6 km2 un to veido - Salacgrīvas pilsēta, Ainažu pilsēta,
Salacgrīvas pagasts, Ainažu pagasts, Liepupes pagasts.
• Salacgrīvas novads atrodas Latvijas ziemeļu daļā, Rīgas plānošanas reģionā. Tas robežojas ar
Alojas un Limbažu novadu, kā arī ar Igaunijas Republiku un Rīgas jūras līci.
• Lauksaimniecībā izmantotās zemes 2014.gada sākumā aizņēma 16554,8 ha (VZD, 2014).
• Meži 2014.gada sākumā aizņēma 39746, 8 ha (VZD, 2014).
• Purvi 2014.gada sākumā aizņēma 986,1 ha (VZD, 2014).
Iedzīvotāji un nodarbinātība
• 2014.gada sākumā Salacgrīvas novadā bija deklarēti 8586 (PMLP, 01.01.2015.) iedzīvotāji.
• Apdzīvojuma blīvums 2014.gada sākumā bija 12,58 iedz/km2.
• Novadā ir nevienmērīgs iedzīvotāju telpiskais izvietojums (sadalījums pa pagastiem) – Salacgrīvas
pilsētā deklarēti (3029 iedz.), Ainažu pilsētā (845 iedz.), Salacgrīvas pagastā (2238 iedz.), Ainažu
pagastā (514 iedz.), Liepupes pagastā (1960 iedz.) (PMLP, 01.01.2015.).
• Bezdarba līmenis novadā 5,5% (2014.gada 31.decembrī) bija zemāks nekā vidēji Latvijā (6,6%),
bet augstāks nekā Rīgas reģionā (3,9%) (NVA, 31.12.2014.).
• 2013.gadā vislielākais nodarbināto skaits bija sabiedriskajā (512) un privātajā (530) sektorā (CSP).
Tautsaimniecība
• Galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivjrūpniecība, tūrisms un
mazumtirdzniecība.
• 2013. gadā Salacgrīvas novadā bija 275 pašnodarbinātas personas, 50 individuālie komersanti, 206
komercsabiedrības, 104 zemnieku un zvejnieku saimniecības, 75 fondi, nodibinājumi, biedrības, 4
pašvaldības budžeta iestādes (CSP).
Infrastruktūra
• Salacgrīvas novada pašvaldības pārziņā ir 316,23 km ceļu un 91,19 km ielu, kā arī 27 tilti. Šo ceļu,
ielu un tiltu stāvoklis kopumā nav apmierinošs un tas pasliktinās.
• Salacgrīvas novada teritoriju nešķērso dzelzceļa tīkls. Tuvākā dzelzceļa stacija atrodas Limbažu
novadā- Skultē.
• Satiksmi ar citām pilsētām nodrošina A/S “CATA”, SIA „VTU Valmiera”, SIA „Norma-A” .
• Novadā ir ūdensapgādes sistēma ar pieslēgumiem un kanalizācijas sistēmas ar pieslēgumiem.
Sistēmas novadā ir būvētas vēl padomju laikos, daļa ir rekonstruētas, daļa izbūvētas ar Eiropas
Savienības struktūrfondu atbalstu. Daļa no ūdens un kanalizācijas sistēmām ir apmierinošā vai
sliktā stāvoklī.
• Teritorijās, kurās nav pieejama centralizētās kanalizācijas sistēma, pieejami asenizācijas
pakalpojumi.
• Centralizētās siltumapgādes sistēmas ar katlu mājām ir Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, kā arī
Liepupes un Salacgrīvas pagastos. Novada teritorijā apkurei tiek izmantoti siltumsūkņi,
dīzeļdegviela, kā arī koksne (Salacgrīva, Ainaži, Korģene, Svētciems, Liepupe).
• Atkritumu savākšanu visa novada teritorijā nodrošina SIA “ZAAO”. Gan iedzīvotājiem, gan
uzņēmumiem ir iespēja šķirot atkritumus.
Vides stāvoklis
• Visa Salacgrīvas novada teritorija iekļaujas Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā. Tajā atrodas
vairākas vērtīgas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tai skaitā Natura 2000 teritorijas.
Veselības aprūpe, sociālā infrastruktūra, pakalpojumi un izglītība
• Salacgrīvas novadā ir pieejama ambulatorā veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Tuvākās slimnīcas un dienas stacionāri atrodas Limbažos, Saulkrastos, Rīgā un Valmierā. Ainažos
atrodas VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"".
• Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušām personām
pašvaldībā sniedz pašvaldības veco ļaužu mītne „Sprīdīši”, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes un
rehabilitācijas kūrortviesnīca „Brīze”.
• Salacgrīvas novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes ar filiālēm, pirmskolas izglītības grupiņas,
1 pamatskola, 2 vidusskolas. Skolās iespējams mācīties arī audzēkņiem ar mācīšanās
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•

traucējumiem un garīgās attīstības un veselības problēmām. Vispārējās izglītības kvalitāte novadā
uzskatāma par labu.
Neformālā izglītība tiek realizēta Jaunatnes iniciatīvu centrā „BĀKA.

Kultūra, izklaide un tūrisms
• Novadā atrodas 6 publiskās bibliotēkas, 3 skolu bibliotēkas.
• Internetu bez maksas iespējams lietot bibliotēkās, publiskajos interneta piekļuves punktos
Salacgrīvā pie TIC un autoostā.
• Novadā iedzīvotājus pulcē 4 kultūras/tautas nami.
• Vēstures liecības glabā 6 muzeji.
• Kultūras iestāžu infrastruktūra ir labā vai apmierinošā stāvoklī, taču ir nepieciešama iestāžu
materiāltehniskās bāzes uzlabošana, lai veicinātu kultūras pasākumu daudzveidību.
• Tūrisma piedāvājums Salacgrīvas novadā ir vērsts uz izziņas tūrismu, kultūrvēsturiskiem un dabas
objektiem, kā arī aktīvo atpūtu.
Publiskā pārvalde
• Salacgrīvas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta visās
pašvaldības teritoriālajās vienībās – pārvaldēs.
• Novada iedzīvotājiem regulāri tiek sniegta informācija par pašvaldībā notiekošo un ir iespēja
risināt aktuālās problēmas sadarbībā ar pašvaldības darbiniekiem.
• Laika periodā no 2009. līdz 2014.gada beigām pašvaldība ir īstenojusi 43 projektus piesaistot ES,
citu finanšu instrumentu līdzfinansējumu un izmantojot pašvaldības budžeta finansējumu.
• Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā bija 7475324 EUR apmērā, bet izdevumi
7254895 EUR.
• Salacgrīvas novada speciālā budžeta ieņēmumi 2014.gadā bija 381894 EUR apmērā, bet izdevumi
341296 EUR.
• Sabiedrisko kārtību novadā nodrošina pašvaldības kārtībnieki, kā arī Valsts policijas Vidzemes
reģiona pārvaldes Salacgrīvas iecirkņa policisti.
• Salacgrīvas novada dome labāku rezultātu sasniegšanai ir izveidojusi konsultatīvās padomes,
kurās tiek uzklausīts dažādu mērķgrupu pārstāvju viedoklis dažādos aktuālos jautājumos.
Salacgrīvas novadā darbojas Salacgrīvas novada zvejnieku un makšķernieku konsultatīvā padome,
jauniešu konsultatīvā padome, uzņēmēju konsultatīvā padome, ciema vecāko konsultatīvā
padome.
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NOVADA FIZIOĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS
Salacgrīvas novads izveidojās 2009.gadā pēc teritoriāli administratīvās reformas, apvienojoties
Salacgrīvas pilsētai ar lauku teritoriju, Ainažu pilsētai ar lauku teritoriju, kā arī Liepupes pagastam.
Salacgrīvas novads atrodas Latvijas ziemeļu daļā, Rīgas plānošanas reģionā. Tas robežojas ar Alojas
un Limbažu novadu, kā arī ar Igaunijas Republiku.

Latvijas novadu kartes fragments, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija










Lauksaimniecībā izmantotās zemes 2014.gada sākumā aizņēma 16554,8 ha;
Meži 2014.gada sākumā aizņēma 39746, 8 ha;
Purvi 2014.gada sākumā aizņēma 986,1 ha;
Zemes sadalījums pa īpašuma formām 2014.gada sākumā - fizisko personu īpašumā – 28826,5 ha,
juridisko personu īpašumā – 5112,8 ha, pašvaldības īpašumā – 732,5 ha, valsts un valsts institūciju
īpašumā – 24305,3 ha, jaukta statusa kopīpašumi – 17057,6 ha pašvaldībai piekritīgā zeme –
878,9 ha, valstij piekritīgā zeme – 863,3 ha, zeme zemes reformas pabeigšanai 103,7 ha, rezerves
zemes fonda zeme – 151,0 ha, zeme zem publiskajiem ūdeņiem - 414,4 ha (VZD, 01.01.2014).
Rīgas jūras līča piekraste stiepjas 55,5 km garumā gar novada rietumu daļu.
Lielākās novada upes ir Salaca un Svētupe.
Novadā atrodas Seķu, Ķeru, Kalna, Niedrāju – Pilkas purvs, Lielpurvs.
Attālumi no Salacgrīvas pilsētas pa autoceļiem:
o līdz Rīgas centram – 103 km;
o līdz Limbažu centram – 48 km;
o līdz Alojas centram – 53 km;
o līdz Valmieras centram – 94 km;
o līdz Saulkrastu centram – 58 km;
o līdz Pērnavas centram – 77 km;
o līdz Tallinas centram – 206 km.
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APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā Salacgrīvas novada platība ir 637,6 km2 un to veido
šādas teritoriālās vienības:
· Salacgrīvas pilsēta – 12,6 km²;
· Ainažu pilsēta - 5 km2;
· Salacgrīvas pagasts – 312,8km²;
· Ainažu pagasts – 149,1 km²;
· Liepupes pagasts –157,9 km².
Iedzīvotāju blīvums Salacgrīvas novadā 2015.gada sākumā bija 13.58 iedzīvotāji uz 1 km2. Ainažu
pilsētā iedzīvotāju blīvums ir 171 iedzīvotāji uz 1 km2, Ainažu pagastā – 7,18 iedzīvotāji uz 1 km2,
Salacgrīvas pilsētā – 242,85 iedzīvotāji uz 1 km2, Salacgrīvas pagastā – 7,18 iedzīvotāji uz 1 km2 un
Liepupes pagastā – 12,52 iedzīvotāji uz 1 km2.
Apdzīvojuma struktūru veido pilsētas, ciemi un viensētas. Lielākās apdzīvotās vietas izvietojušās pie
valsts un reģionālas nozīmes autoceļiem.
Teritorijā atrodas vairāki ciemi – Jelgavkrasti, Lembuži, Liepupe, Tūja, Korģene, Svētciems,
Vecsalaca, Mērnieki un 2 pilsētas – Ainaži un Salacgrīva.
Salacgrīvas novada administratīvais centrs atrodas Salacgrīvas pilsētā, bet novada pārvaldes Ainažos
un Duntē (Liepupes pagastā).
Salacgrīvas pilsēta tiek plānota kā reģionāls attīstības centrs.

IEDZĪVOTĀJI
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Salacgrīvas novadā 2015.g.1.janvārī bija deklarēti
8586 iedzīvotāji. Ainažos - 845, Ainažu pagastā - 514, Liepupes pagastā – 1960, Salacgrīva – 3029,
Salacgrīvas pagasts – 2238.

Iedzīvotāju skaits 01.01.2015. (izmantoti PMLP dati)

Iedzīvotāju skaita dinamika, saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, ir negatīva un
iedzīvotāju skaits turpina pakāpeniski samazināties. Laika posmā no 2009.-2015.gadam iedzīvotāju
skaits Salacgrīvas novadā ir samazinājies par 905 (PMLP). Arī valstī kopumā notiek iedzīvotāju skaita
samazināšanās. Ar politiskiem paņēmieniem iedzīvotājus cenšas noturēt vietējās pašvaldībās, kā arī
atgriezt aizbraucējus un pievilināt jaunus iedzīvotājus.
Līdzīgi kā vairums Latvijas teritorijas Salacgrīvas novadu tiešā veidā ietekmē iedzīvotāju migrācija.
Ilgtermiņa migrācijas saldo (teritorijā iebraukušo un izbraukušo iedzīvotāju starpība) 2009.gadā bija 217, taču 2013.gadā - 90 (CSP).
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Iedzīvotāju skaits samazinās ne vien izbraukšanas dēļ uz citām pašvaldībām vai ārvalstīm, bet arī
dabiskās kustības dēļ (dzimstība mazāka kā mirstība). Dabiskā kustība uz 1000 iedzīvotājiem ir
negatīva 2009.gadā bija - -55, bet 2013.gadā – - 65 (CSP).

Iedzīvotāju dzimstība un mirstība 2009.-2013.gadā (izmantoti CSP dati)

Iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam – bērnu un jauniešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā liecina par
novada nākotnes tendencēm. Ņemot vērā, ka lielākā daļa no iedzīvotājiem šobrīd ir darba spējas
vecumā pēc vairākiem gadiem ir paredzama situācija, kad krietni būs palielinājies iedzīvotāju skaits
pēc darba spējas vecuma. Ainažu pilsētā uz 561 darba spējas vecuma iedzīvotāju ir 294 personas, kas
šo vecumu nav sasniegušas vai jau ir pēc darba spējas vecuma. Ainažu pagastā šī attiecība ir 184 uz
333, Liepupes pagastā 663 uz 1314, Salacgrīvas pilsētā 1092 uz 1968, Salacgrīvas pagastā 732 uz
1517 (PMLP, 01.01.2015).

Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grumām (izmantoti PMLP dati)

Izvērtējot dzimumstruktūru var redzēt, ka zēni (527) līdz darbspējas vecumam ir par 46 vairāk kā
meitenes (481), darbspējas vecumā vīrieši (2988) ir par 212 vairāk kā sievietes(2776), bet pēc darba
spējas vecumam vīrieši (687) ir par 680 mazāk kā sievietes (1234) (PMLP, 2014.g.1.janv).
Izmantojot dažādas iedzīvotāju skaita prognozēšanas metodes tiek paredzēta iedzīvotāju skaita
samazināšanās (Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu plāns, 2014. – 2020. gadam).
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2011.
gads

Demogrāfiskā prognoze Salacgrīvas novadam (dati no Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu plāna,
2014. – 2020. gadam)
2019

2020

„Eurostat”prognoze (optimistiskā)
2013 2014 2015 2016 2017

2018

2019

2020

8222

7643

7551

8282

8081

8042

8002

8123

8025

7927

7831

7737

8242

8201

8161

8121

Salacgrīvas
novads

8323

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2013.- 2020.gadam
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļā tiek reģistrēti personu dzimšanas un miršanas fakti, kā arī
noslēgtās laulības. Jāatzīmē, ka civilstāvokļa aktu ir iespējams reģistrēt jebkurā pašvaldībā Latvijā, ne
vien tajā, kurā deklarēta personas dzīvesvieta. Laika posmā no 2009.gada, kad tika izveidota
Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļa, visbiežāk izdarītie civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti ir par
personas miršanu.

Salacgrīvas novadā reģistrētie civilstāvokļa akti (izmantoti Salacgrīvas novada dzimtsarakstu nodaļas dati)

Laulības
Dzimšana
Miršana

2009*
23
60
88

2010
21
43
115

2011
26
46
103

2012
15
47
90

2013
35
38
60

2014
40
41
56

*2009.gadā uzrādīti pirms un pēc novada izveidošanas sastādīto reģistru ieraksti novada teritorijas
robežās.
No 2009. gada līdz 2014.gada 19.novembrim Salacgrīvas novada teritorijā laulības ir noslēguši 6
ārvalstu pilsoņi – pa vienam Lielbritānijas un Norvēģijas pilsonim, 2 Vācijas, un 2 Lietuvas pilsoņi.
Laulības Salacgrīvas novadā reģistrējuši arī Latvijas pilsoņi, kuri norādījuši dzīvesvietu ārvalstīs:
2010.g. – 2 Īrijā,
2011.g. – 2 Īrijā,
2012.g. – 1 Lielbritānijā,
2014.g. – 1 Lielbritānijā.
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Iedzīvotāju nacionālais sastāvs pa gadiem ( izmantoti CSP dati)

Salacgrīvas novadā izteikts ir latviešu īpatsvars – 90,5%, skaitliski nākamie ir krievu tautības
iedzīvotāji – 4,7%, ukraiņi – 1,4%, baltkrievi – 0,8%, poļi – 0,6%, lietuvieši – 0,7%, citas tautības –
1,3% (CSP, dati par 2014.g.sākumu).

Jaunieši
Salacgrīvas novada dzīvē aktīvi piedalās jaunieši, kas līdzdarbojas dažādos projektos, sporta, mūzikas
un mākslas pasākumos.
2013.gada maijā tika atklāts Jaunatnes iniciatīvu centrs „Bāka”, kas ir atbildīgā iestāde novadā, kas
realizē un koordinē vienotu jaunatnes politiku pašvaldībā, atbalsta jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Centra darbinieki organizē jauniešiem lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu, piedāvā nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu
izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas.
Salacgrīvas novada pašvaldības Jauniešu konsultatīvās padomes sastāvā ietilpst domes deputātu
pārstāvis, jaunatnes lietu speciālists, izglītības speciālists, septiņi Salacgrīvas novada jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem.
Salacgrīvas novada dome atbalsta jauniešu interesi iesaistīties uzņēmējdarbībā un piedāvā jauniešiem
vecumā no 18 līdz 25 gadiem piedalīties konkursā par finanšu resursu saņemšanu, komercdarbības
uzsākšanai Salacgrīvas novadā. Šai aktivitātei atvēlēti 60000 EUR. Līdz 2015.gadam izsludinātajos
projekta konkursos iesniegtas 40 jauniešu idejas, no tām apstiprinātas 20, bet realizēti 18 projekti,
uzsākot uzņēmējdarbību.
Jauniešu iesaistei sabiedrībai nozīmīgos procesos un izaugsmes veicināšanai ir izstrādāta „Salacgrīvas
novada jaunatnes politikas attīstības programma 2010. – 2014.gadam”.

Nevalstiskās organizācijas
Salacgrīvas novada teritorijā savu darbību veic liels nevalstisko organizāciju skaits, 2013.gadā
kopumā – 75 (CSP). NVO darbības jomas ir dažādas – neformālā izglītība, sports, aktīvā atpūta,
kultūra, māksla, dabas un dzīvnieku aizsardzība. Ik gadu no pašvaldības budžeta NVO atbalstam tiek
paredzēti finanšu līdzekļi.
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Atbalstīto biedrību skaits un piešķirtie finanšu līdzekļi pa gadiem no 2010. līdz 2015.gadam
Gads

Atbalstītās biedrības, skaits

Summa, EUR

2010

27

75218,59

2011

30

104490,12

2012

35

87150,53

2013

28

87305,03

2014

26

88452,41

2015

24

67545,00

EKONOMIKA
Nodarbinātība un bezdarbs
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības kopskaitā 2013.gadā ir 714. No tām 275
pašnodarbinātas personas, 50 individuālie komersanti, 206 komercsabiedrības, 104 zemnieku un
zvejnieku saimniecības, 75 - fondi, nodibinājumi, biedrības, 4 pašvaldības budžeta iestādes.
Bezdarba līmenis novadā 5,5% (2014.gada 31.decembrī) bija zemāks nekā vidēji Latvijā (6,6%), bet
augstāks nekā Rīgas reģionā (3,9%) (NVA, 31.12.2014.).
2013.gadā vislielākais nodarbināto skaits bija sabiedriskajā (512) un privātajā (530) sektorā (CSP).

Uzņēmējdarbība
Salacgrīvas novadā uzņēmējdarbība saistīta lielākoties ar dabas resursu un cilvēkresursu izmantošanu.
Novadā saražotā produkcija tiek pārdota gan vietējā tirgū, gan eksportēta, tiek piedāvāta dažādu
pakalpojumu nodrošināšana.
Galvenie uzņēmējdarbības virzieni Salacgrīvas novadā ir lauksaimniecība, zvejniecība, zivju
pārstrāde, kokapstrāde, tūrisma apkalpojošā sfēra un vieglā metāla iepakojuma ražošana.
Uzņēmējdarbības nozari ietekmē tādi faktori kā darbaspēka pieejamība, darbaspēka kompetences
līmenis, normatīvo aktu izmaiņas, nodokļu politika, konkurence, tehnoloģiju attīstība, kvalitātes
prasību izmaiņas, pirktspēja, jaunu noieta tirgu apgūšana.
Pēc Lursoft datu bāzē pieejamās informācijas (08.12.2014.) 2013.g. uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu
bija SIA „Ardagh Metal Packaging Latvia” (vieglā metāla iepakojuma ražošana), A/S „Brīvais Vilnis”
(zivju pārstrāde un konservēšana), SIA „Baltic Forest” (kokmateriālu tirdzniecība), A/S „Dimela Veta
Latvija” (veterinārija), SIA "KUBIKMETRS" (kokapstrāde), SIA „Grandeg” (centrālapkures
radiatoru un katlu ražošana), SIA „Novest” (kurināmie materiāli), SIA „Acteks” (metālizstrādājumu,
krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, pārējā mazumtirdzniecība
nespecializētajos veikalos), SIA „Īveja” (kokapstrāde), SIA „Woodstuff” (pārējo koka izstrādājumu
ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana, mežizstrāde), VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīca „Ainaži”” (medicīnas pakalpojumi), SIA „Kuivižu osta” (viesnīcu pakalpojumi, ēdināšana,
konferences), SIA „Baņķis” (zivju saldēšana), KS „Kubs Būvsabiedrība” (dzīvojamo un nedzīvojamo
ēku būvniecība, tiltu un tuneļu būvniecība), Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecība
„Irnumi-2” (mežizstrāde), SIA „Jaunbirztaliņas” (mežizstrāde), SIA „JMK LUX” (kokapstrāde), SIA
„A un M serviss” (mežizstrāde), SIA „Green energy” (kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas
ierīču vairumtirdzniecība), SIA „Continium” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība).
SIA „Ardagh Metal Packaging Latvia” ir lielākais eksporta uzņēmums Salacgrīvā. Uzņēmums
nodrošina darba vietas 57 cilvēkiem. Uzņēmums, kas nodrošina visvairāk darba vietas Salacgrīvas
novadā ir A/S „Brīvais Vilnis”- tiek nodrošinātas ap 500 darba vietām.
Lai sekmētu veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību novadā svarīgi ir nodrošināt kvalitatīvu
infrastruktūru, nepieciešams veidot industriālā parka teritorijas zonu.
Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir iespēja pretendēt uz dažādos projektos izsludinātiem finanšu
līdzekļiem uzņēmējdarbības attīstīšanai.
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Ražošana
Salacgrīvas novada teritorijā savu darbību veic dažādu sektoru pārstāvoši ražošanas uzņēmumi.
Ražošanas uzņēmumos līdz ar tehnoloģiju attīstību ir nepieciešams arvien mazāks darbinieku skaits,
salīdzinot ar to kā ir bijis nozares attīstības sākumposmā. Ražošanas attīstībā būtiska ir darbinieku
kompetence un pielāgošanās spēja jauniem apstākļiem.
Pēc apgrozījuma lielākie ražošanas uzņēmumi, kuri reģistrēti Salacgrīvas novada teritorijā ir SIA
„Ardagh Metal Packaging Latvia”, A/S „Brīvais Vilnis”, SIA „Kubikmetrs”, SIA „Grandeg”, SIA
„Woodstuff”, SIA „Baņķis”, SIA „JMK LUX”.
Ar dažādu struktūrfondu atbalstu tiek attīstīta arī mājražošana, kā arī nelauksaimnieciskā darbība, kas
pārstāv dažādas nozares.

Lauksaimniecība
Lauksaimniecības nozarē ietilpst gan augkopība, lopkopība, zivsaimniecība, medniecība, gan
veterinārie pakalpojumi.
Lauksaimnieciskā nozari ietekmē gan kopējā ekonomiskā situācija valstī, gan klimatiskie apstākļi.
Lauksaimniecību, kā pamatnodarbošanos ir izvēlējušies vairāki uzņēmumi Salacgrīvas novada
teritorijā (skaits ir mainīgs). Lauksaimniecība ir nozare, kuru izvēlas gan vietējie iedzīvotāji, gan
sezonāla rakstura iedzīvotāji, gan kā produktu ieguvi pašpatēriņam.
Lai mazinātu lauksaimniecības zemju aizaugšanu un ainavu saglabāšanos, zemju īpašniekiem ir
iespēja pieteikties platību maksājumiem.
Lai veicinātu lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, ražošanas stabilizāciju, vietējo produktu
konkurētspējas veicināšanu ES tirgū, zemju īpašniekiem ir iespēja pieteikties platību maksājumiem.
2014. gada sākumā lauksaimniecībā izmantojamā zeme Salacgrīvas novadā sastāda 16554,8 ha.
Vislielāko platību no lauksaimniecības zemēm aizņem tieši aramzeme – 11491,9 ha, ganības 3117,8
ha, kā arī pļavas 1669,4 ha un augļu dārzi 275,7 ha. No kopējās lauksaimniecības zemes ES
maksājumiem Salacgrīvas novadā ir pieteikti 5752 hektāri. ES maksājumi ir ļoti liels atbalsts vietējiem
lauksaimniecības uzņēmumiem un lauksaimniecības zemju īpašniekiem teritorijas apsaimniekošanā.
Pēc Lauku atbalsta dienesta datiem, kas iegūti apsekojot lauksaimniecībā izmantojamās zemes
2013.gadā, tika konstatēts, ka 76% no visām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm ir koptas. Šis
rādījums norāda uz to, ka Salacgrīvas novadā ir vēl 24 % neapstrādātu lauksaimniecības zemju, kas
kurās ir iespējams attīstīt lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
Salacgrīvas novada Liepupes pagastā vairāki biogāzes ražotāji ir iegādājušies savā īpašumā vai nomā
lauksaimniecības zemes kukurūzas audzēšanai, kura tiek pārstrādāta Limbažu novadā.
Ņemot vērā to, ka lauksaimniecības zemes Salacgrīvas novada teritorijā ir ļoti akmeņainas zemnieki
izvēlas par pamatnozari lopkopību un papildus augkopību.
Salacgrīvas novadā lauku apvidos tiek audzēti liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, kā arī citi dzīvnieki.
Visvairāk ar lopkopību nodarbojas Salacgrīvas pagastā, bet lielākā saimniecība ar 150 slaucamajām
govīm ir Ainažu pagastā.
Lielākās piena lopkopības saimniecības ir z/s „Vecpuriņi”, z/s „Robežnieki”, z/s „Tūjasmuiža”, z/s
„Jauntautāji”, z/s „Prauliņi” un z/s „Punči”. Kā lielākie gaļas liellopu audzētāji minami z/s „Tamisāri”,
z/s „Oši”.
Perspektīvā piemērotā klimata un augsnes apstākļu dēļ ir iespējama gaļas liellopu audzēšana.

15

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits 01.07.2014. (izmantoti Lauksaimniecības datu centra dati)

Zemnieku saimniecībā „Viesuļi” ir pieejama saimniecības apskate, apskatīt strausus u.c. putnus, aitas,
trušus, šitakē sēnes, vizināties ar poniju, zirgu.
Salacgrīvas novada teritorijā darbojas veterināro preču veikals, kurā iespējams iegādāties un pasūtīt
nepieciešamo produkciju gan mājdzīvniekiem, gan mājlopiem. Par mājdzīvnieku un mājlopu veselību
rūpējas novada teritorijā praktizējoši veterinārārsti.
Nodarbošanos ar zivsaimniecību Salacgrīvas novada teritorijā sekmē ģeogrāfiskais novietojums – tiešs
jūras tuvums, kā arī upes. Salacas upes baseinā prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi ir Salacas lejtece,
Jaunupe, Korģe. Prioritārie karpveidīgo zivju ūdeņi ir Salacas augštece. Salacas upe un Jaunupe ir
iekļauta ekonomiski nozīmīgo ūdeņu sarakstā.
Salacgrīvas novada teritorijā tāpat kā citviet Latvijā makšķerēšana ir atļauta tikai iegādājoties speciālu
licenci.
Piekrastes zonā ik gadu tiek reģistrēta šādu zivju nozveja- akmeņplekste, ālants, asaris, baltais sapals,
brētliņa, deviņadatu stagars, jūras buļļi, jūras grundulis, karpa, karūsa, ķīsis, lasis, līdaka, līnis, lucītis,
menca, nigliņš, palete, plaudis, plekste, plicis, rauda, reņģe, rudulis, salaka, sardīne, sīga, taimiņš,
trīsadatu stagars, tūbīte, varavīksnes forele, vēdzele, vējzivs, vīķe, vimba, zandarts, zutis.
Salacgrīvas novads ir Latvijas teritorijā īpašs ar to, ka šeit ir iespējama nēģu zveja. Tā notiek uz trīs
upēm – Salacas, Svētupes un Vitrupes. Vidējā nozveja laika posmā no 2005.-2011.gadam Salacā 16338,47, Svētupē - 939,5, Vitrupē – 617,63 kg.
Ik gadu 19 privātpersonām reģistrējot zvejniecību to ir atļauts veikt ar pašpatēriņu zivju tīkliem.
2015.gadā Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Rīgas jūras līča piekrastē piešķirto
rūpnieciskās zvejas limitus sadali sekojoši - reņģu stāvvadi (19), zivju murdi (24), lucīšu murdi (24),
sīkzivju murds (1), zivju tīkli (175), reņģu tīkli (27), zivju āķi (900).
Kā lielāki uzņēmumi zivju apstrādē minami A/S „Brīvais Vilni” un SIA „Baņķis”.
Būtiska loma savvaļas dzīvnieku skaita ierobežošanā un lauksaimniecības postījumu mazināšanā ir
medībām. Lai piedalītos medībās, nepieciešamas speciālas atļaujas. Salacgrīvas novada teritorijā
darbību veic vairāki medību kolektīvi. Medības tiek iedalītas kolektīvajās un individuālajās.
Individuālajās medībās var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kuram ir medību platība un
mednieka apliecība.

Meža nozare
Salacgrīvas novada teritoriju aizņem 63712 ha, no kuriem 62.4 % jeb 39747 hektāri ir meža zemes.
Tas ir par pamatu mežsaimniecības un kokrūpniecības attīstībai novada teritorijā. Būtiska loma
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produkcijas realizācijā ir ģeogrāfiskajam novietojumam – ostu tuvumam, kā arī valsts galvenajam
autoceļam A1.
Mežizstrādi Salacgrīvas novada teritorijā veic gan novadā, gan citviet reģistrēti uzņēmumi.
Saimniecisko darbību veic arī paši mežu īpašnieki. Kā uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu (pēc Lursoft
datu bāzes datiem), kas nodarbojas ar mežsaimniecību saistītās nozarēs ir SIA „Baltic Forest”, SIA
„Kubikmetrs”, SIA „Novest”, SIA „Īveja”, SIA „Woodstuff”, „Irnumi-2, SIA „Jaunbirztaliņas”, SIA
„JMK LUX”, SIA „A un M serviss”.
Salacgrīvas novada teritorijā tiek nodrošināts pilns koksnes izmantošanas cikls – mežizstrāde,
kokapstrāde, mēbeļu izgatavošana, materiālu sagatavošanu būvniecībai, kurināmā sagatavošana, kā arī
pasūtījumu sagatavošana atbilstoši klienta vēlmēm. Saražotā produkcija, kā arī neapstrādāti
kokmateriāli tiek arī eksportēti.

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
Autoceļi
Salacgrīvas novada pašvaldības pārziņā ir 316,23 km ceļu un 91,19 km ielu, kā arī 27 tilti. Ceļu, ielu
un tiltu stāvoklis kopumā nav apmierinošs un pasliktinās.
Pašvaldības teritoriju šķērso valsts autoceļš A1(E67) (Rīga (Baltezers)—Igaunijas robeža (Ainaži)),
reģionālas nozīmes autoceļi P11(Kocēni—Limbaži—Tūja), P12 (Limbaži—Salacgrīva), P15
(Ainaži—Matīši).
Salacgrīvas novada pašvaldības autoceļi un ielas tiek iedalītas kategorijās pēc seguma veidiem.
Salacgrīvas novada autoceļi pēc seguma veidiem
Kopā, km

Salacgrīvas pilsēta un pagasts

Ainažu pilsēta un pagasts

grants

113,11

bz/s
asfalts

33,48
0,00
146,59

grants

52,99

bz/s
asfalts

21,66
0,60

grants

85,47

bz/s
asfalts

0,00
8,30
93,77

75,25
Liepupes pagasts

Salacgrīvas novada ielas pēc seguma veidiem
Kopā, km

Salacgrīvas pilsēta un pagasts

Ainažu pilsēta un pagasts

grants

38,80

bz/s
asfalts

6,04
20,42
65,26

grants

4,37

bz/s
asfalts

1,41
11,01
16,79

Liepupes pagasts

grants

4,29

bz/s
asfalts

0,92
3,61
8,82
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Autoceļu uzturēšanu no 2012. gada līdz 2014. gadam veic komandītsabiedrība LaCeRa, kas noteikta
veicot iepirkumu.
Pēc Latvijas Valsts autoceļu datiem vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2013. gadā uz valsts
galvenā autoceļa A1 (E67) posmā V135-P11 (no autoceļa Dūči–Limbaži līdz autoceļam Kocēni—
Limbaži—Tūja) bija 5123 automašīnas/diennaktī, no kurām 33% bija kravas transporta līdzekļi.
Autoceļa A1 (E67) vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2013. gadā posmā P11 – Salacgrīva ( no
autoceļa Kocēni—Limbaži—Tūja līdz Salacgrīvai) bija 4380 automašīnas/diennaktī, no kurām 40%
bija kravas transporta līdzekļi, savukārt posmā Salacgrīva – Latvijas robeža vidējā diennakts satiksmes
intensitāte bija 3812 no kurām 24% bija kravas transporta līdzekļi.
Kā rāda Latvijas Valsts autoceļu dati gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2013. gadā uz valsts
reģionālā autoceļa P11 (Kocēni—Limbaži—Tūja) bija 861 automašīnas/diennaktī, no kurām 9% bija
kravas transporta līdzekļi, uz valsts reģionālā autoceļa P12 (Limbaži—Salacgrīva) bija 406
automašīnas/diennaktī, no kurām 31% bija kravas transporta līdzekļi, savukārt uz valsts reģionālā
autoceļa P15 (Ainaži—Matīši) bija 765 automašīnas/diennaktī, no kurām 12% bija kravas transporta
līdzekļi.
Pie autoceļiem, kas atrodas tuvu Rīgas jūras līcim turpmāk nepieciešams tuvumā izvietot
autostāvlaukumus, lai nenotiktu haotiska un neatļauta transporta izvietošana zaļajā zonā.
Lai veicinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem labākus apstākļus nepieciešams attīstīt un uzlabot esošo
autoceļu un ielu kvalitāti.

Degvielas uzpildes stacijas
Salacgrīvas novada teritorijā atrodas 3 degvielas uzpildes stacijas – Ainažos - Neste Oil, Salacgrīvā Statoil un Lukoil.
Degvielas uzpildes stacijās tiek sniegta iespēja uzpildīt benzīnu, dīzeļdegvielu, gāzi (Lukoil), kā arī
saņemt dažādus servisa pakalpojumus. Pie degvielas uzpildes stacijām atrodas arī veikali.

Sabiedriskais transports
Salacgrīvas novada teritorijā starppilsētu pasažieru pārvadājumus nodrošina autobusu satiksme.
Pakalpojumu sniedzēji ir AS „CATA”, SIA „VTU Valmiera”. Starpvalstu pasažieru satiksmi starp
Latvijas un Igaunijas Republikas pilsētām nodrošina SIA „Norma – A”.

Sabiedriskā transporta maršruti (izmantoti Rīgas plānošanas reģiona dati)

Novada administratīvā centra – Salacgrīvas (autoostas), sasniedzamība no dažādām Salacgrīvas
novada vietām, izmantojot sabiedrisko transportu
Apdzīvotas vietas nosaukums
Ainaži

Brauciena ilgums, min
0:16

18

Attālums, km
12.3

Kuiviži
Mērnieki
Korģene
Lauvas
Svētciems
Lāņi
Tūja
Mežmaļi
Jelgavkrasti
Liepupe
Dunte

0:06
0:32
0:20
0:25
0:07
0:10
0:34
0:41
0:32
0:36
0:38

4.2
22.1
13.2
14.4
6.3
9.7
33.5
36.8
34.0
35.2
41.1

Skolēnus uz skolu un uz mājām nogādā pašvaldības apmaksāts skolēnu autobuss.

Transportlīdzekļi
Salacgrīvas novada teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu skaitu sniedz CSDD. Salīdzinot informāciju
par reģistrētajiem transporta līdzekļiem ir redzama tendence transporta līdzekļu skaitam pakāpeniski
palielināties. Straujš reģistrēto transporta līdzekļu skaita kritums pret iepriekšējo gadu bija 2011.gadā.

CSDD reģistrētie transporta līdzekļi

Salacgrīvas tirdzniecības osta
Salacgrīvas ostā netiek pārkrauti bīstamie materiāli. Dominējošie kravu veidi ir mežsaimniecības un
kokapstrādes produkti: papīrmalka, malka un kūdra. Pārkrauto kravu apjoms ostā pieaug.
Salacgrīvas ostā stividorpakalpojumus sniedz divi komercuzņēmumi. Salacgrīvas ostas kreisajā krastā
darbību veic stividoru kompānija SIA "Salacgrīvas Nord termināls" . Labajā krastā stividoru darbību
veic SIA "Salacas Termināls". Ostā un blakus ostas teritorijai darbojas zivju pārstrādes rūpnīca a/s
"Brīvais
vilnis".
Ostā ir izbūvētas 6 piestātnes - divas Salacas upes kreisajā krastā un četras Salacas upes labajā krastā.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garums (m)
80
145
128,6
70
81,5
100,8

Atļautā iegrime (m)
5,7
3,5
2,2-4,0
5,5
5,0
5,0

Piestātnes operators
SIA "Salacgrīvas Nord termināls"
Salacgrīvas ostas pārvalde
A/s “Brīvais vilnis” (zvejas piest.)
SIA "Salacas termināls"
SIA "Salacas termināls"
SIA "Salacas termināls"

http://www.salacgrivaport.lv/tirdzniecibas-osta/
Salacgrīvas ostā 2014.gadā tika nosūtītas 261.0 tūkst.t. un saņemtas 71.0 tūkst.t.
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Ostā ienākošiem kuģiem tiek nodrošināti pakalpojumi, kas saistīti ar dzeramā ūdens uzņemšanu, kā arī
sateču ūdeņu nodošanu.

Jahtu ostas
Jahtu osta "Kapteiņu osta” ir attīstīta Salacgrīvas ostas teritorijā Kuivižos, kas ir 3 km uz ziemeļiem no
Salacgrīvas ostas ~ 200 m no VIA Baltica ceļa. Šajā jahtu ostā iespējams saņemt pilnu jahtām un
jahtotājiem nepieciešamo servisu, izņemot degvielas uzpildīšanu. Jahtu ostā ir 90 metrus gara piestātne
ar dziļumu līdz 3 metriem. Ostā vienlaicīgi var uzņemt līdz 40 jahtām. Pie jahtu piestātnes var pienākt
jahtas ar iegrimēm līdz -2,5m. Klientiem tiek nodrošināts 3.5 metrus plats slips peldlīdzekļu izcelšanai
/ nolaišanai ūdenī.
Salacgrīvas ostā atrodas jahtu piestātne ar atļauto iegrimi līdz -2,5m. Vienlaicīgi var uzņemt 25 jahtas.
Salacgrīvas tūrisma attīstības biedrība jahtu ostas klientiem nodrošina iespēju apmeklēt dušu, WC,
pirti, izmantot ūdeni, elektrību, veļas mazgājamo mašīnu.

Enerģētika
Elektroapgāde
Elektroapgāde Salacgrīvas novadā notiek no 110 un 20 kV transformatoru apakšstacijām.
Ielu apgaismojums ir uzstādīts Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, kā arī ciemu galvenajās ielās.
Elektroenerģijas ražošanai tiek izmantotas arī alternatīvas enerģijas resursi – saule un vējš. Izmantojot
alternatīvo enerģiju elektroapgādei tiek apgaismots bērnu rotaļu laukums Salacgrīvā pie bibliotēkas.
Siltumapgāde
Salacgrīvā:
• Katlu māja Smilšu ielā 15 (uzstādīts viens Universal 6 katls ar nominālo jaudu 0,6 MW,
kurināmais – malka); Nodrošina siltumapgādi daudzdzīvokļu ēkām Smilšu ielā 22 un 26. Katlu
māju apkalpo Smilšu ielas 26 DzĪKS. Siltuma zuduma apjoms nav precizēts.
• Katlu māja Tirgus ielā 7 - uzstādīts trīs Grandeg katli ar nominālo jaudu 1,4 MW, kurināmais –
granulas; Nodrošina siltumapgādi Vidzemes un Tirgus ielas daudzdzīvokļu mājām, veikala ēkai
Rīgas ielā 13, ēkai Smilšu ielā 9, ēkai Sila ielā 2, ēkai Rīgas ielā 10a. Katlu māju apkalpo
komercfirma. Siltuma zudumi – 25%.
• Katlu māja Vidzemes ielā 20 a/s „Vidzemes Ceļi” filiāle Limbažu 19.ceļu pārvalde Salacgrīvas
iecirknis (uzstādīts viens Universāls GM katls ar nominālo jaudu 0,6 MW, kurināmais – malka.
Siltuma zuduma apjoms nav precizēts.
• Katlu māja Ostas iela 1 A/S Brīvais vilnis (uzstādīts viens DKVR6,5/13 katls ar nominālo jaudu
4,99 MW, kurināmais – šķelda; Nodrošina ar siltumapgādi daudzdzīvokļu ēkas Pērnavas ielā 10,
14, 15, 16 Viļņu ielā 3, 5, 7, 9 ēku Ostas ielā 3. Siltuma zuduma apjoms nav precizēts.
• Katlu mājā Sporta ielā 8A uzstādīti divi YGNIS 700kw dīzeļkatli ar kopējo jaudu 1,4 MW un 3
siltumsūkņi pa 2x330 KW un 530 KW ar kopējo jaudu 1,2 MW. Nodrošina siltumapgādi
Salacgrīvas vidusskolas ēkai Pērnavas ielā 31, PII „Vilnītis” Pērnavas ielā 29, Zvejnieku parka
(stadiona) administrācijas ēkai. Siltuma zudumi 15%.
Ainažos:
• Katlu māja Valdemāra iela 46 VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (uzstādīti divi
katli MK-1-220 ar nominālo jaudu 0,44 MW, kurināmais – šķidrais kurināmais). Siltuma zuduma
apjoms nav precizēts.
• Katlu māja Parka iela 12 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola (uzstādīts „ORIONS-1M” ar
nominālo jaudu 1,14 MW, kurināmais – malka). Siltuma zuduma apjoms nav precizēts.
• Ainažu pārvaldes ēkā uzstādīts Grandeg granulu katls ar kopējo jaudu 70KW. Siltuma zudumi 10%;
• PII „Randa” ēkā uzstādīts Grandeg granulu katls ar kopējo jaudu 100KW. Siltuma zudumi - 10%;
• Valdemāra iela 93. Kurina DzĪKS. Uzstādīti AK-100x2 katli ar kopējo jaudu 200KW. Siltums
piegādāts tiek 24 dzīvokļiem. Kurināmais – malka, siltuma zudumi – 15%;
• Kr Barona iela 7/I un māja Kr. Barona 7/II- mājas un Kr. Barona ielā. Kurina DzĪKS. Uzstādīti
200KW malkas katli ar kopējo jaudu 200KW. Siltuma zudumi – 20%;
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•

Kr. Barona iela 9 un 10 un 12. Kurina DzĪKS. Katli – 2x200KW. Kurināmais - malka. Trases
kopgarums 26m. Siltuma zudumi – 20%.

Liepupē:
• Katlu mājā uzstādīti divi „Komforta” katli ar nominālo jaudu 1,5 MW, kurināmais – malka.
Siltuma zudumi - 30%.
Liepupes pagastā notiek koģenerācijas stacijas izbūve un turpmāk plānots siltumenerģiju
klientiem piegādāt pa zemāku tarifu kā līdz šim.
Kuivižos:
• Katlu mājā uzstādīta sadedzināšanas iekārta ar nominālo jaudu 0,2 MW, kurināmais –
granulas. Nodrošina siltumapgādi dzīvojamajai ēkai Pērnavas ielā. Siltuma zuduma apjoms
nav precizēts.
Korģenē:
• Katlu mājā uzstādīta sadedzināšanas iekārta ar nominālo jaudu 70 KW, kurināmais – granulas.
Nodrošina siltumapgādi PII „VILNĪTIS” filiālei, Zītaru iela 2, Korģenē, Salacgrīvas pagastā.
Siltuma zuduma apjoms nav precizēts.
Svētciemā:
• Katlu mājā uzstādīta sadedzināšanas iekārta ar nominālo jaudu 70 KW, kurināmais – granulas
un sadedzināšanas iekārta ar nominālo jaudu 100 KW, kurināmais – malka. Nodrošina
siltumapgādi PII „VILNĪTIS” filiālei Svētciemā, Dārza iela 26, Salacgrīvas pagastā. Siltuma
zuduma apjoms nav precizēts.
Citviet Salacgrīvas novada teritorijā ir uzstādītas lokālās siltumapgādes sistēmas.
Izmantojot alternatīvos enerģijas resursus tiek saražota gan elektroenerģija, gan siltumenerģija.
Izmantojot jūras siltumu Salacgrīvas novada pakļautībā esošās iestādēs 2013.gadā saražoti 893.61
MWh, savukārt 2014.gadā – 897.42 MWh.
2013.gadā izmantojot saules enerģiju saražoti 89.030 MWh, bet 2014.gadā izmantojot saules enerģiju
saražoti 88.930 MWh.
Salacgrīvas novada teritorijā pašpatēriņam iedzīvotāji, kā arī iestādes un uzņēmumi ir sākuši izmantot
alternatīvos energoresursus. Duntē pie Minhauzena muzeja atrodas viena no pirmajām un lielākajām
saules elektrostacijām Baltijas valstīs, kur plānotā jauda ir 40 kW.

Ūdensapgāde un kanalizācija
Ar ūdensapgādes jautājumiem Salacgrīvas novadā nodarbojas pašvaldības uzņēmums SIA
„Salacgrīvas Ūdens”, sniedzot pakalpojumus - ūdens ieguvei, uzkrāšanai un sagatavošanai lietošanai
līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma
lietotājam, notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu
attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos.
SIA „Salacgrīvas ūdenim” novada teritorijā ir vairākas apkalpes zonas – Liepupe, Tūja, Svētciems,
Lauvas, Korģene, Vecsalaca, Kuiviži, Ainaži, Salacgrīva.
Darbības nodrošināšanai ir izveidotas 19 artēziskās akas, 9 atdzelžošanas stacijas, 6 notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas.
Centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli atrodas Ainažos (6,1 km- kanalizācija, 12,4 kmūdensapgāde), Korģenē (2,4 km- kanalizācija, 2,4 km-ūdensapgāde), Vecsalacā (0,9 km- kanalizācija,
1,9 km- ūdensapgāde), Liepupē (2,1 km- kanalizācija, 5,4 km- ūdensapgāde), Tūjā (0,8 kmkanalizācija, 0,7 km- ūdensapgāde), Svētciemā (3,2 km- kanalizācija, 3,9 km-ūdensapgāde) un
Salacgrīvā (8,0 km- kanalizācija, 12,0 km-ūdensapgāde).
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Lielākoties Salacgrīvas novada lauku viensētās, pilsētu un ciemu privātmājās nav pieejami
centralizētais kanalizācijas tīkli ar pieslēgšanās iespējām. Kanalizācijas savākšanai tiek ierīkotas
izsmeļamās bedres, veidotas nosēdakas ar infiltrācijas lauku vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. SIA „
Salacgrīvas ūdens” novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniedz asenizācijas pakalpojumus.
Pēc SIA „Salacgrīvas ūdens” sniegtās informācijas Salacgrīvas pilsētā gadā vidēji tiek iegūts 67879 m3
ūdens, Ainažos – 30280 m3, Tūjā – 7242,5 m3, Liepupē – 15335 m3,Svētciemā – 20925 m3, Lauvās –
88m3, Kuivižos – 19449 m3, Vecsalacā – 5692 m3, Korģenē – 15659 m3. Savukārt uzskaitītais
kanalizācijas apjoms Salacgrīvas pilsētā gadā vidēji ir 15243 m3, Ainažos – 14919 m3, Tūjā – 1875 m3,
Liepupē – 5433 m3,Svētciemā – 5864 m3, Kuivižos – 7995 m3, Vecsalacā – 1655 m3, Korģenē – 3326
m3.
Teritorijās, kurās nav pieejams centralizētais ūdensvads iedzīvotāji ūdens iegūšanai ir ierīkojuši grodu
akas vai artēziskos urbumus.
Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu Salacgrīvas novada pilsētās un ciemos tiek īstenoti
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību veicinoši projekti.

Lietusūdens novadīšana
Lietusūdeņu savākšana daļēji tiek nodrošināta Salacgrīvā, Ainažos, Korģenē, Liepupē. Citviet
lietusūdeņu savākšanai tiek izmantotas grāvju sistēmas.
Daļā Salacgrīvas novada teritorijas savu funkciju pilda meliorācijas sistēmas.

SAKARI UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Pasta pakalpojumi
Salacgrīvas novadā pasta pakalpojumus nodrošina VAS “Latvijas pasts”. VAS Latvijas pasta nodaļas
atrodas Salacgrīvā, Ainažos un Liepupē. Izmantojot pasta pakalpojumus iespējams saņemt un nosūtīt
gan vēstules, gan dažādus sūtījumus, pasūtīt un nopirkt preses izdevumus, saņemt pensiju, kā arī citus
pakalpojumus.
Sūtījumus iespējams nosūtīt un saņemt, izmantojot kurjera pakalpojumus. 2015.gada ziemā SIA “DPD
Latvija” Salacgrīvā sūtījumu saņemšanu nodrošina “DPD Paku bodes” punktā. Pasta sūtījumu
saņemšana arī Statoil degvielas uzpildes stacijās.

Telefonsakari
Telefonu sakaru kvalitāte ik gadu uzlabojas, attīstoties modernajām tehnoloģijām. Šobrīd Salacgrīvas
novada iedzīvotāji atbilstoši savām vēlmēm var izvēlēties gan mobilo telefonu sakarus, gan fiksētās
tālruņa līnijas pieslēgumu.
2015. gada ziemā telefona sakarus Salacgrīvas novadā nodrošināja Lattelecom, Tele2, LMT, BITE un
Triatel. Telefonsakaru pārklājums visā novada teritorijā ir vienmērīgs.

Internets
Arvien nozīmīgāku lomu saziņā un informācijas apritē ieņem internets. Pakalpojuma saņēmēji var
izmantot gan pieslēdzoties kabeļu līnijām, gan izmantojot optisko un mobilo internetu.
Interneta pakalpojumus Salacgrīvas novada teritorijā nodrošina Lattelecom, Tele2, LMT, Triatel,
Baltcom.
Wi–Fi piekļuves punkti 2015. gada ziemā bija izvietoti Salacgrīvas novadā Salacgrīvā, Ainažos, Tūjā.
Internetu bez maksas iespējams lietot bibliotēkās, publiskajos interneta piekļuves punktos Salacgrīvā
pie TIC un autoostā.

SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE
Sociālā drošība
Salacgrīvas novada domes “Sociālais dienests” ir Salacgrīvas novada Domes izveidota iestāde, kas
veic sociālo darbu ar dažādām klientu grupām, sniedz sociālo palīdzību, organizē un koordinē sociālos
pakalpojumus Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā. Sociālā dienesta funkcija ir koordinēt,
plānot un organizēt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novada teritorijā
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dzīvojošajiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Sociālā dienesta darbinieki veic sociālo darbu, sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus
Liepupes pagasta un Ainažu pilsētas pārvaldēs.
Sociālā dienesta speciālistu darbība vērsta uz to, lai panāktu spēju palīdzēt pašiem sev un veicinātu
personu sociālo problēmu praktisku risinājumu, kas uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un iekļaušanos
sabiedrībā.
Sociālā dienesta kompetencē ir sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana un
iedzīvotāju informēšana par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī nodrošināt
piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu.
Pakalpojumi, kurus organizē un nodrošina sociālais dienests:
•
aprūpē mājās,
•
aprūpe ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās pensijas vecuma personām un personām ar
invaliditāti,
•
mobilās brigādes pakalpojumu,
•
asistenta pakalpojumu personām ar I vai II grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti no 5-18
gadu vecumam,
•
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem,
•
sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām personām un vardarbības veicējiem.
Sociālās palīdzības pabalsti:
•
garantētā minimālā ienākumu pabalsts (GMI),
•
dzīvokļa pabalsts,
•
veselības aprūpei,
•
vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā,
•
pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai,
•
pabalsts bērnam un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanos,
•
pabalsts audžuģimenei,
•
pabalsts uzsākot jauno mācību gadu,
•
brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs,
•
personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma,
•
uzturzīmes pārtikai,
•
pabalsts sociālo dzīvokļu īrei.
Pēc Sociālā dienesta datiem laika posmā no 2011.gada līdz 2014.gadam sniegtā sociālā palīdzība
novada iedzīvotājiem
Gads
2011
2012
2013
2014

Dzīvokļa
pabalsts, EUR
9961
8358
8556
10418,77

GMI, EUR
54281
39769
7316
3413,30

Pabalsts ģimenēm,
EUR
34115
40213
42843
78105,48

Pārējie sociālie
pabalsti, EUR
4779
3465
908
4240,38

Sociālais dienests, lai nodrošinātu senioriem cienīgas vecumdienas sadarbojas ar pašvaldības izveidoto
veco ļaužu mītni „Sprīdīši” un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas kūrortviesnīcu „Brīze” un
tās filiāli „Rozēnu senioru nams”.
Ģimenēm ar bērniem tiek sniegts atbalsts dažādu situāciju risināšanā, piesaistot nepieciešamos
speciālistus un pakalpojumus novadā, kā arī ārpus tā. Katru gadu darbā ar ģimenēm un bērniem
pakalpojumi tiek pilnveidoti, lai vecākiem būtu iespēja attīstīt un pilnveidot savas prasmes bērnu
audzināšanā.
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Kā resurss un sadarbības partneris sociālās drošības nodrošināšanā ir Jaunatnes iniciatīvu centrs
„BĀKA”, kas sekmē sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iekļaušanos vienaudžu
vidū, iesaistot viņus centra rīkotajās aktivitātēs.

Veselības aprūpe
Salacgrīvas novadā veselības aprūpi nodrošina:
•
5 ārstu privātprakses,
•
feldšeru punkts Korģenē,
•
4 stomatologu privātprakses,
•
neatliekamā medicīniskā palīdzība,
•
VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži",
•
6 aptiekas un novada iedzīvotājiem tuvākās slimnīcas un dienas stacionāri atrodas Limbažos,
Saulkrastos, Rīgā un Valmierā.

Sabiedriskā kārtība
Sabiedrisko kārtību novadā nodrošina pašvaldības kārtībnieki, kuri pārrauga pašvaldības saistošo
noteikumu ievērošanu un izpildi, kā arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Salacgrīvas
iecirkņa policija.
Salacgrīvas novada teritorijā 2014.gadā reģistrēti 170 noziedzīgi nodarījumi, tai skaitā, noziedzīgie
nodarījumi, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma panta kā sevišķi smagi (7), smagi (41), mazāk smagi
(92), kriminālpārkāpumi 8. 2014.gadā reģistrēti 22 noziedzīgie nodarījumi, kas kvalificēti pēc
piederības pie grupas objekta. (Iekšlietu ministrijas informācijas centrs, 01.01.2014. līdz 31.12.2014.)
Lai Salacgrīvas novadā ārkārtas situācijās konstruktīvi rīkotos ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns,
paredzot konkrētas darbības un atbildības sadalījumu starp atbildīgajiem speciālistiem.

IZGLĪTĪBA
Salacgrīvas novadā atrodas 2 vidusskolas, 1 pamatskola, 2 pirmsskolas izglītības iestādes ar filiālēm
un pirmsskolas izglītības grupas pie skolas, mūzikas skola un mākslas skola ar filiālēm, sporta skola.
Izglītība pieaugušajiem tiek sniegta dažādos mūžizglītības pasākumos.
Izglītības iestādes sniedz izglītības pakalpojumus gan Salacgrīvas novada, gan citu novadu bērniem un
jauniešiem. Lai mācību procesu padarītu interesantāku, izglītības iestādes piedalās dažādos vietējas un
starptautiskas nozīmes projektos, dodas pieredzes apmaiņas braucienos, rīko pasākumus. Lai
nodrošinātu izglītības kvalitāti, pedagogi apmeklē kvalifikācijas pilnveides kursus, piedalās pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā, studē, iegūstot papildspecialitāti un tiesības mācīt citu
priekšmetu.
Izglītības iestādes sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, uzņēmējiem un dažādām organizācijām.
Izglītojamie gadu no gada savas zināšanas un prasmes pierāda piedaloties mācību olimpiādēs,
konkursos, sporta sacensībās, skatēs, Dziesmu un deju svētkos, izstrādājot projektus un zinātniski
pētnieciskos darbus.
Līdz ar iedzīvotāju skaita samazināšanos visā novada teritorijā, izglītības iestādēs ir tendence
samazināties izglītojamo skaitam. Ņemot vērā šī brīža vecumstruktūru, izglītojamo skaita
samazināšanās ir paredzama arī turpmākajos gados. Daļa Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu izvēlas
izglītību iegūt ārpus novada teritorijas. Ir vērojama arī pretēja situācija, kad citu novadu izglītojamie
izglītību iegūst Salacgrīvas novada skolās. Salacgrīvas novadā vispārējo izglītību iegūst 20
izglītojamie, bet pirmsskolas izglītības iestādēs 21 izglītojamais.188 Salacgrīvas novadā deklarētie
izglītojamie vispārējo izglītību iegūst ārpus Salacgrīvas novada. 28 pirmsskolas vecuma bērni
pirmskolas izglītību iegūst citviet – ne Salacgrīvas novadā.
Izglītojamo skaits izglītības iestādēs pa gadiem laika posmā no 2009./2010.mācību gada līdz
2014./2015. mācību gadam
2009./
2010.
mācību

2010./
2011.
mācību

2011./
2012.
mācību
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2012./
2013.
mācību

2013./
2014.
mācību

2014./
2015. mācību
gads

Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskola
Liepupes vidusskola
Salacgrīvas vidusskola
PII „Randa”

gads
144

gads
135

gads
137

gads
136

gads
100

82

637
41

232
594
49

228
522
40

219
482
36

170
455
41

166
430
37

PII „Vilnītis”
Salacgrīvā
PII
„Vilnītis”
Svētciemā

filiāle

PII
„Vilnītis”
Korģenē

filiāle

165

175

178

180

167

171

26

34

38

32

16

28

19

15

17

15

31

12

Plānotais izglītojamo skaits izglītības iestādēs laika posmā līdz 2020.gadam
Kr.Valdemāra
Ainažu pamatskola
Liepupes
vidusskola
Salacgrīvas
vidusskola
PII „Randa”
PII „Vilnītis”
Salacgrīvā

2015./2016.
Mācību gads
82

2016./2017.
Mācību gads
86

2017./2018.
Mācību gads
84

2018./2019.
Mācību gads
84

2019./2020.
Mācību gads
86

181

173

162

162

174

446

422

407

392

375

37

30

25

25

20

143

130

135

140

140

PII„Vilnītis” filiāle
Svētciemā

20

20

25

25

25

PII„Vilnītis” filiāle
Korģenē

12

10

12

12

12

Pirmsskolas izglītība
Pirmsskolas izglītības iespējas tiek nodrošinātas visā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā.
Ainažu pilsētā atrodas PII „Randa” ar izglītojamo skaitu 39, Salacgrīvas pilsētā atrodas PII „Vilnītis”
ar izglītojamo skaitu 175 . PII „Vilnītis” ir filiāles Salacgrīvas pagasta Svētciemā ar izglītojamo skaitu
28 un Korģenē 12, Liepupes pagastā Liepupes vidusskolas telpās tiek sniegti pirmsskolas izglītības
pakalpojumi, izglītojamo skaits ir 43(dati no Valsts izglītības informācijas sistēmas uz 01.01.2015.).
PII „Vilnītis” ar filiālēm Svētciemā un Korģenē piedāvā iekļaujošās izglītības iespējas, realizējot
speciālās izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem.
Pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamajiem papildus pirmsskolas izglītības programmai ir iespēja
līdzdarboties dažādās fakultatīvajās nodarbībās – mācīties angļu valodu, dziedāt, dejot, apgūt
aktierspēli.

Pamatskolas izglītība
Pamatskolas izglītību ir iespējams iegūt 3 izglītības iestādēs – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā
(81 skolēni), Salacgrīvas (346 audzēkņi) un Liepupes vidusskolā (110 audzēkņi). Krišjāņa Valdemāra
Ainažu pamatskola nodrošina arī VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” pacientu
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apmācību ( ap 70 pacientu) dati no Valsts izglītības informācijas sistēmas uz 01.01.2015.). Skolu
audzēkņiem ir iespēja sevi radoši un fiziski attīstīt fakultatīvajās nodarbībās un dažādos interešu
izglītības pulciņos – tautas deju, teātra, vokālo ansambļu, rokdarbu, radiotehnikas, noformēšanas,
dabas zinību, sporta, basketbola, folkloras, floristikas, angļu valodas, ekoloģijas un kokapstrādes
pulciņos, kā arī korī, pūtēju orķestrī.
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Vidusskolas izglītība
Vidusskolas izglītību iespējams apgūt Salacgrīvas (84 audzēkņi) un Liepupes vidusskolā (15
audzēkņi) (dati no Valsts izglītības informācijas sistēmas uz 01.01.2015.). Vidusskolēni var izvēlēties
vispārizglītojošo programmu vai matemātikas, dabaszinības un tehnikas izglītības programmu. Pēc
mācību stundām skolēni var piedalīties fakultatīvajās nodarbībās, lai sevi pilnveidotu gan radoši, gan
fiziski.

Mūzikas skola
Salacgrīvas novada Mūzikas skolā iespējams apgūt vairāku mūzikas instrumentu spēli. Tiek
piedāvātas šādas izglītības programmas – taustiņ instrumentu spēle, kurā ietilpst akordeona spēle,
klavierspēle, ērģeļspēle; sitamo instrumentu spēle; pūšamo instrumentu spēle, kurā ietilpst trompetes,
saksofona, flautas, klarnetes un eifonija spēle; vijoles spēli un sitaminstrumentu spēli.
Mūzikas skolā mācās 95 audzēkņi. Mūzikas skolas apmācības vietas atrodas Liepupes vidusskolā un
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā (dati no Valsts izglītības informācijas sistēmas uz
01.01.2015.).
Mūzikas skolas audzēkņi regulāri piedalās skatēs, konkursos, festivālos un koncertos. Ar panākumiem
tiek ņemta arī līdzdalība Salacgrīvas Klasiskajā mūzikas festivālā.

Mākslas skola
Salacgrīvas Mākslas skolā iespējams apgūt radošās prasmes profesionālās ievirzes izglītības
programmā – vizuāli plastiskā māksla. Mākslas skolā mācās 64 audzēkņi (dati no Valsts izglītības
informācijas sistēmas uz 01.01.2015.). Mākslas skolas apmācības vietas atrodas Liepupes vidusskolā
un Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolā.
Mākslas skolas audzēkņi piedalās konkursos, skatēs, festivālos un plenēros.

Sporta skola
Salacgrīvas novada bērniem un jauniešiem ir iespēja uzlabot savu garīgo un fizisko sagatavotību un
prasmes Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolā dažādās sporta disciplīnās - dambretē, volejbolā,
basketbolā, futbolā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, vieglatlētikā.
Sporta skolas nodarbības apmeklē 228 izglītojamie.

Mūžizglītība
Salacgrīvas pilsētā ir iespējams apmeklēt datorapmācības kursus un autovadītāju kursus, apgūstot gan
teorētiskās, gan praktiskās iemaņas.
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē seminārus un sniedz konsultācijas, lai veicinātu iedzīvotāju
konkurētspēju, izaugsmi, lai sniegtu zināšanas atbilstoši iedzīvotāju interesēm, reģionu sociāli
ekonomiskās attīstības vajadzībām.
Biedrības aktīvi līdzdarbojas rīkojot konkrētām interešu grupām saistošas apmācības, radošās
darbnīcas.
Nozīmīga loma jauniešu neformālās izglītības realizēšanā ir Jaunatnes iniciatīvu centram „BĀKA”.

Sporta infrastruktūra
Visās izglītības iestādēs atrodas sporta zāles, kurās norisinās izglītības programmās paredzētās sporta
nodarbības, gan dažādas sacensības un treniņi. Pie izglītības iestādēm atrodas brīvdabas sporta
laukumi – stadioni.
Lielākais no brīvdabas sporta infrastruktūras objektiem ir Zvejnieku parks Salacgrīvā, kur pieejams
futbola laukums, vieglatlētikas sektori, skrejceliņi ar 8 celiņiem, tribīnes, futbola treniņu laukums,
vingrošanas konstrukcijas, hokeja laukums ar tribīnēm (vasarā basketbola un volejbola laukumi),
tenisa korti, trenažieru zāle, estrāde, automašīnu stāvvietas un teltsvietas (ar ugunskuru vietām).
Iespējama arī inventāra noma (raketes, bumbiņas). Zvejnieka parka teritoriju sporta nodarbībām
izmanto Salacgrīvas vidusskola, vairākas reizes nedēļā notiek futbola un vieglatlētikas treniņi.
Zvejnieku parks ir iecienīta vieta sporta nometņu rīkošanai, kur regulāri norisinās dažādu sporta
disciplīnu sacensības. Zvejnieku parka teritorijā norisinās tādi pasākumi kā Positivus, Jūras svētki,
pilsētas svētki u.c. pasākumi.
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Salacgrīvā pie tirgu ir izveidots strītbola laukums, savukārt Krasta ielā papildus pieejamajam bērnu
rotaļu laukumam ir izveidots sporta laukums, kur iespējama volejbola, strītbola spēlēšana, kā arī
lēkāšana pa batutu.
Salacgrīvā jūras krastā pie glābšanas stacijas uzstādīti pludmales volejbolam nepieciešamie tīkli.
Pie Liepupes vidusskolas pateicoties sporta klubam „Veixmes” uzstādīts āra hokeja laukums, kurš
vasaras sezonā tiek izmantots florbola spēlēšanai.
Vairums Salacgrīvas novadā esošajās tūrisma mītnēs uzstādīti sporta infrastruktūras objekti.

PAKALPOJUMI
Banku pakalpojumi
Salacgrīvas novada teritorijā ir pieejami „Citadele banka” Salacgrīvas klientu apkalpošanas centra,
„Swedbank” tikšanās vietas ar klientiem „Salacgrīva” pakalpojumi.
Bankomāti pieejami Ainažos un Salacgrīvā.

Sadzīves pakalpojumi
Salacgrīvas novada teritorijā ir pieejami dažāda veida sadzīves pakalpojumi, kurus nodrošina gan
pašnodarbinātas personas, gan uzņēmēji. Pieejami kurpnieka, šuvēja, veļas mazgāšanas, ķīmiskās
tīrīšanas, skaistumkopšanas pakalpojumi. Tiek nodrošināta atkritumu apsaimniekošana. Salacgrīvas
pilsētā pieejami fotopakalpojumi. Visblīvāk izvietotais sadzīves pakalpojumu blīvums ir novada centrā
Salacgrīvā.

Kapsētas
Salacgrīvas novada teritorijā atrodas 5 kapsētas – Salacgrīvā, Ainažos, Liepupē, Salacgrīvas pagastā –
Stienūži, Kuiķule.
Situācija Salacgrīvas novada kapos
Platība, ha
Salacgrīvas kapsēta
Ainažu kapsēta
Liepupes kapsēta
Stienūžu kapsēta
Kuiķules kapsēta

3.39
2.80
4.61
2.40
3.12

Brīvā platība
apbedījumiem, ha
0.01
0.70
1.00
0.70
1.00

Aptuvenais mirušo skaits,
ko var apglabāt
25
900
1030
870
1000

Ņemot vērā Salacgrīvas kapsētas brīvo platību tā ir definēta kā daļēji slēgtā kapsēta. Izstrādājot
teritorijas plānojumu Salacgrīvas novada teritorijai jāparedz teritorija kapsētas izveidei Salacgrīvā.

Atkritumu saimniecība
Salacgrīvas novadā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA “ZAAO”. Iedzīvotājiem ir iespēja
šķirot atkritumus. Novada teritorijā atrodas Eko laukums, kurā iespējams nodot dažāda veida
atkritumus (pudeļu stiklu, logu stiklu, papīru, kartonu, polietilēnu (PE), polietilēna tereftalatu (PET),
metālu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, krāsu bundžas, luminiscentās lampas, baterijas
un akumulatorus, riepas, eļļas filtrus, smērvielas, koka paletes). Eko laukuma teritorijā izvietots
speciāls slēdzams sadzīves bīstamo atkritumu konteiners, kurā ir atsevišķi konteineri dažādu veidu
bīstamo atkritumu dalītai uzkrāšanai.
Salacgrīvas novada teritorijā ir 10 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti, stiklu savākšanas
punkti – 8, PET savākšanas punkti – 12.
Gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem un iestādēm ir iespēja saņemt arī dažāda veida specializētos
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – lielgabarīta atkritumu savākšana, būvniecības atkritumu
savākšana, lauksaimniecībā izmantojamā iepakojuma savākšana, bioloģisko atkritumu savākšana,
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana, riepu savākšana.
Lai nodrošinātu teritorijas sakopšanu Salacgrīvas novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus
par atkritumu apsaimniekošanu, kas ir saistoši gan juridiskām, gan fiziskām personām.
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KULTŪRA UN TŪRISMS
Salacgrīvas novadā ir plaša un daudzveidīga kultūras un tūrisma infrastruktūra - kultūras nami, tautas
nami, bibliotēkas, muzeji, baznīcas, estrādes, deju plači, tikšanās vietas, laukumi, tūrisma informācijas
centri, naktsmītnes, ēdināšanas uzņēmumi, dabas objekti. Šīs iepriekš uzskaitītās vietas padara gan
novada iedzīvotāju, gan viesu ikdienu un svētkus interesantākus.
Kultūras un tūrisma objektiem ir īpaša nozīme vietas identitātes un piederības radīšanā. Ja vietējie
iedzīvotāji spēj lepoties ar vietu, kurā viņi dzīvo un strādā, tie spēj šo vietu padarīt pievilcīgu arī
citiem. Liela nozīme ir tradīcijām, pasākumiem, kas vieno cilvēkus kopīgu ideju vārdā.
Salacgrīvas novads pēdējo gadu laikā savu atpazīstamību ieguvis nevien ārpus novada robežām, bet arī
ārvalstīs ar tādiem kultūras pasākumiem kā Positivus, Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivālu,
Starptautisko masku tradīciju festivālu, Starptautisko Ziemeļlivonijas festivālu, akustiskās mūzikas
festivālu „Sudraba kaija”, Vidzemes Patriotisko dzejas festivālu.
Tūrisma attīstību Salacgrīvas novadā lielā mērā ietekmē jūras tuvums, dabas objekti, ilggadējās
tradīcijas, festivāli, uzņēmēji, kā arī vietējie iedzīvotāji, kuri nes novada vārdu ārpus tā robežām.

Dabas teritorijas un kultūras pieminekļi
Visa Salacgrīvas novada teritorija atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Ainaviskās un
bioloģiskās vērtības šeit ietekmē arī dabas liegumi, dabas parki, mikroliegumi un dabas pieminekļi.
Salacgrīvas novadā reģistrēti tādi dabas parki kā Salacas ieleja, Kalna purvs, Karateri, Lielpurvs,
Mērnieku dumbrāji, Niedrāju - Pilkas purvs, Randu pļavas, Vidzemes akmeņainā jūrmala, Vitrupes
ieleja.
Salacgrīvas novadā atrodas tādi ģeoloģiskie dabas pieminekļi kā Ežuragu Sarkanās klintis, Krauju
akmeņu saliņa, Lībiešu upuralas, Lielais krauju jūrakmens, Muižuļu akmens, Pietraga Sarkanās klintis,
Svētciema akmeņu saliņa, Veczemju klintis.
Novadā atrodas liels skaits kultūras pieminekļu, kas sīkāk iedalās valsts nozīmes un vietējas nozīmes
kultūras pieminekļos. Tāpat novada teritorijā atrodas industriālā mantojuma objekti.
Kā valsts nozīmes kultūras pieminekļi ir atzīti- Liepupes pilskalns, Rūjas svētliepa- kulta vieta,
Tiniņkalna senkapi (Baznīckalns), Lībiešu Upuralas- kulta vieta, Salacgrīvas viduslaiku pils
(pilskalns), durvju komplekts (Liepupes muižas dzīv. ēkā), fasādes dekoratīvā apdare (Liepupes
muižas dzīv. ēkā), interjera dekoratīvā apdare ( 8 telpās - Liepupes muižas dzīv. ēkā), kancele
(Lielsalacas luterāņu baznīca), interjera dekoratīvā apdare (4 ciļņi - Lielsalacas luterāņu baznīca),
altāris (Lielsalacas luterāņu baznīca), Liepupes muižas apbūve, dzīvojamā rija (Ķurmos), Liepupes
luterāņu baznīca ar kapelu, dzīvojamā ēka (Liepupes muižā), parks (Liepupes muižā), Ainažu jūrskola.
Vietējas nozīmes kultūras pieminekļi ir Priecumu senkapi, Kuiķuļu svētozolu birzs vieta – kulta vieta,
cepļa vieta, Kilzuma senkapi (Zviedru kapi), Mērnieku viduslaiku kapsēta, Zviedru ceļš, Lielā kalpu
māja (Liepupes muižā), vāgūzis (Liepupes muižā).
Industriālais mantojums- zemesceļa betona tilts pār Salacu, Ainažu dzelzceļa stacija, Ainažu bāka,
Ķurmraga bāka, Ainažu ostas mols.

Kultūras un tautas nami
Kultūras un tautas namiem ir īpaša nozīme iedzīvotāju sabiedriskās dzīves uzturēšanā, dzīves
kvalitātes uzlabošanā, tradīciju izkopšanā, kultūras un interešu izglītības iespēju piedāvāšanā, svētku
radīšanā, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Kultūras un tautas nami atrodas Ainažos,
Salacgrīvā, Liepupes pagastā Mežgravās un Salacgrīvas pagasta Lauvās.
Kultūras un tautas namu telpas iespējams nomāt dažādiem privātiem un korporatīviem kultūras un
izklaides pasākumiem, kā arī semināriem un konferencēm saskaņā ar Salacgrīvas novada domes
apstiprinātu cenrādi.
Maksimālais sēdvietu skaits kultūras un tautas namos
Ainažu kultūras nams
Salacgrīvas kultūras nams
Lauvu tautas nams
Liepupes pagasta tautas nams Mežgravās
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2015.gada sākumā Salacgrīvas novada domes organizētā izsolē pārdots Liepupes pagasta Ābeļziedos
esošais tautas nams. Iepriekš organizētās kultūras aktivitātes Ābeļziedos turpmāk paredzēts organizēt
citviet Liepupes pagasta iestādēs – Liepupes pagasta tautas namā Mežgravās , biedrības „Vāgūzis”
telpās Birzgaiļos, Liepupes „Muižas klētī” un Liepupes vidusskolā.
Kultūras pasākumu skaita dinamika laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam gadu no gada ir
līdzīga.
Pasākumu skaits (maksas/bezmaksas)
Salacgrīvas
kultūras nams

Liepupes tautas
nams Mežgravās

Ainažu kultūras
nams

15/3

Brīvdabas
pasākumi Liepupes
pagastā
0/2

5/16

29/66

4/15

30/70

14/3

0/3

15/69

9/20

22/57

16/3

0/4

13/56

7/12

23/69

15/3

0/6

11/50

7/22

28/58

14/8

1/2

5/48

5/14

32/63

15/ 8

2/5

8/22

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Lauvu tautas
nams

Kultūras pasākumu apmeklējums dažādās novada vietās ir atšķirīgs.

2012

2011

2010

2009

Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits
Lauvu tautas nams

Salacgrīvas kultūras
nams

Liepupes tautas
nams Mežgravās
Maksas - 600
Bezmaksas - 200

Brīvdabas
pasākumi
Liepupes
pagastā
Maksas - 0
Bezmaksas-200

Maksas - 320
Bezmaksas - 480

Maksas - 10986
Bezmaksas - 14716

Maksas - 280
Bezmaksas - 605

Maksas -2700
bezmaksas 4150

Maksas - 14570
Bezmaksas - 10204

Maksas - 700
Bezmaksas -400

Maksas - 0
Bezmaksas-300

Maksas - 2400
Bezmaksas -2120

Maksas - 220
Bezmaksas - 445

Maksas - 8645
Bezmaksas - 14865

Maksas - 800
Bezmaksas - 500

Maksas - 2650
Bezmaksas - 4950

Maksas - 300
Bezmaksas - 300

Maksas - 8632
Bezmaksas - 14002

Maksas - 1000
Bezmaksas - 800

Maksas - 0
Bezmaksas 400
Maksas - 0
Bezmaksas 600
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Ainažu kultūras
nams

Maksas - 2226
Bezmaksas - 3170

2013
2014

Maksas - 285
Bezmaksas- 755

Maksas - 8702
Bezmaksas -15174

Maksas - 215
Bezmaksas-435

Maksas - 13635
Bezmaksas - 13606

Maksas - 1000
Bezmaksas - 800
Maksas - 1000
Bezmaksas -1000

Maksas -1000
Bezmaksas 1200

Maksas - 1900
Bezmaksas - 5830

Maksas -1000
Bezmaksas 1000

Maksas - 2200
Bezmaksas - 6400

Tautas mākslas un interešu grupu kolektīvi
Salacgrīvas novadā darbojas liels skaits tautas mākslu kolektīvu. Liepupes pagastā – Liepupes pagastā
– koris „Pernigele”, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ulubele", jauniešu deju kolektīvs "Liepupīte“
“B” un “C” grupas, vīru vokāli instrumentālais ansamblis, amatierteātris, etnisko tradīciju kopa
„Skale”, ar 2015. gadu Liepupes pašdarbnieku pulkam pievienojusies klēpja ermoņiku (Ieviņu)
spēlmaņa Valda Andersona kapela. Liepupes bibliotēkā notiek sadziedāšanās pēcpusdienas. Ainažos jauktais koris „Krasts”, deju kolektīvs „Randiņš”, pieaugušo un skolēnu amatierteātri, bērnu deju
kolektīvi „Zvirgzdiņi” un “Jūrmalnieks”. Salacgrīvā - vecākās paaudzes deju kopa “Saiva”, vidējās
paaudzes deju kopa “Tingeltangels,” folkloras kopa “Cielava”, folkloras muzikantu kopa „Cielavas
spēlmaņi”, pūtēju orķestris “Enkurs”, senioru koris “Salaca”, jauniešu deju kolektīvs ”Randa”, Pūtēju
ansamblis All Remember, koris “Dvēseles dziesma”, teātra studija „Visa Veida Versijas”, pirmskolas
vecuma bērnu deju kolektīvi, bērnu un sieviešu vokālie ansambļi, interešu klubi: līnijdeju klubs
„Salacgrīva”, austrumu deju studija „Hasana”, sieviešu klubs “Mežābele”, fotobiedrība „Salacgrīva”,
pensionāru biedrība, aerobikas, kalanētika un ārstnieciskā vingrošana. Lauvās - saviesīgā biedrība
„Svētupes Lauva”.

Reliģija
Salacgrīvas pilsētā ir 3 baznīcas - Lielsalacas evaņģēliski luteriskā baznīca, Salacgrīvas Romas katoļu
Sv.Marijas Goreti baznīca, Salacgrīvas Sv. Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca, Ainažos Ainažu Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca un Liepupē - Liepupes evaņģēliski luteriskā baznīca.
Baznīcās tiek veikti tādi reliģiski pasākumi kā kristības, iesvētības, laulības, mirušo izvadīšana, notiek
koncerti, izstādes.
Ainažos darbību veic arī Ainažu baptistu draudze un Salacgrīvā Salacas Septītās dienas adventistu
draudze.

Bibliotēkas
Salacgrīvas novadā atrodas Salacgrīvas, Ainažu, Liepupes, Tūjas, Svētciema un Korģenes bibliotēkas.
Lai skolēnus nodrošinātu ar mācību un izziņu literatūru arī Salacgrīvas, Ainažu un Liepupes skolās ir
bibliotēkas.
Līdz 2015.gada sākumam bibliotēka darbojās arī Mērniekos, taču tā tika slēgta.
2015.gada 18.februāra Salacgrīvas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Salacgrīvas novada
Tūjas bibliotēkas un Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēkas reorganizāciju, izveidojot Salacgrīvas
novada Liepupes pagasta bibliotēku ar vienu struktūrvienību – Liepupes pagasta bibliotēku ar vienu
struktūrvienību – Liepupes pagasta bibliotēkas Tūjas filiāli.
Bibliotēkas pilda nozīmīgu sabiedriskā centra funkciju. Tajās ik dienu pulcējas novada iedzīvotāji, lai
iepazītos ar literatūru, tiktos ar citiem iedzīvotājiem, izmantotu datorus ar interneta pieslēgumu,
skatītos TV pārraides. Bibliotēkās pieejams bezmaksas Wi-fi. Skolas vecuma bērni, kā arī studenti
apmeklē bibliotēku, lai sagatavotu mājas darbus. Bibliotēkās tiek rīkotas tikšanās ar ievērojamām
personām, kuras pazīstamas literatūras un citās jomās, rīkotas radošās darbnīcas, konkursi un izstādes.
Bibliotēkās ir gaidīti arī pirmsskolas vecuma bērni.
Lai nodrošinātu apmeklētājiem nepieciešamo literatūru, notiek sadarbība ar bibliotēkām citviet Latvijā
un ārvalstīs. Tāpat notiek sadarbība arī ar izglītības, kultūras iestādēm, nevalstiskajām organizācijām,
medijiem. Bibliotēkas rīko arī kopīgus pasākumus, regulāri notiek pieredzes apmaiņas braucieni.
Korģenes bibliotēka izveidota salīdzinoši nesen - 2010.gada 1.martā. Korģenes bibliotēkā bērniem tiek
dota iespēja spēlēt teātri.
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Bibliotēku telpas iespējams nomāt dažādiem pasākumiem saskaņā ar Salacgrīvas novada domes
apstiprinātu cenrādi.
Salacgrīvas novada bibliotēkās iespējami tādi maksas pakalpojumi kā melnbaltā, krāsainā drukāšana,
kopēšana, skanēšana un faksa izmantošana.
Lai bibliotēkas pakalpojumi būtu ērtāk lietojami visās novada bibliotēkās ir ieviesta elektroniskā
grāmatu uzskaites sistēma. Lasītāji grāmatas var pasūtīt arī internetā.
Salacgrīvas bibliotēku raksturojošie dati
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lasītāju skaits

1268

1230

1265

1256

1117

1009

Apmeklējumi

16693

29839

56585

84518

101618

18107

Grāmatu izsniegumi

22249

23624

23073

22084

22276

20887

Krājums

22297

17815

17010

16823

14366

14262

Pasākumi

35

35

35

35

35

17

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lasītāju skaits

627

605

603

591

521

498

Apmeklējumi

17751

17740

18047

17530

16080

13690

Grāmatu izsniegumi

24404

23594

22007

21723

11783

16290

Krājums

14455

14455

10947

9349

9633

9653

Pasākumi

25

23

22

22

18

20

2010

2011

2012

2013

2014

Lasītāju skaits

125

132

160

160

160

Apmeklējumi

1995

1846

4557

5915

5399

Grāmatu izsniegumi

2037

2017

4384

5038

5615

Krājums

7325

10832

9281

8392

8508

Pasākumi

10

17

25

35

27

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lasītāju skaits

187

198

181

209

229

231

Apmeklējumi

4248

4292

3470

4238

4302

4314

Ainažu bibliotēku raksturojošie dati

Korģenes bibliotēku raksturojošie dati

Svētciema bibliotēku raksturojošie dati
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Grāmatu izsniegumi

5860

4018

4510

5527

5640

5788

Krājums

7466

7291

7312

7652

7644

7902

Pasākumi

14

42

36

62

55

50

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lasītāju skaits

184

172

159

155

148

164

Apmeklējumi

8234

7200

4947

4319

3338

1873

Grāmatu izsniegumi

3524

3489

2157

2065

2179

9172

Krājums

8034

8453

8304

9020

8838

9000

Pasākumi

23

25

26

21

19

8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lasītāju skaits

255

212

187

187

216

213

Apmeklējumi

4728

5723

3968

3846

3552

3844

Grāmatu izsniegumi

9245

7644

7543

6697

6492

6572

Krājums

9254

9323

9580

8712

8713

8481

Pasākumi

33

33

40

34

29

36

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lasītāju skaits

693

596

634

571

553

534

Apmeklējumi

1560

1141

1235

1114

1316

2084

Grāmatu izsniegumi

1800

1824

1673

1473

5911

14951

Krājums

26 841

25732

25059

24023

24168

24617

Pasākumi

11

6

5

6

2

4

Tūjas bibliotēku raksturojošie dati

Liepupes bibliotēku raksturojošie dati

Salacgrīvas vidusskolas bibliotēku raksturojošie dati

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola bibliotēku raksturojošie dati
2009

2010

2011

2012

123
1123

118
1099

121
1243

109
1252

Lasītāju skaits
Apmeklējumi

33

2013

2014

89

94

4304

3372

Grāmatu izsniegumi

2874

2821

2783

2642

1247

2024

Krājums

5631

3793

3993

4069

4331

4630

Pasākumi

9

10

9

9

3

3

2010

2011

2012

2013

2014

Lasītāju skaits

210

195

155

154

218

Apmeklējumi

1050

2490

1530

1088

534

Grāmatu izsniegumi

840

1760

2010

1465

2874

Krājums

23345

21309

19507

18967

10452

Pasākumi

2

3

2

Liepupes vidusskolas bibliotēku raksturojošie dati

2

4

Salacgrīvas novada bibliotēkās pēc inventarizācijas veikšanas esošais krājums tika samazināts. Tika
norakstīta tā krājuma daļa, kuru stāvoklis tika atzīts kā neapmierinošs, vai kuras nav izmantotas
ilgstoši un vērtējamas kā novecojušas.

Tūrisma informācijas centri
Salacgrīvas tūrisma informācijas centrs ir pirmais tūrisma informācijas centrs Latvijā. Informācijas
centrs strādā, lai ikviena interesenta vēlmes apmierinātu, sniedzot nepieciešamo informāciju gan par
tūrisma objektiem, gan dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī cenšoties risināt tūristiem aktuālos
jautājumus. Tūrisma informācijas centra speciālisti pilda arī starpnieka lomu – palīdz veikt
rezervācijas naktsmītnēs, iegādāties aviobiļetes, kārtot vīzas, organizē ekskursijas, nodrošina ar
gidiem. Tūristiem noderīgā informācija tiek publicēta gan bukletos, gan pašvaldības interneta vietnē,
gan dažādos sociālajos tīklos.
Ainažu pilsētā esošais tūrisma informācijas punkts arī sniedz nepieciešamo informāciju novada
viesiem.
Nereti Salacgrīvas novada bibliotēkas, muzeji, tūrisma uzņēmēji interesentiem rekomendē, viņuprāt,
būtiskākos un ievērības cienīgākos apskates objektus.
Lai tūrisma nozares darbība un attīstība būtu analizējama tiek apkopota un uzturēta tūrisma
informatīvā datu bāze, nodrošinot tās ievietošanu valsts tūrisma vienotajā datu bāzē, Salacgrīvas
novada tūrisma mājas lapā u.c.
Tūrisma informācijas centra speciālisti līdzdarbojas dažādu projektu un programmu vadīšanā un
realizācijā.
Salacgrīvas novada pašvaldība tūrisma veicināšanas un atpazīstamības nolūkā ir iestājusies „Latvijas
Kūrortpilsētu asociācijā”, „Vidzemes Tūrisma asociācijā”, „Latvijas tūrisma informācijas organizācijā
Lattūrinfo”. Salacgrīvas tūrisma informācijas centrs piedalās visos Tūrisma Attīstības Valsts aģentūras
rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.
Salacgrīvas novada teritorijā ir izstrādāti vairāki tūrisma maršruti, radot iespēju apskatīt pēc iespējas
dažādākas novada vietas. Katram no tūrisma maršrutiem dots arī savs nosaukums. Šobrīd izstrādātie
maršruti:
1.Baudi pilsētu nesteidzoties (9 km). TIC - ZBR administrācija ēka - Salacgrīvas muzejs - Vasaras iela
- pludmale - mols - Peldu iela - Jūras iela - Rīgas iela - tilts pār Salacu - Bocmaņa laukums - jahtu
piestātne - sienas panno "Latvijas bākas" - Pērnavas iela - piemineklis jūrā un 2. pasaules karā bojā
gājušajiem - Zvejnieku parks - Viļņu iela - Salacas pilskalns - nēģu tači - tilts pār Salacu - Dīriķa iela katoļu baznīca - TIC.
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2.Kur jūra, saule un vējš (23 km). Salacgrīva - Lauteri - Kraujas - "Rakari" - "Vējavas" - Lāņu muiža Viesu nams "Korķi" - kempings "Meleku līcis" - Vidzemes akmeņainā jūrmala - Veczemju klintis Oltūži – Salacgrīva.
3.Pa lībiešu pēdām (55km). Salacgrīva - Lībiešu upuralas pie Svētupes - Sprundas - ekspozīcija par
Vidzemes lībiešiem - Pāles muzejs - Niedrāju - Pilkas purva dabas taka - Korģene - Vecsalaca Salacgrīva Vienas dienas brauciens.
4.Ceļi jauni, ceļi veci (55 km). Salacgrīva - Oltūži - Veczemju klintis - Oltūži - Brīdaga - Ķirbižu
meža muzejs - Burlaku ceļš - Avotkalns - Lībiešu upuralas pie Svētupes - Annasmuižas tilts Vecsalaca - z/s Viesuļi – Salacgrīva.
5.Pie kaimiņiem Ainažos (41 km). Salacgrīva - Randu pļavas - Ainaži - Sarkanās klintis pie Salacas Vecsalaca - nēģu tači - Annasmuižas tilts - Jaunupe - z/s "Viesuļi" – Salacgrīva.
6.Lejup pa Salacu (21 km) Mērnieku dzirnavas - Sarkanās klintis pie Salacas - Salacgrīva Vienas
dienas brauciens. Unikāli dabas skati, kurus var vērot tikai no laivas Salacā.
7.Pa Zaļo Salacgrīvas novadu: Saules parks "Minhauzena muižā" - Kempings "Rakari" (zemes
siltums) ZBR administratīvā ēka (zemes siltums, saules baterijas) - tirdzniecības centrs "Maxima"
(zemes siltums) - "Nākotnes parks" bērnu rotaļu laukums (vēja ģeneratori un saules baterijas) Pludmale - Salacgrīvas vidussskola un bērnu dārzs "Vilnītis" (jūras ūdens siltums) - atpūtas
komplekss "Kapteiņu osta" (zemes siltums) - Ainažu vēja ģeneratori.
8.101 Velomaršruts Salacgrīva - Tūja (38 km) ir paredzēts gan velosipēdistiem, gan kājāmgājējiem.
Tas sniedz iespēju apskatīt Vidzemes piekrasti posmā no Salacgrīvas līdz Tūjai.
9. Velomaršruts Ainaži - Sarkanās klintis (25 km). Iespēja apskatīt Jūrskolas, Ugunsdzēsības muzejus,
molu, tiltus, dabas objektus.
Tūristu interese gadu no gada palielinās par Salacgrīvas novada teritoriju.
Salacgrīvas tūrisma informācijas centra statistika no 2009. līdz 2014.gadam
2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

Kopējais skaits

2469

2534

2851

2917

2814

3417

Ienākuši TIC

2230

2354

2634

2707

2669

300

239

180

217

210

145

208

751

673

827

972

865

976

671

686

643

637

659

955

808

995

1164

1098

1145

1278

Ieguvuši
informāciju pa
telefonu
Interesents no
Salacgrīvas novada
Interesents no
pārējās Latvijas
Interesents no
ārvalstīm

Ainažu tūrisma informācijas punkta statistika no 2009. līdz 2014.gadam
2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

Kopējais

1541

1154

1382

1416

Ienākuši TIP

1474

1089

1315

1341

Pa telefonu

60

65

49

75

Sava pilsēta/ novads

574

467

455

414

LV

582

406

562

638

Ārzemes

385

281

298

289

Muzeji
Salacgrīvas novads ir bagāts ar muzejiem, kas uzkrājuši svarīgas vēstures liecības par to kā konkrētas
vietas, nozares attīstījušās līdz šim, kā dzīvojuši ievērojami cilvēki. Novada teritorijā atrodas Ainažu
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Jūrskolas muzejs, Ainažu Ugunsdzēsības muzejs, Salacgrīvas muzejs, Minhauzena muiža – muzejs,
Jāņa Sudrabkalna memoriālā istaba, „Pernigeles” muzejs.

Salacgrīvas novada pašvaldības muzeji
Gan pašvaldības, gan privātajos muzejos iespējams aplūkot izstādes, piedalīties muzejpedagoģiskās
programmās, pieteikt dažādus pasākumus (t.sk. jaunlaulātajiem, kristāmajiem).
Apmeklētāju skaits Salacgrīvas pašvaldības muzejos
Salacgrīvas
muzejs
2009

1493

Ainažu
ugunsdzēsības
muzejs
1838

2010

1359

1767

2011

1762

1728

2012

1628

1792

2013

2362

1795

2014

1456

2019

Izstāžu skaits Salacgrīvas pašvaldības muzejos
Salacgrīvas
muzejs
2009

6

Ainažu
ugunsdzēsības
muzejs
4

2010

6

5

2011

6

6

2012

6

3

2013

13

3

2014

11

4

Salacgrīvas muzejā apskatāma pastāvīgā ekspozīcija „Zutiņš murdā” par nēģu, zušu un lašu zveju.
Savukārt Ainažu ugunsdzēsības muzejā apskatāma ekspozīcija ,,Spožas pogas, ķiveres”, kas rada
priekšstatu par ugunsdzēsības jomas attīstību.
Lai muzeju apmeklējumus padarītu interesantāku tiek piedāvātas dažādas aktivitātes. Salacgrīvas
muzejā apmeklētāji var fotografēties īpaši izveidotajā muzeja retro fotosalonā, aust, likt puzli par
nēģiem un nēģu zveju, būvēt mazizmēra tačus no koka konstruktora, noskatīties videofilmu „No
eglēm līdz nēģiem” (27 min). Ainažu ugunsdzēsības muzejā apmeklētājiem ir iespēja pielaikot
ugunsdzēsēju ķiveres, doties uz blakusesošo depo apskatīt ugunsdzēsēju automašīnas, griezt rokas
sirēnu, fotografēties.

Estrādes un deju plači
Populārākā un lielākā estrāde Salacgrīvas novadā un Vidzemes piekrastē ir Salacgrīvas pilsētā, kas
atrodas starp Salacgrīvas vidusskolu un Rīgas jūras līci – Zvejnieku parkā. Jau vairākus gadus pēc
kārtas tur notiek starptautiskais mūzikas festivāls Positivus, Jūras svētki, kā arī citi pasākumi.
2012.gadā jauna deju grīda izveidota Liepupes pilskalnā. Pilskalns ir vieta, kur pulcējas iedzīvotāji, lai
svinētu svētkus, apmeklētu koncertus. Lai nodrošinātu pievilcīgu vidi ik gadu tiek rīkotas talkas.
Ainažos pie Veides pils ir Jūrskolas laukums, kur notiek brīvdabas pasākumi. Lielākais pasākums, kas
tradicionāli notiek ir Starptautiskais Ziemeļlivonijas festivāls.
2014.gadā ir pabeigta Ainažu estrādes izveide.
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Tikšanās vietas un laukumi
Tikšanās vietas ārpus telpām dažādās Salacgrīvas novada vietās ir atšķirīgas, taču vērojamas arī
kopīgas tendences.
Dažādu paaudžu iecienītas tikšanās vietas ir autobusu pieturas. Šīm pulcēšanās vietām tāpat kā
daudzām citām ir vērojams sezonāls raksturs.
Populāras tikšanās vietas ir brīvdabas estrāde gan Salacgrīvā, gan Liepupes pilskalnā, gan deju
laukums Ainažos, gan vieta pie strūklakas Svētciemā.
Ģimenes ar bērniem labprāt izmanto rekonstruētos vai no jauna izveidotos rotaļu laukumus visā
Salacgrīvas novada teritorijā.
Sportiskākie novadnieki laiku pavada veicot dažādas fiziskās aktivitātes sporta laukumos, kas atrodas
visās Salacgrīvas novada teritoriālajās vienībās, visbiežāk pie izglītības iestādēm.
Salacgrīviešu vidū populāra tikšanās vieta ir pilskalns, kur var vērot brīnišķīgu skatu uz Salacu, otru
pilsētas krastu, ostu.
Pēc promenādes izveides arvien lielāku ievērību ir guvušas pastaigas gar Salacas upi Salacgrīvas
pilsētas centrā.
Salacgrīvā svētkos iedzīvotāji pulcējas gan Zvejnieku parkā, gan Bocmaņa laukumā, gan laukumā pie
kultūras nama.
Ainažos svētkos iecienīts ir Jūrskolas laukums, gan laukums pie „Baltās saules”, gan galvenā iela, kas
ikvienu pārsteidz ar skaisto koka arhitektūru, harmoniju kas valda visapkārt, kā arī vietējo iedzīvotāju
pozitīvo attieksmi.
Vasaras sezonā gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu iecienītas tikšanās vietas ir pie ūdeņiem – gan
oficiālās peldvietās, gan pašu izvēlētās. Plašu popularitāti ir guvušas tādas vietas kā peldvietas Tūjā un
Salacgrīvā pie glābšanas stacijas, gan Ainažu pilsētas pludmale, gan peldvieta Salacgrīvā pie Krasta
ielas bērnu rotaļu laukuma.
Ik gadu liels skaits ļaužu pulcējas Salacgrīvas novada kapos pavadot aizgājējus, kā arī viņus pieminot
Svecīšu vakarā un Kapu svētkos.

Naktsmītnes
Piedāvāto naktsmītņu klāsts Salacgrīvas novadā ir iespaidīgs. Tas skaidrojams ar vienu no novada
ekonomisko specifiku – tūrismu, kas pamatā balstīts uz dabas daudzveidību, Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta ainavas aizsardzības zonu, un, protams, 55 kilometrus garo Rīgas jūras līča krasta
līniju.
Katrai atpūtnieka gaumei ir pieejamas dažāda tipa naktsmājās – gan izmaksu ziņā, gan sniegto
pakalpojumu un teritoriālā novietojuma ziņā. Informāciju par vietām kemperiem, teltīm, viesu mājām,
kempingiem un viesnīcām var uzzināt Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv,
informācijas centros, kā arī dažādos ar tūrismu saistītos izdevumos un medijos.

Ēdināšanas uzņēmumi
Salīdzinājumā ar naktsmītņu skaitu - ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji ir krietni mazāk. Visvairāk
ēdināšanas uzņēmumu atrodas Salacgrīvā, taču tie ir arī Ainažos un Liepupes pagastā. Daļa no
ēdināšanas uzņēmumiem ir sezonāla rakstura. Daļa no naktsmītņu nodrošinātājiem piedāvā ēdināšanas
pakalpojumus.
Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas ir vērtējamas dažādi - no lēti līdz pat ļoti dārgi.

PĀRVALDĪBA
Salacgrīvas novads izveidojās 2009.gadā pēc administratīvi teritoriālās reformas, apvienojoties Ainažu
pilsētai ar lauku teritoriju, Salacgrīvas pilsētai ar lauku teritoriju un Liepupes pagastam.
2015.gadā Salacgrīvas novada administratīvais dalījums ir Ainažu pilsēta, Ainažu pagasts, Salacgrīvas
pilsēta, Salacgrīvas pagasts, Liepupes pagasts. Pēc novada izveides pašvaldības pakalpojumi tiek
sniegti Salacgrīvas novada domē – Salacgrīvā, Liepupes pagasta pārvaldē un Ainažu pilsētas pārvaldē.
Salacgrīvas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Salacgrīvas novada
pašvaldības nolikumu.
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Salacgrīvas novada domē 2013. gadā ievēlēti 15 deputāti – 14 no politiskās partijas „Reģionu Alianse”
un 1 no partijas „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. 2013.gada 1. jūnija pašvaldību
vēlētāju aktivitāte Salacgrīvas novadā bija 38,48% jeb 2808 balsstiesīgo vēlētāju.
Salacgrīvas novadā izveidota finanšu komiteja, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja,
attīstības komiteja, sociālo un veselības jautājumu komiteja.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, amatpersonām, darbiniekiem un
Salacgrīvas novada iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas komisijas un patstāvīgi darbojošās darba grupas:
vēlēšanu komisiju, administratīvo komisiju, dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, pilsētas zemes
komisiju, pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisiju, ārkārtējās situācijas operatīvo
komisiju, izglītības iestāžu direktoru padomi, ūdenssaimniecības attīstības darba grupu, komisiju ēku
un būvju pieņemšanai ekspluatācijā, iepirkumu komisiju, interešu un pieaugušo neformālās izglītības
licencēšanas komisiju, pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisiju, interešu izglītības
programmu izvērtēšanas, uzņēmēju konsultatīvo padomi, Salacgrīvas novada pašvaldības pedagoģiski
medicīnisko komisiju, deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisiju, Salacgrīvas novada darījumu
ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju, Salacgrīvas novada medību koordinācijas komisiju,
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo īpašumu novērtēšanas komisiju.
Salacgrīvas novadā darbojas Salacgrīvas novada zvejnieku un makšķernieku konsultatīvā padome,
Jaunatnes konsultatīvā padome, uzņēmēju konsultatīvā padome, ciema vecāko konsultatīvā padome.
Salacgrīvas novada dome ir apstiprinājusi deklarāciju “Par Zaļo novadu”, kuras mērķis ir veicināt un
popularizēt veselīgu, ekonomisku, dabai un cilvēkam draudzīgu ilgtspējīgu dzīvesveidu un
saimniecisko darbību. Deklarācijā paustajam viedoklim pievienojas novada nevalstiskās organizācijas
un uzņēmēji.
Pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir izveidota tādas budžeta iestādes kā Salacgrīvas vidusskola,
Liepupes vidusskola, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Vilnītis”
ar filiālēm Korģenē un Svētciemā, pirmsskolas izglītības iestāde „Randa”, Salacgrīvas novada
mūzikas skola, Mākslas skola, Korģenes Feldšeru – vecmāšu punkts, Jaunatnes iniciatīvu centrs
„Bāka”, Veco ļaužu mītne „Sprīdīši”, Zvejnieku parks, Salacgrīvas bibliotēka, Svētciema bibliotēka,
Ainažu bibliotēka, Liepupes bibliotēka, Tūjas bibliotēka, Korģenes bibliotēka, Salacgrīvas muzejs,
Ainažu ugunsdzēsības muzejs, Salacgrīvas kultūras nams, Ainažu kultūras nams, Liepupes pagasta
tautas nams, Lauvu tautas nams, Salacgrīvas novada bāriņtiesa, Sociālais dienests, Salacgrīvas novada
tūrisma informācijas centrs ar Ainažu nodaļu, Salacgrīvas novada dome.
Salacgrīvas novada domei pieder:
 SIA „Salacgrīvas ūdens” 4519566 kapitāla daļas (100%),
 SIA „Limbažu slimnīca” 330874 kapitāla daļas (25,96%),
 A/S „CATA” kapitāla daļas 96883 akcijas (9,7%),
 SIA “Olimpiskais centrs Limbaži” kapitāla daļas 38 (7,6%),
 Salacgrīvas novada domei ir ieguldījums SIA Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācijā 44789 kapitāla daļas (3,36%).
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): „Latvijas Pašvaldību savienība”, „Jūrkante”,
„Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”, „Vidzemes tūrisma asociācija”, „Kuivižu jahtklubs”.
Pašvaldības darbiniekiem un deputātiem ir pieņemšanas laiki, kuros tie pieņem apmeklētājus, taču
iespējams vienoties arī par abām pusēm izdevīgu laiku.
Iedzīvotāju informēšanai par aktuālajiem jautājumiem tiek izdota avīze „Salacgrīvas novada ziņas”, kā
arī izmantota Salacgrīvas novada interneta vietne www.salacgriva.lv , interneta vietne
http://www.youtube.com/user/sgrivainfo un https://twitter.com/SalacgrivasDOME.
Laika periodā no 2009. līdz 2014.gadam pašvaldība ir īstenojusi 43 projektus piesaistot ES, citu
finanšu instrumentu līdzfinansējumu un izmantojot pašvaldības budžeta finansējumu. Finansējums
piešķirts teritorijas labiekārtošanai, mācību procesa uzlabošanai, energoefektivitātes celšanai,
infrastruktūras sakārtošanai.

Pašvaldību sadarbība
Salacgrīvas novada pašvaldībai ir veiksmīga sadarbība ar Latvijas pašvaldībām dažādu aktualitāšu
risināšanā, pieredzes apmaiņā un kopēju projektu īstenošanā.
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Ārvalstu sadarbība ir izveidojusies ar Hedemestes pašvaldību Igaunijā, Handevitas pašvaldību Vācijā,
Nīčepingas pašvaldību Zviedrijā, Elburgas pašvaldību Nīderlandē, Gabala pašvaldību Azerbaidžānā.
Salacgrīvas novada pašvaldības darbinieki ir bijuši pieredzes apmaiņas braucienos Auces, Ilūkstes,
Bauskas, Ventspils, Rojas, Līgatnes pašvaldībās.

Pašvaldības īpašumi
Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā ir 193 ha lauksaimniecības zemes, 334,8 ha mežu zemes.
2014.gadā pašvaldības īpašumā ir 62 dzīvojamās mājas (27 Liepupes pagastā, 9 Ainažu pilsētā un
pagastā, 26 Salacgrīvas pilsētā un pagastā), kurās ir īres dzīvokļi. Salacgrīvas pilsētā ir 5 īres dzīvokļi,
Salacgrīvas pagastā 39, Ainažu pilsētā un pagastā 19 un Liepupes pagastā 65 dzīvokļi. Kopumā
pašvaldības mājokļu stāvoklis vērtējams kā slikts. Lai iestātos dzīvokļu rindā ir jāatbilst prasībām, ko
nosaka likums „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Pašvaldības budžeta raksturojums
Pašvaldības budžetu ieņēmumus veido atskaitījumi no valsts nodokļiem un nodevām, pašvaldību
nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda, norēķini ar pašvaldību budžetiem, maksājumi par pakalpojumiem, ieņēmumi no pašvaldību
īpašuma iznomāšanas (izīrēšanas), īpašuma pārdošanas un citi ar likumu noteikti ieņēmumi.
Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem virzītājiem novada attīstībai, jo sastādot budžetu
kārtējam gadam tiek noteiktas konkrētas summas nozaru attīstībai un pašvaldības funkciju veikšanai.
Pamatbudžets
Pamatbudžets ir budžeta daļa, kuru veido visi ieņēmumi, tai skaitā īpašiem mērķiem iezīmētos
ieņēmumus (mērķdotācijas un dotācijas pedagogu atalgojumam, mācību līdzekļu iegādei, valsts
budžeta vai Eiropas Savienības finansējums konkrētu projektu realizācijai), ziedojumus un
dāvinājumus, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem. Salacgrīvas novada
pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā bija 7475324 EUR apmērā.

Salacgrīvas novada pamatbudžeta ieņēmumi laika posmā no 2012.gada līdz 2014.gadam

Savukārt pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā bija 7254895 EUR.
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Salacgrīvas novada pamatbudžeta izdevumi laika posmā no 2012.gada līdz 2014.gadam

Speciālais budžets
Speciālais budžets ir budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, un kuras līdzekļi
izlietojami saistībā ar šiem ieņēmumiem. Salacgrīvas novada speciālā budžeta ieņēmumi 2014.gadā
bija 381894 EUR.

Salacgrīvas novada speciālā budžeta ieņēmumi laika posmā no 2012.gada līdz 2014.gadam

Speciālā budžeta izdevumi 2014.gadā bija 341296 EUR.
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Salacgrīvas novada speciālā budžeta izdevumi laika posmā no 2012.gada līdz 2014.gadam

Salacgrīvas novada funkcionālās saites
Funkcija
Izglītība

Satiksmes
infrastruktūra

Sadarbības
teritorijas
Visa Latvija,
ārzemes

Kaimiņu
pašvaldības

Skaidrojums
Neliela daļa Salacgrīvas novada skolēnu vispārējo izglītību apgūst
ārpus novada teritorijas. Tas skaidrojams lielā mērā ar vecāku darba
vietām, kā arī ar faktisko dzīves vietu, jo ne vienmēr skolēns dzīvo
deklarētajā adresē. Tāda pat situācija vērojama, kad Salacgrīvas
novadā izglītību iegūst citu novadu skolēni.
Tā kā Salacgrīvas novada teritorijā nav profesionālās izglītības
iestādes jauniešiem ir nepieciešams doties mācīties uz citām
Latvijas pilsētām un novadiem.
Augstākās izglītības iestādes pieejamas Latvijas lielākajās pilsētās –
Rīgā, Valmierā, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī.
Izglītību iespējams apgūt arī izglītības iestāžu filiālēs, kā arī
mācoties dažādās tālmācības programmās.
Salacgrīvas novada bērni un jaunieši interešu izglītību apgūst ne
vien uz vietas novadā, bet arī kaimiņu novados un Rīgā. Kaimiņu
novada bērni savukārt viņiem interesējošās zināšanas brauc apgūt
uz Salacgrīvas novadu.
Dažādas mūžizglītības programmas iespējams apgūt nevalstisko
organizāciju aktivitāšu ietvaros, pasākumos – šādu iespēju izmanto
gan Salacgrīvas novada iedzīvotāji, gan citu novadu un pilsētu
iedzīvotāji. Salacgrīvas novada iedzīvotāji izvēlas dažādus kursus,
seminārus un forumus apmeklēt gan kaimiņu novados, gan citviet
Latvijā un ārzemēs.
Pārdomāta autoceļu attīstība ļautu uzlabot satiksmes kvalitāti,
palielināt pārvietošanās ātrumu starp administratīvajām teritorijām,
palielināt investīciju apjomu rūpniecības attīstībai.
Veloceliņu attīstība uzlabo kopējo satiksmes drošību, palielina
iedzīvotāju skaitu, kas piekopj aktīvu dzīves veidu, ceļ iedzīvotāju
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Darba tirgus

Rīga, Limbažu,
Alojas u.c.
kaimiņu novadi

Tūrisms

Visa Latvija

Kultūra

Visa Latvija

Sports
Pakalpojumu
pieejamība
Veselības aprūpe

Visa Latvija
Rīga, Limbažu,
Saulkrastu, Alojas
novadi
Visa Latvija

Sociālā aprūpe

Visa Latvija

Atkritumu
apsaimniekošana

Alojas, Amatas,
Beverīnas,
Burtnieku, Cēsu,
Jaunpiebalgas,
Kocēnu,
Krimuldas,
Līgatnes, Limbažu,
Mazsalacas,
Naukšēnu,
Pārgaujas,
Priekuļu,
Raunas, Rūjienas,
Smiltenes, Strenču,
Valkas,
Vecpiebalgas
novads
Alojas, Mazsalacas,
Limbažu,
Burtnieku,
Rūjienas,
Naukšēnu, Kocēnu,
Strenču un Valkas
novads
Alojas novads

Dabas
aizsardzība

Pārvalde

veselības stāvokli
No Salacgrīvas novada attālākajām teritorijām novada centru ar
sabiedrisko transportu sasniegt ir sarežģītāk nekā teiksim Rīgu,
Saulkrastus vai Limbažus. Šāda iespēja pastāv, bet nepieciešama
pārsēšanās. Virzienā no Salacgrīvas uz Rīgu, Limbažiem autobusi
kursē tā, ka ikdienā var izbraukāt uz darbu ārpus novada teritorijas,
ko iedzīvotāji arī izmanto.
Pārdomāts sabiedriskā transporta kursēšanas grafiks dotu iespēju
strādāt, apmeklēt izglītības iestādes, saņemt dažādus pakalpojumus,
kas atrodas tālāk no dzīvesvietas.
Novadu šķērso velomaršruts Eirovelo13. Salacgrīvas novada
tūrisma objekti ir iekļauti apkārtējo pašvaldību
tūrisma maršrutos. Sadarbība Vidzemes tūrisma asociācijā.
Piedalīšanās Latvijas Nacionāla Kultūras centra rīkotajos
pasākumos. Kopīgu pasākumu rīkošana. Līdzdalība citu pašvaldību
rīkotajos kultūras pasākumos, kā arī mākslinieku uzņemšana
Salacgrīvas novadā.
Sporta pasākumu rīkošana starpnovadu un valstiskā mērogā.
Salacgrīvas novada iedzīvotāji iepirkšanās, bankas un sadzīves
pakalpojumus saņem arī ārpus Salacgrīvas novada teritorijas –
visbiežāk Rīgā, Limbažu, Saulkrastu un Alojas novados.
Veselības aprūpes pakalpojums Salacgrīvas novada iedzīvotāji
izvēlas saņemt arī ārpus novada teritorijas pie profesionāļiem
dažādās medicīnas iestādēs. Salacgrīvas novadā strādājošie mediķi
sniedz medicīnas pakalpojumus citu novadu un pilsētu klientiem.
Salacgrīvas
novadā,
Ainažos,
atrodas
VSIA
„Bērnu
psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži””.
Sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Salacgrīvas novada
deklarētajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no pakalpojumu saņemšanas
vietas – pansionāti, krīzes centri u.c.
Pakalpojumu sniegšana kūrortviesnīcā „Brīze”.
ZAAO sniedz plašu atkritumu apsaimniekošanas klāstu
Ziemeļvidzemē, nodrošinot ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošanu,
vides sakopšanu, sabiedrības drošību.

Ilgtspējīga Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta apsaimniekošana,
dabas aizsardzība. Sadarbības līgums starp pašvaldībām, kas atrodas
gar Salacas upi.

Salacgrīvas novada Būvvalde sniedz būvvaldes pakalpojumus
Alojas novada teritorijā.
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SVID ANALĪZE
Pārvalde
Stiprās puses

Vājās puses
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Sociālās vide un veselība
Stiprās puses
































Pietiekami vienoti deputāti
Konsultatīvās padomes
Ciema vecākie
Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Stabila pašvaldības finansiālā situācija
Tiek atbalstīti uzņēmēji
Pašvaldību funkciju deleģēšana uzņēmumiem uz līguma pamata
Sadarbība ar citām pašvaldībām gan Latvijā, gan ārvalstīs
Nenotiek saistošo noteikumu publiskās apspriešanas
Nekustamā īpašuma nodokļa ienākumu sadalīšana pa konkrētām
teritorijām
Kvalificētu speciālistu piesaiste
Finansējuma piesaiste
Vienas pieturas aģentūras izveide
E-pakalpojumu attīstīšana
Administratīvā sloga mazināšana
Enerģētisko jautājumu risināšana
Papildus komentāru sniegšana par pieņemtajiem lēmumiem,
iedzīvotāju informēšanai
Valsts pārziņā esošo funkciju deleģēšana pašvaldībai bez papildus
finansējuma
Nenoteiktība pašvaldības finansēšanai no nodokļiem
Patstāvības zaudēšana iespējamu teritoriālu reformu gadījuma
(Salacgrīvas novads)
Nacionālais attīstības plānā 2014.-2020.g.noteiktie attīstības centri
kavē Salacgrīvas novada attīstību
Ir iespēja saņemt sociālo palīdzību
Pašiem sava veco ļaužu mītne „Sprīdīši”
Laba sadarbība ar kūrortviesnīcu „Brīze” veco ļaužu izmitināšanai
Mobilā brigāde
Pirmsskolas izglītības iespējas visā novadā
Jaunatnes iniciatīvu centrs „BĀKA”
Bērnu piedzimšanas pabalsts
Laba sadarbība ar Sarkano Krustu
Laba sadarbība nevalstiskajām organizācijām
Bibliotēkas uzņemas sabiedrības izglītošanas lomu, tās aktivizēšanu
Novadā ir vairāki ģimenes ārsti
Korģenē ir feldšeru punkts
Ainažos ir VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži””.
Novadā pieejami rehabilitologa pakalpojumi
Novadā ir pieejami psihologa pakalpojumi
Novadā ir vairākas aptiekas
Notiek izbraukuma vizītes (brauc dažādi speciālisti)
Novadā ir vairāki tautas/ kultūras nami
Ir darba vietas mazkvalificētam darba spēkam
Pašvaldībai laba sadarbība ar ģimenes ārstiem
Reliģisko organizāciju līdzdarbošanās sociālā atbalsta sniegšanā
Laba sadarbība ar citām valsts un pašvaldību iestādēm
Notiek pieredzes apmaiņas braucieni sociālā darba veicējiem
Rodas jaunas darba vietas
Kopējā gaisa kvalitāte ir laba
Tūjā un Salacgrīvā pie jūras ir glābšanas stacijas
Ir noejas pie jūras
Notiek labdarības akcijas
Iespēja iesaistīties projektos
Izpalīdzīgi iedzīvotāji un uzņēmēji
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Vājās puses






















Iespējas

Draudi

Ekonomiskā vide
Stiprās puses







































Daudz ilgstošo bezdarbnieku
Sociālajā dienestā pieaug deleģēto pienākumu apjoms
Trūkst darbinieku sociālajā dienestā
Uzņēmumos trūkst darbinieki ar atbilstošu izglītību
Ēnu ekonomika
Trūkst darba vietas kvalificētiem darbiniekiem
Pakalpojumu sniedzēju darba laiks ir pārāk īss priekš strādājošajiem
Nav diennakts grupas pirmsskolas izglītības iestādēs
Samazinās iedzīvotāju skaits
Slikts iedzīvotāju vispārējais veselības stāvoklis
Jauniešu aizplūšana
Novadā neatgriežas kvalificētais darba spēks
Maza dzimstība
Trūkst brīvas dzīvojamās platības
Trūkst brīvu dzīvokļu ar mazām dzīvojamām platībām
Sociālie dzīvokļi avārijas stāvoklī
Pieejamo pakalpojumu klāsts atšķiras pilsētās un laukos
Trūkst vides pieejamības
Nav pietiekami bieži sabiedriskais transports uz Valmieru, kur ir
tuvākā slimnīca
Garas rindas uz valsts apmaksātiem ārstiem (ārstnieciskajiem
pakalpojumiem)
Medikamentu cenu celšanās
Slikta ielu kvalitāte
Trūkst veloceliņu
Sadarbības attīstīšana ar nevalstiskajām organizācijām
Diennakts grupas pirmsskolas izglītības iestādēs
Auklīšu dienesta izveide
Motivēt jaunās ģimenes par dzīvesvietu izvēlēties Salacgrīvas novadu
Brīvpusdienu nodrošināšana izglītības iestādēs
Celt jaunus īres namus
Dzīvokļu politikas attīstība
Vides pieejamības nodrošināšana
Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
Sabiedrības integrācija
Krīzes tālruņa izveidošana
Jauna pansionāta izveide
Krīzes centra izveidošana
Labdarības akcijas visa gada garumā
Veselīga dzīves veida popularizēšana
Vispārējās fiziskās sagatavotības paaugstināšana
Sabiedrības izglītošana par atkarībām
Attālinātais darbs
Iedzīvotāju aizbraukšana
Skolu slēgšana
Dzīvokļi/ ēkas stāv tukšas, draud sabrukšana
Noslogoti ģimenes ārsti, nav iespēja laicīgi doties vizītē
Ierobežoti ārstu darba laiki – nav iespēja apmeklēt ārstus
Mazkustīgs un neveselīgs dzīvesveids, sabiedrības veselības stāvokļa
pasliktināšanās
Ģeogrāfiskais novietojums
Osta
Ražošanas uzņēmumi
Jauniešu motivēšana uzņēmējdarbības uzsākšanai
Nevalstisko organizāciju aktivitāte
Valsts un starptautiskie kultūras pasākumi
Banku sistēma (filiāles, bankomāti, internetbanka)
Interneta pārklājums
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””
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Vājās puses

Iespējas

Draudi

Izglītība
Stiprās puses
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Iespējas

Draudi

































Meži
Darbavietu trūkums
Īpašumu apsaimniekošana
Trūkst hosteļtipa viesnīcas
Autoceļu kvalitāte
Sabiedriskais transports (ārpus A1)
Traumpunktu trūkums
Drošība (policija, VUGD)
Dabas resursu piesārņošana
Izglītības kvalitātes celšana
Tūrisma daudzveidības palielināšana
Darba vietu radīšana (investoru piesaiste)
Lauksaimniecības attīstība
Ostas attīstība
Sporta infrastruktūra + menedžments pilnveidošana
Rail Baltica izbūve
Salacgrīvas pilsētas apvedceļa izbūve
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta attīstība un aizsardzība
Interneta pārklājuma paplašināšana
Atjaunojamās enerģijas izmantošana
Ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveidošana
Energoresursu pieejamība, taupīšana
Autoceļu kvalitātes samazināšanās
Meliorācijas sistēmas degradācija
Lietusūdens kanalizācijas sistēmas novecošanās, neesamība
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.g. kavē novada izaugsmi
Rail Baltica izbūve
Salacgrīvas pilsētas apvedceļš
Piekrastes erozija
Piekrastes zvejniecības iznīcināšana






























Kvalificēti darbinieki
Atbalsta personāls izglītības iestādēs
Izglītojamo skaita pieaugums pirmsskolas izglītības iestādēs
Tālākizglītība
Sadarbība ar vecākiem
Motivēti izglītības iestāžu audzēkņi
Elektroniskās datu bāzes
E-klase
Iesaistīšanās konkursos
Bibliotēkas skolās
Salacgrīvas vidusskolai ir dienesta viesnīca
Licencētas mācību programmas
Attīstīta infrastruktūra
Informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošana izglītības procesā
Autovadītāju kursi Salacgrīvā
Neformālās un interešu izglītības realizēšana
Sadarbība ar vecākiem
Nemotivēti audzēkņi
IKT attīstīšana izglītības iestādēs
Nepietiekama sporta infrastruktūra
Izglītojamo skaita samazināšanās skolās
Sadarbība projektos
Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Multifunkcionālo centru izveide
Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem
Izglītojamo skaita samazināšanās skolās
Finansējuma samazināšana izglītības jomai
Zemais atalgojums nemotivē kļūt par pedagogiem
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Kultūra, bibliotēkas
Stiprās puses





Pedagogu novecošanās
Iedzīvotāju aizplūšana
Nepietiekams darba vietu skaits














Bagāts kultūras mantojums
Pašvaldības atbalsts kultūrai
Bibliotēkās pieejama jaunākā literatūra
Bezmaksas internets bibliotēkās
Dažādu pakalpojumu pieejamība bibliotēkās: kopēšana, printēšana,
faksa izmantošana, skenēšana
Kvalificēti darbinieki
Kultūras vide labvēlīgi ietekmē tautsaimniecību
Kultūras iestāžu darbiniekiem laba sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām
Dalība projektos finansējuma piesaistei
Vērtīgs, daudzveidīgs muzeju krājums
Attīstīta kultūras infrastruktūra
Starptautisko pasākumu norisināšanās novadā
Finansiālais slogs
Nepietiekams atalgojums
Trūkst speciālistu (arī projektu rakstītāju)
Novecojusi infrastruktūra
Infrastruktūras attīstīšana
Esošo kultūras iestāžu rekonstrukcija
Jaunu telpu izveide Salacgrīvas bibliotēkas vajadzībām
Jaunu telpu izveide Salacgrīvas muzeja vajadzībām
Mūžizglītības pasākumi
Kvalifikācijas celšana
Finansējuma piesaiste kultūras pakalpojumu dažādošanai, telpu
nodrošināšanai, kultūrvides saglabāšanai
Sabiedrības integrācija
Radoša darbošanās
Amatu prasmju attīstīšana
Iedzīvotājiem draudzīgas un pievilcīgas pilsētvides izveide (afišu dēļi,
pieturvietas, atkritumu urnas u.c. kā oriģinālas mazās arhitektūras
formas un dizaina elementi)
Nepietiekams valsts atbalsts
Nepietiekama, nesakārtota normatīvo aktu bāze
Kultūras aktivitātes koncentrējas lielajās pilsētās
Nenotiek līdzsvarota attīstība
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Nenoteiktība pašvaldības finansēšanai no nodokļiem

















Labs ģeogrāfiskais novietojums
Pašvaldības atbalsts sportam
Iespējamas dažāda līmeņa sacensības
Notiek treniņnometnes
Plaša teritorija
Sadarbība ar biedrībām
Naktsmītņu trūkums
Sporta bāzes izveide
Sporta infrastruktūras sakārtošana
Iespēja rīkot lielus pasākumus
Naktsmītņu būvniecība
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Nepietiekama interese par sportiskām aktivitātēm
Nepietiekams sporta infrastruktūras noslogojums
Jaunatnes aizplūšana



Labs ģeogrāfiskais novietojums
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Draudi

Sports
Stiprās puses

Vājās puses
Iespējas

Draudi

Tūrisms
Stiprās puses
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Nēģi, kas ir pieejami tikai nelielā skaitā Latvijas upju
Dalība tūrisma organizācijā „Saviļņojošā Vidzeme”
Tiek izmantota alternatīvā enerģija
Tūrisma informācijas centri
Izteikta sezonalitāte
Nepietiekama reklāma
Pludmales nepieejamība – nav reāli dabā izveidots pietiekams skaits
vietu ar noejām uz jūru
Pludmales aizaugšana
Slikta vides pieejamība
Jūrniecības, zvejniecības samazināšanās
Trūkst treileru atkritumu nodošanas vietas
Dārzu tūrisma attīstība
Ārstnieciskie akmeņi (bazalts...)
Tūrisma iespēju aktīvāka reklamēšana
Eksotika - brīvā daba (arī aizaugusi)
Eiro Velo 13 maršruts iet caur novada teritoriju
Vides pieejamības nodrošināšana
Sadarbība starp tūrisma firmām, uzņēmējiem
Dabas izglītība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi
Jaunu telpu izveide Salacgrīvas muzeja vajadzībām
Gājēju tilta izbūve pār Salacu Salacgrīvā
Bocmaņa laukuma „iedzīvināšana”
Vēsturiskās pilsētvides saglabāšana
Laivu piestātne pie pilskalna
Tūrisma klasteru izveidošana
Kūrortu izveide
Dalība tūrisma organizācijā „Saviļņojošā Vidzeme”
Sadarbība pašvaldību līmenī
Aktīva dabas objektu apsaimniekošana
Atjaunojamo energoresursu izmantošana
Treileru, jahtu atlikumu savākšanas vietu izveide, pilnveidošana
Elektromobiltātes attīstība
Novada tēla veidošana, popularizēšana
Salacgrīvas promenādes izmantošana rekreācijā
Moderno tehnoloģiju izmantošana tūrisma piedāvājuma dažādošanai
(aplikāciju jeb lietotņu izstrāde un tml).
Tūrismam draudzīgas vides izveide Salacgrīvā un Ainažos, turpinot
kultūrvēsturisko pieminekļu apzināšanu, iezīmēšanu un iekļaušanu
tūrisma maršrutos
Pakalpojumu koncentrēšanās atsevišķās teritorijās
Stāvlaukumu trūkums – nekoordinēta transportlīdzekļu novietošana
zaļajā zonā.
Iedzīvotāju un uzņēmēju samazināšanās
Slikta pirktspēja
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2.DAĻA: STRATĒĢISKĀ DAĻA – RĪCĪBAS UN
INVESTĪCIJU PLĀNS
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IEVADS
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2020. gadam 2.daļa „Stratēģiskā daļa – rīcības un
investīciju plāns” izstrādāta balstoties uz esošās situācijas analīzi un attīstības tendencēm.
Stratēģiskajā daļā definēti vidēja termiņa mērķi un prioritātes. Rīcības plānā ietverta informācija par
konkrētām rīcībām mērķu sasniegšanai, kā arī plānotās darbības rezultāti, izpildes termiņi, atbildīgās
personas, finanšu avoti. Investīciju plānā sniegta informācija par konkrētiem projektiem, kurus
paredzēts īstenot vai uzsākt tuvāko 3 gadu laikā, minot plānotās izmaksas, finansējuma devēju,
uzsākšanas un noslēguma termiņus, atbildīgās personas. Investīciju plāns īstenojams saņemot
finansējumu, piedaloties dažādos projektu konkursos.

VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI UN PRIORITĀTES
SM1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība
VP1.1. Efektīva pārvaldība
VP1.2. Daudzpusīga izglītība
VP1.3. Saglabāta, uzturēta un pilnveidota kultūrvide
VP1.4. Fiziski aktīvs un veselīgs dzīvesveids
VP1.5. Pieejama veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi
SM2 Veiksmīga uzņēmējdarbības vide
VP2.1. Kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi un atbalsta pasākumi uzņēmējiem un investoriem
SM3 Sakārtota, droša un pieejama infrastruktūra
VP3.1. Kvalitatīva dzīves vide
VP3.2. Kvalitatīva infrastruktūra
VP3.3. Energoefektīva un ilgtspējīga saimniekošana
VP3.4. Paplašināta ostas teritorija, padziļināti ūdensceļi
SM4 Atpazīstams tūrisma reģions
VP4.1. Sakārtota tūrisma infrastruktūra
Vidēja termiņa mērķi un prioritātes izstrādātas ņemot vērā noteikto ilgtermiņa vīziju Salacgrīvas
novadam līdz 2038.gadam, kā arī ilgtermiņa mērķus un prioritātes.

VĪZIJA - Salacgrīvas novads 2038
Salacgrīvas novads ir Ziemeļvidzemes attīstības dzinējspēks ar apmierinātiem, aktīviem iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un novada viesiem, attīstītu infrastruktūru, stabilu uzņēmējdarbību, kvalitatīvu izglītību,
kultūru, racionāli un ilgtspējīgi izmantotiem dabas resursiem, drošu sociālo vidi.
Galvenā novada prioritāte ir cilvēks. Ikviena darbība Salacgrīvas novada attīstības veicināšanā tiek
virzīta uz sabiedrības labklājības nodrošināšanu un apmierinātības celšanu.
Salacgrīvas novads ir vieta, kur iegūt zināšanas, kā arī tās likt lietā piedaloties darba tirgū.
Salacgrīvas novada teritorija ir ērti sasniedzama no dažādām pasaules vietām, izmantojot jūras, gaisa
un sauszemes transportu – autotransportu, dzelzceļu, velotransportu.
Salacgrīvas novadā augstu tiek vērtēta saimnieciskā darbība, kas nodod tautas tradīcijas un prasmes
nākamajām paaudzēm.
Salacgrīvas novads ir ZAĻAIS NOVADS un ilgtspējīga saimniekošana ir iespēja, nevis ierobežojums.
Salacgrīvas novada piekraste ir novada vērtība, bagātība un līdzsvarotas attīstības pamats. Tā ir brīvi
pieejama ikvienam interesentam.
Salacas upe tiek veiksmīgi apsaimniekota, tajā mīt laši, nēģi, tā ir tūristiem interesants rekreācijas
objekts.
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Salacgrīvas novads ir plaši pazīstama kultūras un sporta pasākumu norises vieta.

Ilgtermiņa mērķi
Virsmērķis - Novada vietējos resursos bāzēta pašpietiekamība, nodrošinot labas pārvaldības virzītus
panākumus dabas, ekonomiskās un sociālās vides uzlabošanā.
Novada pašpietiekamību raksturo vietējo resursu izmantošana attīstības veicināšanā un ikdienas
vajadzību nodrošināšanā pēc iespējas mazāk izmantojot no ārējiem faktoriem atkarīgus risinājumus.

Mērķi:
1)
Komfortabla, līdzsvarota, droša dzīvesvide;
2)
Daudzveidīga mobilitāte.

Ilgtermiņa Prioritātes
1)
2)
3)
4)
5)

Sabiedrības labklājība;
Uzņēmējdarbība;
Mobilitāte un pakalpojumu pieejamība;
Vides ilgtspējīga apsaimniekošana;
Efektīva pārvaldība.

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Izstrādātie rezultatīvie rādītāji ļaus sekot līdz attīstības gaitai Salacgrīvas novadā, vērot tendences, kā
arī izdarīt secinājumus par nepieciešamību pārskatīt attīstības programmā noteiktos mērķus, prioritātes
vai plānotās aktivitātes.
Rezultatīvie rādītāji

Rādītājs

Iedzīvotāju skaits novadā

Tendence

Datu avots

stabils

CSPPMLP

Teritorijas attīstības līmeņa indeksa rangs

paaugstinās

VRAA

Bezdarba līmenis, %

mazinās

NVA

Elektroniski iesniegto iesniegumu daļa, % visu
iesniegumu
IIN pašvaldības budžetā, eur/iedz.

pieaug

Dome

Pieaug

CSP

Salacgrīvas novadā reģistrēto NVO (t.sk.fondu,
nodibinājumu) skaits
Pašvaldības atbalstīto NVO virzīto projektu skaits

pieaug

CSP

optimāls

Dome

Audzēkņu skaits mācību gadā pirmsskolas izglītības
iestādēs
Audzēkņu skaits mācību gadā vispārizglītojošās
skolās
Profilējošo priekšmetu skaits vispārizglītojošās skolās

pieaug

Dome

optimāls

Dome

ieviesti

Dome

Skolēnu skaits, kuri apgūst profilējošos mācību
priekšmetus
Audzēkņu skaits Salacgrīvas novada Mūzikas skolā

pieaug

Dome

optimāls

Dome

Audzēkņu skaits Salacgrīvas mākslas skolā

optimāls

Dome

Audzēkņu skaits Limbažu un Salacgrīvas novada
sporta skolā
Pašvaldības organizēto kultūras pasākumu
apmeklējumu skaits gadā

optimāls

Dome

pieaug

Kultūras un
tautas nami

50

Lasītāju skaits bibliotēkās

optimāls

Bibliotēkas

Sporta pasākumu skaits Salacgrīvas novada teritorijā

pieaug

Reģistrētās ārstu prakses

optimāls

Sociālo pakalpojumu pieejamība visā administratīvajā
teritorijā
Sociālā fonda dzīvokļi

saglabājas

Zvejnieku
parks, Dome
Uzņēmumu
reģistrs
Dome

ir tādi

Dome

Enerģijas patēriņa daļa no pašu atjaunojamiem un
alternatīviem energoresursiem pašvaldības
komunālajā saimniecībā, % no kopējā
Uzņēmējdarbībai pieejamo teritoriju reģistrs un
kartogrāfiskais materiāls

pieaug

Dome
Dome

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības, skaits

Izstrādāts,
tiek
aktualizēts
pieaug

Komercsabiedrību skaits

pieaug

CSP

Pieņemto kuģu skaits ostā

pieaug

Kravu apgrozījums ostā, tūkst. t gadā

pieaug

Salacgrīvas novada autoceļi un ielas ar cieto segumu
(bruģis, asfalts)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība pilsētās
un ciemos, ciemu skaits
Sabiedriski pieejamie uzlādes punkti elektro
transportlīdzekļu uzlādei
Novadā reģistrēto elektro transportlīdzekļu skaits

pieaug

Ostas
pārvalde
Ostas
pārvalde
Dome

pieaug

Dome

ir tādi

CSDD

pieaug

CSDD

Sabiedriskā transporta maršrurti

saglabāti

RPR

Noejas pie jūras

pieaug

Dome

Noejas pie jūras, piemērotas cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem
Esošo autostāvvietu kāpu zonas tuvumā skaits

pieaug

Dome

optimāls

Dome

uzlabojas

CSP

Peldūdeņu kvalitāte
E.coli, zarnu enterokoki
Apmeklētāju skaits tūrisma informācijas centrā

pieaug

Veselības
inspekcija
TIC

Viesu uzņemšanas iestāžu skaits un vietu skaits tajās
Ēdināšanas iestāžu skaits

pieaug
pieaug

TIC
TIC

Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti

paaugstinās

Dome
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RĪCĪBAS PLĀNS
SM1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība
VTP1.1. Efektīva pārvaldība
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

R.1.1.1.

Veicināt Salacgrīvas
novada atpazīstamību
publiskajā telpā

Izveidots pozitīvs un aktīvs
Salacgrīvas novada tēls

2015-2021

Salacgrīvas novada domes
informācijas nodaļa,
tūrisma informācijas centrs

Pašvaldības budžets

Saliedēts un vienots
pašvaldības darbinieku
kolektīvs;
Regulāras personāla
kvalifikācijas
paaugstināšanas un
profesionālo prasmju
pilnveidošanas pasākumi

2015-2021

Salacgrīvas novada
izpilddirektors

Pašvaldības budžets, Es
fondi

Apgūts finansējums
pašvaldības iestāžu, vides,
cilvēkresursu,
uzņēmējdarbības attīstībai
Veikta Salacgrīvas ostas
pārvaldes administrācijas
ēkas izbūve, nodrošinot
piemērotas telpas
energoefektīvā ēkā.
Piemērots
materiāltehniskais
nodrošinājums ikdienas
darbu veikšanai

2015-2021

R.1.1.2.
Uzlabot pašvaldības
darbinieku komandas
darbu un kompetences
celšanu

R.1.1.3.
Projektu sagatavošana
finansējuma piesaistei
R.1.1.4.
Salacgrīvas ostas pārvaldes
administrācijas ēkas izbūve
R.1.1.5.

Pašvaldības pārvalžu un
iestāžu materiāltehniskā
nodrošinājuma uzlabošana

Projektu vadītājs,
koordinators, Salacgrīvas
novada iestāžu vadītāji

2015-2017

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, ES
fondi
Ostas pārvaldnieks

2015-2021
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Salacgrīvas novada domes
pārvalžu nodaļu un
struktūrvienību vadītāji

Pašvaldības budžets

R.1.1.6.

Vietējās identitātes un
raksturīgo īpatnību (ēku
veidols, jumti, būvniecības
materiāli, ēku krāsa u.c.,
ainava, kā arī teritorijas
izmantošana)
saglabāšanas nosacījumu
iestrāde Teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumos

2015-2016

Saglabāta vietējā
identitāte, ieturēts vienots
ainaviskais stils

R.1.1.7.
Sabiedrības iesaiste
Salacgrīvas novadam
būtiskos jautājumos

Aktīva un apmierināta
sabiedrība

Atbalstīt NVO darbību

Finansiāls atbalsts NVO
darbībai novada teritorijā,
augstāka NVO darbības
ilgtspēja un stabilitāte
Salacgrīvas novada
uzņēmumu un iedzīvotāju
panākumu un labo darbu
popularizācija un pārējo
iedvesmošana

2015

Izveidot Salacgrīvas
novada apbalvojumu
sistēmu

Izveidota pārdomāta
publiskā infrastruktūra
starpnovadu kontekstā

2015-2021

R.1.1.9.

R.1.1.10.

Teritorijas plānotājs,
galvenais arhitekts

2015-2021

R.1.1.8.

Sadarboties ar kaimiņu
pašvaldībām
autoceļu, mobilitātes,
sabiedriskā
transporta, dažādas
publiskās
infrastruktūras attīstībā

Pašvaldības budžets

2015-2021

Salacgrīvas novada domes
pārvalžu nodaļu un
struktūrvienību vadītāji,
informācijas nodaļas
vadītājs
Salacgrīvas novada domes
deputāti

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets
Informācijas nodaļas
vadītājs, iestāžu vadītāji
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Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos, Ēku
un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Pašvaldības budžets, ES
fondi

R.1.1.11.

R.1.1.12.

R.1.1.13.

R.1.1.14.

Sadarboties ar kaimiņu
pašvaldībām
struktūrvienību līmenī

Attīstīt sadarbību ar
ārvalstu
pašvaldībām
Regulāra pašvaldības
interneta vietnes, sociālo
tīklu un vietējās avīzes
uzturēšana
Veicināt zaļo iepirkumu –
vides prasību plašāku
iekļaušanu pašvaldību
iepirkumā

R.1.1.15.

Salacgrīvas novada domes
un iestāžu speciālisti tieša
sadarbība ar citu novadu
un institūciju pārstāvjiem,
starpnovadu aktualitāšu
risināšana

2015-2021

Izveidota sadarbība ar
dažādu valstu
pašvaldībām, tiek
pārņemta pozitīvā pieredze

2015-2021

Informēta sabiedrība par
aktualitātēm Salacgrīvas
novadā
Veicināti ilgtspējīgi
risinājumi Salacgrīvas
novada darbībā

Sniegt konsultācijas
kultūrvēsturiskā
mantojuma objektu
īpašniekiem

Tiek rīkoti informatīvi
pasākumi un sniegtas
konsultācijas
privātīpašniekiem par
kultūrvēsturiskā
mantojuma objektu
uzturēšanu, rekonstrukcijas
un labiekārtošanas
jautājumiem

Zaļā novada ideju
popularizēšana

Augusi Salacgrīvas novada
iedzīvotāju apziņa par
vides jautājumiem

R.1.1.16.

Salacgrīvas novada domes
pārvalžu un iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets
Salacgrīvas novada domes
pārvalžu un iestāžu vadītāji

2015-2021

Pašvaldības budžets
Informācijas nodaļas
vadītājs

2015-2021

Pašvaldības budžets
Iepirkuma komisijas
vadītājs

2015-2021

Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas
speciālisti

Pašvaldības budžets, Valsts
kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas
budžets

2015-2021

Informācijas nodaļas
vadītājs, kārtībnieki,
tūrisma informācijas centra
vadītājs

Pašvaldības budžets
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R.1.1.17.

Iesaistīt novada
iedzīvotājus vides
aizsardzības kampaņās,
ikdienas vides sakopšanā
un vides izglītības akcijās

2015-2021
Augusi iedzīvotāju
atbildība pret vidi,
iedzīvotāju saliedētība

R.1.1.18.

Augusi iedzīvotāju iesaiste
sabiedriski nozīmīgos
Popularizēt brīvprātīgo
pasākumos, aktivitātēs,
darbu
palielinājies līdzatbildības
līmenis
R.1.1.19.
Izstrādāts Salacgrīvas
novada teritorijas
Izstrādāt Salacgrīvas
plānojums, atbilstoši
novada teritorijas
normatīvajiem aktiem,
plānojumu
sekmējot teritorijas
attīstību
SM1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība

2015-2021

Informācijas nodaļas
vadītājs, ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
kārtībnieki
Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs, Jaunatnes
iniciatīvu centra „BĀKA”
vadītājs

2015-2016

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi
Teritorijas plānotājs

VTP 1.2. Daudzpusīga izglītība
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

R.1.2.1.

Izstrādāt izglītības sektora
stratēģiju

Skaidrs redzējums par
Salacgrīvas novada
izglītības attīstību

2015

Izglītības speciālists

Pašvaldības budžets

R.1.2.2.

Izveidot tālākizglītības
pakalpojumus

Izveidots jauns izglītības
pakalpojums

2015-2016

Izglītības speciālists,
izglītības iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, privātie līdzekļi

R.1.2.3.

Izveidot profesionālās
izglītības programmu

Izveidots jauns izglītības
pakalpojums

2015-2016

Izglītības speciālists,
izglītības iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts
budžets

R.1.2.4.

Nodrošināt papildus
svešvalodu un IT prasmju

Fakultatīva svešvalodu un
IT prasmju apguve novada

2015-2021

Izglītības speciālists

Pašvaldības budžets
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apguves iespējas skolēniem

R.1.2.7.

2015-2016

Izveidot tehniskās
jaunrades interešu
izglītības pulciņu

Rīkot tehniskās jaunrades
konkursus

Ikgadējs tehniskās
jaunrades konkurss
sadarbībā ar RTU

2015-2021

Atbalstīt vides izglītību,
veicinot dabas zinātņu
apguvi skolās

Optimāla sabiedrības
izglītošana par vides
jautājumiem – no
skolēniem - ģimenei

2015-2021

R.1.2.8.

R.1.2.9.

Izglītības iestāžu vadītāji

Izveidots tehniskās
jaunrades interešu
izglītības pulciņš Jaunatnes
iniciatīvu centrā. Augusi
bērnu un jauniešu interese
par inovatīvām un
tehniskām lietām

R.1.2.5.

R.1.2.6.

izglītības iestādēs.
Paaugstinājies izglītojamo
zināšanu līmenis

Veicināt skolēnu iesaisti
ārpusskolas/fakultatīvajās
nodarbībās

Paplašināts skolēnu
redzesloks par dažādām
tēmām

Veicināt neformālās
izglītības apmācību

Veicināta izpratne par
neformālo izglītību un tās

Pašvaldības budžets

Izglītības speciālists

Izglītības speciālists

Pašvaldības budžets, privātie
līdzekļi, ES fondi

Pašvaldības budžets
Izglītības speciālists,
izglītības iestāžu vadītāji

2015-2021

Izglītības speciālists,
izglītības iestāžu vadītāji,
Jaunatnes iniciatīvu centra
„BĀKA” vadītājs,
Salacgrīvas novada
mūzikas skolas vadītājs,
Salacgrīvas mākslas skolas
vadītājs, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta
skolas vadītājs

Pašvaldības budžets

2015 - 2021

Izglītības speciālists,
izglītības iestāžu vadītāji,
Jaunatnes iniciatīvu centra

Pašvaldības budžets
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īstenošanu

izmantošanas iespējām
Daudzveidīgs
mūžizglītības piedāvājums
novada administratīvajā
teritorijā

2015-2021

Paplašināt mūžizglītības
aktivitāšu piedāvājumu

2015-2021

Uzlabot interešu izglītības
materiāltehnisko bāzi

Moderna, radošumu
veicinoša un drošības
prasībām atbilstoša mācību
vide un aprīkojums
iestādēs, kas veicina
formālo un neformālo
izglītību

Organizēt apmācību
seminārus un kursus
novada izglītības, kultūras
un sporta speciālistiem

Paaugstināta novada
izglītības, kultūras un
sporta speciālistu
kvalifikācija

2015-2021

2015-2021

Organizēt pieredzes
apmaiņas braucienus
novada izglītības, kultūras
un sporta speciālistiem

Novada izglītības, kultūras
un sporta speciālistiem
paplašināts redzes loks,
iegūta jauna pieredze, kas
tiek pielietota ikdienas
darbā

Veicināt izglītības iestāžu
dalību nacionāla un
starptautiska mēroga
iniciatīvās

Salacgrīvas novada
izglītības iestādes – aktīvas
dažādos valsts un
starptautiska mēroga
izglītības pasākumos

2015-2021

Veicināt skolas absolventu
- speciālistu pieņemšanu

Jauniešu atgriešanās
iespējas Salacgrīvas

2015-2021

R.1.2.10.

R.1.2.11.

R.1.2.12.

R.1.2.13.

R.1.2.14.

R.1.2.15.

„BĀKA” vadītājs

Izglītības speciālists, NVO

Pašvaldības budžets, privātie
līdzekļi, ES fondi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi
Izglītības iestāžu vadītāji

Izglītības speciālists,
iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi
Izglītības speciālists,
iestāžu vadītāji

Izglītības speciālists,
izglītības iestāžu vadītāji
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Izglītības speciālists,

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Pašvaldības budžets

darbā izglītības iestādēs

R.1.2.16.

novadā, kadru maiņa,
gados jauns personāls

izglītības iestāžu vadītāji

2015-2021

Bibliotēkas veidot kā
modernus informācijas
centrus

Iedzīvotājiem iespējams
informācijas ieguvei un
apstrādāšanai izmantot
modernas informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas
(IKT), bibliotēkās tiek
rīkoti informatīvi
izglītojoši pasākumi

2015-2021

Liepupes vidusskolu veidot
kā pagasta mūžizglītības
un sporta centru

Liepupes vidusskola iegūst
papildus funkcijas,
iedzīvotājiem tiek
nodrošināta dažādu
pasākumu apmeklēšana,
mūžizglītība

R.1.2.17.

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi
Bibliotēku vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi
Liepupes vidusskolas
direktors

SM1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība
VTP1.3. Kultūrvide
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

R.1.3.1.
Veicināt iedzīvotāju vietējo
patriotismu un atbildību
par savu novadu

R.1.3.2.

Mērķtiecīgi attīstīt novada
ciemus kā dažādu

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Aktīvi, saliedēti un
patriotiski vietējie
iedzīvotāji. Dažāda satura
informācija par Salacgrīvas
novadu vietējos
laikrakstos, medijos,
bibliotēkās un muzejos
Saliedēta sabiedrība,
veicināta vietējās

2015-2021

Atbildīgais

Salacgrīvas novada
kultūras, tautas namu
vadītāji, Salacgrīvas
novada iestāžu vadītāji
2015-2021
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Salacgrīvas novada
kultūras, tautas namu

Finanšu resursi/avoti

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Pašvaldības budžets, valsts

R.1.3.3.

R.1.3.4.

R.1.3.5.

tradicionālo svētku
svinēšanas vietas
Bagātināt Salacgrīvas
novada kultūras pasākumu
klāstu ar vietēja, reģionāla,
valsts, starptautiska
mēroga kultūras
pasākumiem
Kultūras pasākumu
rīkošana, mārketings
Modernizēt kultūras
iestāžu tehnisko
aprīkojumu

R.1.3.6.
Saglabāt nemateriālo
kultūras mantojumu
R.1.3.7.

R.1.3.8.

identitātes nostabilizēšanās
Palielinājusies kultūras
pasākumu daudzveidība,
apmeklētāju skaits,
Salacgrīvas novada
atpazīstamība, iedzīvotāju
lepnums par savu novadu
Bagātināta kultūras dzīve,
popularizēts Salacgrīvas
novads
Pastāvīgi atjaunots kultūras
iestāžu tehniskais
aprīkojums. Pieejama
skaņas un gaismas tehnika
Nodrošināta nemateriālā
mantojuma saglabāšana, tā
nodošana nākamajām
paaudzēm

Bibliotēkas pakalpojumu
klāsta palielināšana
(nodrošinot apmeklētājiem
informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas
(IKT), piekļuvi epakalpojumiem, datu
bāzēm)

Palielināts pieejamo
pakalpojumu klāsts,
pieaudzis apmeklētāju
skaits bibliotēkā

Telpu paplašināšana
bibliotēkas pakalpojumu
nodrošināšanai

Apmeklētājiem
nodrošinātas ērtas un
mūsdienīgas telpas
pakalpojumu saņemšanai

Papildināt muzeju krājumu

Saglabātas kultūras
vērtības, paplašināts

R.1.3.9.

vadītāji, NVO
2015-2021

budžets, ES fondi
Pašvaldības budžets, ES
fondi

Kultūras un tautas namu
vadītāji, bibliotēku vadītāji

2015-2021

Kultūras un tautas namu
vadītāji, bibliotēku vadītāji

2015-2021
Kultūras, tautas namu
vadītāji, bibliotēku vadītāji
2015-2021

Salacgrīvas novada
kultūras un tautas namu,
muzeju vadītāji, bibliotēku
vadītāji , privātīpašnieki

2015-2021

Pašvaldības budžets, ES
fondi
Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Bibliotēku vadītāji

2015-2021
Bibliotēku vadītāji
2015-2021
Muzeju vadītāji
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Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

R.1.3.10.

Salacgrīvas muzeja filiāles
izveide „Upesjennās”

R.1.3.11.

Liepupes vidusskolas
sporta zāles pārveidošana
par multifunkcionālu zāli

R.1.3.12.
Kultūras namu un tautas
namu telpu pielāgot
atbilstoši mūsdienu
prasībām
R.1.3.13.
Salacgrīvas vidusskolas
telpu pielāgot atbilstoši
mūsdienu prasībām

muzeja krājums, izstāžu
piedāvājums
Veikta pašvaldībai
piederošas ēkas
rekonstrukcija, ceļot ēkas
energoefektivitāti un tajā
ierīkojot muzeja filiāli,
radošās darbnīcas, telpas
prezentācijām.
Apmeklētājiem
nodrošinātas ērtas un
mūsdienīgas telpas
ekspozīciju aplūkošanai,
kā arī ierīkotas prasībām
atbilstošas telpas muzeja
krājumu uzglabāšanai
Liepupes vidusskolas
sporta zāle piemērota
sporta, kultūras un mākslas
pasākumiem, nodarbībām
Kultūras namu un tautas
namu telpas pielāgotas
mūsdienu prasībām,
iegādāts atbilstošs
aprīkojums, telpas atbilst
vides pieejamības un
ugunsdrošības prasībām
Salacgrīvas vidusskolas
telpas pielāgotas mūsdienu
prasībām, iegādāts
atbilstošs aprīkojums,
telpas atbilst vides
pieejamības un

2015-2017

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Muzeja vadītāji

2017-2021
Izpilddirektors, Liepupes
vidusskolas direktors
2016-2021

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Pašvaldības budžets, ES
fondi
Izpilddirektors, kultūras
iestāžu vadītāji

2016-2021

Pašvaldības budžets, ES
fondi
Izpilddirektors, Salacgrīvas
vidusskolas direktors
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ugunsdrošības prasībām
SM1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība
VTP1.4. Fiziski aktīvs un veselīgs dzīvesveids
Nr.

R.1.4.1.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Sadarboties ar sporta
federācijām pasākumu
rīkošanā

Aktīva sadarbība ar sporta
federācijām, nacionālu un
starptautisku sporta
pasākumu rīkošanā

2015-2021

Pašvaldības budžets

Veselīga dzīvesveida un
sporta popularizēšana

Uzlabojies sabiedrības
veselības stāvoklis,
sabiedrības vienotība

Zvejnieku parka
pārvaldnieks, Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta
skolas direktors
Zvejnieku parka
pārvaldnieks, sporta
metodiķi, jaunatnes
iniciatīvu centra vadītājs,
izglītības iestādes
Sporta metodiķi, Zvejnieku
parka pārvaldnieks,
Salacgrīvas novada
pārvalžu vadītāji, NVO

R.1.4.2.

R.1.4.3.

2015-2021

Izveidot jaunus sporta
infrastruktūras
objektus ciemos, pilsētās

R.1.4.4.
Regulāri papildināt un
atjaunot sporta inventāru
R.1.4.5.

Izveidoti āra trenažieri,
strītbola, ielu vingrošanas
laukumi, pilnveidots
Zvejnieku parks
Moderns sporta zāļu un
sporta laukumu inventārs
un
materiāltehniskā bāze

Nodrošināt sporta
inventāra nomas

Nomāšanai pieejams
vasaras un ziemas sporta
inventārs

Veicināt ziemas sporta
veidu attīstību

Iedzīvotāji un novada viesi
nodarbojas ar ziemas
sporta veidiem- slēpošanu,
slidošanu, u.c

R.1.4.6.

2015-2021

2015-2021

2015-2021

2015-2021
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Zvejnieku parka
pārvaldnieks, izglītības
iestāžu vadītāji, NVO
Zvejnieku parka
pārvaldnieks, NVO,
uzņēmēji
Salacgrīvas novada
izglītības speciālists,
Izglītības iestāžu vadītāji,
Jaunatnes iniciatīvu centra
„BĀKA” vadītājs,

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Pašvaldības budžets, privātie
līdzekļi, ES finansējums,
privātais finansējums
Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Zvejnieku parka
pārvaldnieks, Tūrisma
informācijas centra
vadītājs, NVO, uzņēmēji
R.1.4.6.

Izbūvēt sporta inventāra
noliktavu pie Salacgrīvas
vidusskolas

R.1.4.7.
Veikt Salacgrīvas sporta
kompleksa izbūvi
R.1.4.8.
Veikt peldbaseina izbūvi
Salacgrīvā
R.1.4.9.
Izbūvēt viesnīcu
sportistiem

Nodrošinātas atbilstošas
telpas sporta inventāra
uzglabāšanai
Salacgrīvā darbojas sporta
komplekss, uzlabojies
sabiedrības veselības
stāvoklis
Salacgrīvā darbojas
peldbaseins, veicināta
veselīga un sportiski
aktīvas sabiedrības
veidošanās
Iespēja rīkot starptautiska
līmeņa sacensības,
treniņnometnes, nodrošinot
sportistu un pavadošā
sastāva izmitināšanu

2016-2021

2015-2021

Izpilddirektors, Salacgrīvas
vidusskolas direktors
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

2015-2021
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

2015-2021

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, ES
fondi
Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

ES fondi, privātie līdzekļi

SM1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība
VTP 1.5. Pieejama veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi
Nr.

R.1.5.1.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums
Pilnveidot darbu ar riska un
sociāli mazaizsargātajām
iedzīvotāju grupām

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Uzlabojušies riska un
sociāli mazaizsargāto
iedzīvotāju grupu dzīves
apstākļi

2015-2021

Sociālais dienests,
bāriņtiesa, kārtībnieki

Pašvaldības budžets, valsts
budžets
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R.1.5.2.

R.1.5.3.

Organizēt atbalsta grupas
sadarbībā ar citām
pašvaldībām
Krīzes centra/ telpu izveide
no vardarbības cietušajiem

Uzlabojušies riska un
sociāli mazaizsargāto
iedzīvotāju grupu dzīves
apstākļi
Nodrošināta īstermiņa
mājvieta vardarbībā
cietušajiem

R.1.5.4.

R.1.5.5.

R.1.5.6.

R.1.5.7.

2015-2021

Sociālais dienests,
Jaunatnes iniciatīvu centra
”BĀKA” vadītājs

2015-2021
Sociālā dienesta vadītājs
2015-2021

Attīstīt rehabilitācijas
iespējas novadā

Atbalsts rehabilitācijas
iespēju nodrošināšanai

Ēku pielāgošana sociālā
dienesta klientu
vajadzībām,
deinstitucionalizācijas
procesa realizācija

Pielāgotas ēkas
deinstitucionalizācijas
procesa realizācijai, sociālā
dienesta klientu
vajadzībām

Sociālo dzīvokļu
rekonstrukcija un jaunu
iegāde

Dzīves apstākļiem
piemērotas telpas

Trūkstošo medicīnas
pakalpojumu apzināšana un
nodrošināšana

Paplašināts medicīnas
pakalpojumu klāsts novada
teritorijā, piesaistīti
speciālisti

Sociālā dienesta vadītājs
2016-2017
Izpilddirektors, Sociālā
dienesta vadītājs
2015-2021

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
nekustamo īpašumu
nodaļas vadītājs

2015-2021
Izpilddirektors

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi
Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi
Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, privātie līdzekļi

SM2 Veiksmīga uzņēmējdarbības vide
IP2.1. Kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi un atbalsta pasākumi uzņēmējiem un investoriem
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

R.2.1.1.

Izgatavot uzņēmējdarbībai
pieejamo teritoriju reģistru
un kartogrāfisko materiālu

Apzinātas tās teritorijas,
kurās teorētiski iespējams
veidot jaunus uzņēmumus,

2015-2021
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Atbildīgais

Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs

Finanšu resursi/avoti

Pašvaldības budžets

iedzīvotāju, investoru
informēšana par šīm
teritorijām
2015-2021

Sadarboties ar Salacgrīvas
novada uzņēmējiem

Uzlabojusies sadarbība ar
uzņēmējiem, aktuālo
problēmu risināšana,
uzņēmējdarbības
veicināšana

Organizēt diskusijas,
seminārus un apmācību
uzņēmējdarbības atbalstam

Audzis uzņēmēju un
topošo uzņēmēju zināšanu
līmenis par
uzņēmējdarbības
principiem

2015-2021

2015-2021

Organizēt uzņēmēju dienas

Tiek popularizēta
Salacgrīvas novadā ražotā
produkcija, veicināta
sadarbība veicināšana
uzņēmēju un pašvaldības
starpā, piesaistīti jauni
klienti/pircēji

2015-2021

Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs, Jaunatnes
iniciatīvu centra „BĀKA”
vadītājs

Pašvaldības budžets

Veicināt jauniešu
uzņēmējdarbību

Efektīvs atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai jauniešiem
vecumā līdz 25 gadiem
Iedibināts Salacgrīvas
novada jauniešu iniciatīvu
projekta konkurss, atbalstot
jauniešu iniciatīvu grupas
un jaunatnes organizācijas
savu iniciatīvu īstenošanai

2015 - 2021

Jaunatnes iniciatīvu centra
„BĀKA” vadītājs

Pašvaldības budžets, ES
fondi

R.2.1.2.

R.2.1.3.

R.2.1.4.

R.2.1.5.

R.2.1.6.
Veicināt un atbalstīt
jauniešu iniciatīvas

Pašvaldības budžets
Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs

Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Pašvaldības
privātie līdzekļi

budžets,

Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs
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R.2.1.7.

Veicināt sadzīves
pakalpojumu attīstību
Salacgrīvas novada
lielākajos ciemos

Uzlabota sadzīves un
pakalpojumu pieejamība

Mājražošanas
popularizēšana iedzīvotāju
vidū

Augusi iedzīvotāju
labklājība, nodarbinātība,
amatu prasmju
saglabāšana, attīstīšana

R.2.1.9.

Vietējo uzņēmēju
produkcijas un
pakalpojumu
popularizēšana

Palielinās pieprasījums pēc
vietējās produkcijas un
pakalpojumiem

R.2.1.10.

Klāsteru veidošana dažādu
uzņēmumu starpā
Salacgrīvas novada
teritorijā

Paaugstinājusies
uzņēmumu sadarbība,
audzis pakalpojumu klāsts

Publiskās infrastruktūras
pilnveidošana
uzņēmējdarbības attīstības
un nodarbinātības
sekmēšanai

Pieejamas jaunas
teritorijas, kurās pieejamas
lielas jaudas
elektroenerģija, satiksmes
infrastruktūra, ūdens,
kanalizācijas tīkli, kurās
attīstīt gan ražošanas, gan
pakalpojumu uzņēmumus,
veicinot komersantu
attīstību kapacitātes
paaugstināšanu, investīciju
piesaisti un jaunu
darbavietu radīšanu.
Sakārtota esošā publiskā

R.2.1.8.

R.2.1.11.

2015-2021
Priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, ES
fondi

novada lielākajos ciemos
2015-2021
Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs

2015-2021

2015-2021

Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs,
informācijas nodaļas
vadītājs
Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs, tūrisma
informācijas centrs

2015-2021

Pašvaldības
privātie līdzekļi

budžets,

Pašvaldības
privātie līdzekļi

budžets,

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos
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Pašvaldības budžets, ES
fondi

infrastruktūra.

R.2.1.12.

Degradēto teritoriju
revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstībai
un nodarbinātības
sekmēšanai

Atjaunotajās teritorijās
darbojas ražošanas un
pakalpojumu uzņēmumi.
Šajās teritorijās pieejami
uzņēmējdarbībai
nepieciešamie inženiertīkli.

2015-2021

2016-2017

Industriālā parka izveide
Salacgrīvas pilsētas
dienvidu daļā

Uzņēmējdarbības
attīstīšanai izveidots
industriālais parks ar
nodrošinātu infrastruktūru
un izbūvētu komunikāciju
tīklu

2015-2021

Nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības
veicināšana

Veicināta
nelauksaimnieciskā
uzņēmējdarbība,
palielinājies
uzņēmējdarbību veicošais
uzņēmumu skaits

2016-2021

Biznesa inkubatora izveide

Izveidots biznesa
inkubators, nodrošinātas
telpas, tehniskais atbalsts,
ekspertu konsultācijas
uzņēmējdarbības
attīstīšanai

R.2.1.13.

R.2.1.14.

R.2.1.15.

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets, ES
fondi
Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs

Pašvaldības budžets, ES
fondi
Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs

SM3 Sakārtota, droša un pieejama infrastruktūra
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VTP 3.1. Kvalitatīva dzīves vide
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

R.3.1.1.

Nodrošināt vides
pieejamību sabiedriski
nozīmīgiem objektiem
personām ar funkcionāliem
traucējumiem,
velobraucējiem un
personām ar bērnu ratiņiem

Nodrošināta vides
pieejamība sabiedriski
nozīmīgiem objektiem
visām iedzīvotāju grupām

Sakaru sistēmu attīstība

Salacgrīvas novada
uzņēmumiem, iestādēm un
iedzīvotājiem nodrošināti
augstākas kvalitātes sakaru
pakalpojumi

Ugunsdzēsības un zibens
aizsardzības sistēmu
uzstādīšana pašvaldības
ēkās

Uzstādītas ugunsdzēsības
un zibens aizsardzības
sistēmas pašvaldības ēkās,
nodrošinot ēku
ugunsdrošību

R.3.1.2.

R.3.1.3.

R.3.1.4.

R.3.1.5.

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Atbildīgais

2015-2021

Iegādāties papildus
elektroģeneratorus,
elektropārvades un
elektrosadales tīklu,
siltumapgādes,
ūdensapgādes un
notekūdeņu attīrīšanas
sistēmu bojājumu
gadījumos

Nodrošinātā elektropadeve
elektroenerģijas
traucējumu gadījumā

Nodrošināt dzeramā ūdens

Kontrolēta situācija par

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
galvenais arhitekts

2015-2021
Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Izpilddirektors

Finanšu resursi/avoti

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

2015-2016
2015-2021

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Enerģētiķis

2015-2021
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SIA „Salacgrīvas ūdens”,

Pašvaldības budžets, valsts

kvalitāti ūdensobjektos

R.3.1.6.
Nodrošināt peldvietu ūdens
kvalitāti
R.3.1.7.
Nodrošināt sadzīves
atkritumu šķirošanu
R.3.1.8.

R.3.1.9.

R.3.1.10.

Nodrošināt
videonovērošanu
publiskajā ārtelpā
Salacgrīvas novada
ainavisko vērtību
apzināšana un
apsaimniekošanas kārtības
noteikšana
Pilnveidot pludmaļu un
atpūtas vietu
labiekārtojumu

R.3.1.11.
Jahtu laukuma un
Bocmaņu laukuma
teritorijas labiekārtošana

R.3.1.12.

Promenādes attīstība gar
Salacu Salacgrīvā

ūdens kvalitāti, tiek veikti
iedzīvotāju informācijas
pasākumus
Kontrolēta situācija par
ūdens kvalitāti, tiek veikti
iedzīvotāju informācijas
pasākumus
Iespējama otrreizēja
atkritumu pārstrāde, augusi
iedzīvotāju atbildība pret
vidi
Pārraudzīta publiskā
ārtelpa, palielinot
sabiedrības drošību

Valsts vides dienests

2015-2021
Izpilddirektors
2015-2021
Izpilddirektors
2016

Pašvaldības
budžets,
privātie līdzekļi, ZAAO

Pašvaldības budžets

Teritorijas plānotājs, Dabas
aizsardzības pārvalde

Pievilcīga ainaviskā vide

Veikta teritorijas
labiekārtošana gar Salacas
krastu Salacgrīvā un krasta

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, privātie līdzekļi

Kārtībnieki
2015-2016

Mazināta erozija,
nodrošināta objektu,
atpūtas vietu pieejamība,
labiekārtojums
Labiekārtotas Salacgrīvas
pilsētas centrālās
teritorijas, padarot tās
vietējiem iedzīvotājiem un
viesiem patīkamas,
interesantas

budžets, privātie līdzekļi

2015-2021

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
uzņēmēji, Latvijas Valsts
meži

2015-2017

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Pašvaldības budžets, ES
fondi
Izpilddirektors, ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

2016-2017
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Izpilddirektors, ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Pašvaldības budžets, ES
fondi

nostiprināšana
R.3.1.13.

Izveidot gājēju noejas un
nobrauktuves operatīvajam
transportam uz jūru

Nodrošināta publiskā un
operatīvā transporta
piekļuve jūrai

Pašvaldības budžets, ES
fondi

2015-2021

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
nekustamo īpašumu
īpašnieki

Mazināt un novērst plūdu
radītās sekas

Mazinātas un novērstas
plūdu radītās sekas

Vēsturisko ēku
apsaimniekošana un
renovācija

Saglabātas vēsturiskās ēkas

2015-2021

Nekustamo īpašumu
īpašnieki

Pašvaldības budžets, ES
fondi, privātie līdzekļi

Graustu nojaukšana
Salacgrīvas novada
teritorijā

Radīta pievilcīga un droša
vide iedzīvotājiem un
novada viesiem

2015-2021

Nekustamo īpašumu
īpašnieki

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

Pamesto teritoriju
sakopšana Salacgrīvas
novadā

Sakopta Salacgrīvas
novada teritorija, radīta
pievilcīga un droša vide
iedzīvotājiem un novada
viesiem

2015-2021

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
nekustamo īpašumu
īpašnieki

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

Izveidot suņu pastaigu
laukumu Salacgrīvā

Izveidota vieta, kur
pastaigāties ar suņiem,
trenēties

2015-2021

R.3.1.14.

R.3.1.15.

R.3.1.16.

R.3.1.17.

R.3.1.18.

2015-2021

Pašvaldības budžets, ES
fondi, privātie līdzekļi

NVO

ES fondi, NVO, privātie
līdzekļi

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

SIA „Salacgrīvas ūdens”

Pašvaldības budžets, ES

SM3 Sakārtota, droša un pieejama infrastruktūra
VTP 3.2. Kvalitatīva infrastruktūra
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

R.3.2.1.

Uzlabot ūdens,
kanalizācijas un

Pilnveidota SIA
„Salacgrīvas ūdens”

2012-2021
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R.3.2.2.

notekūdeņu saimniecības
pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumu
materiāltehnisko bāzi un
kapacitāti

materiāltehniskā bāze
atbilstoši mūsdienu
tehnoloģijām

Veikt siltumtīklu un
siltumavotu rekonstrukciju
novada ciemos, pilsētās

Veikta siltumtīklu
rekonstrukcija ciemos,
pilsētās

Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu
attīstība un rekonstrukcija
novada apdzīvotajās vietās

Veikta Svētciema,
Vecsalacas , Korģenes,
Liepupes, Tūjas, Liepupes,
Jelgavkrastu ciemu,
Salacgrīvas un Ainažu
pilsētas ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija un
būvniecība

R.3.2.3.

R.3.2.4.

Ielu, autoceļu un saistītās
infrastruktūras
rekonstrukcija

R.3.2.5.
Tiltu rekonstrukcija

Atjaunots ielu un autoceļu
segums, izbūvētas lietus
ūdens kanalizācijas
sistēmas, uzstādīti hidranti
ugunsdrošībai Salacgrīvas
novadā.
Izbūvētas/ rekonstruētas
energoefektīvas ielu
apgaismojuma sistēmas gar
Salacgrīvas novadā
Tiltu rekonstrukcijas
Salacgrīvas novadā:
Braslas – Fabrikas, Rūjas –
Dibeni, Ozoli – Pārupes,

2015-2021

2015-2021

2015-2021

2015-2021
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vadītājs

fondi

Enerģētiķis

Pašvaldības budžets, ES
fondi

SIA „Salacgrīvas ūdens”

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
enerģētiķis, SIA
„Salacgrīvas ūdens”
vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

R.3.2.6.
Veloinfrastruktūras izbūve,
marķēšana

R.3.2.7.

Izstrādāt meliorācijas
sistēmu rekonstrukcijas un
uzturēšanas atbalsta
stratēģiju

R.3.2.8.

R.3.2. 9.

Utkas – Zeltiņi, Radziņi –
Arāji, Mehanizācijas iela –
Torbgaļi, Zvejnieki –
Ķelderi, Gāršas-Dunte,
Aizupes-Seķu purvs,
Prinkas-Rozēni, NoriņasMehāniskās darbnīcas,
Liedaga ielā, Muižas ielā
Projektēta un izbūvēta
vietējas un starptautiskas
nozīmes veloinfrastuktūra.
Uzstādītas velonovietnes
un nojumes pie pašvaldības
iestādēm, kā arī
nozīmīgiem tūrisma
objektiem
Izstrādāta meliorācijas
sistēmu rekonstrukcijas un
uzturēšanas atbalsta
stratēģija. Informēti
nekustamo īpašumu
īpašnieki par
piemērotākajām metodēm
meliorācijas sistēmu
uzturēšanu un
rekonstrukcijām

2015-2021

Priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

2015-2016

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
privātīpašnieki

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Pašvaldības budžets

Meliorācijas sistēmu
sakārtošana

Mazināta lauksaimniecības
un mežsaimniecības zemju
pārmitrošanās

2015-2021

Jaunas kapsētas izveide
Salacgrīvas pilsētas

Izveidota jauna Salacgrīvas
pilsētu kapsētas teritorija

2016-2021
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teritorijā
R.3.2.10.
Papildus telpu iekārtošana
pansionāta vajadzībām

Palielināts dzīvojamo
platību skaits pansionāta
iemītniekiem, papildus
iespēja uzņemt iemītniekus

2015-2021

Priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Zvejnieku parka estrādes
rekonstrukcija

Rekonstruēta Zvejnieku
parka estrāde, nodrošinot
kultūras un sporta
pasākumiem piemērotu
vietu

2015-2017

Zvejnieku parka
pārvaldnieks

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Veicināt jauna dzīvojamā
fonda attīstību

Jaunu daudzdzīvokļu māju
celtniecība

2015-2020

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

Paplašināt pirmskolas
telpas Liepupes vidusskolā

Nodrošinātas piemērotas
telpas pirmsskolas
izglītības grupām

2016-2021

Liepupes vidusskolas
direktors

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Labiekārtot izglītības
iestāžu ārtelpu

Nojumes ar iekārtotu
attīstošu vidi, kurās bērni
var darboties siltajā laikā,
rotaļu laukumi

2015-2021

Izglītības iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Atjaunot un saglabāt
novada teritorijā esošos
kultūrvēsturiskos objektus

Atjaunoti un/vai saglabāti
kultūrvēsturiskie objektus

2015-2021

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
kultūrvēsturisko objektu
īpašnieki

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Sporta infrastruktūras
attīstība un
materiāltehniskā

Atjaunoti un uzlaboti
sporta infrastruktūras
objekti – sporta laukumi,

2015-2021

Zvejnieku parka
pārvaldnieks, izglītības
iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

R.3.2.11.

R.3.2.12.

R.3.2.13.

R.3.2.14.

R.3.2.15.

R.3.2.16.
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aprīkojuma iegāde

R.3.2.17.
Sabiedriskā transporta
saikņu uzlabošana

R.3.2.18.
Novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas
plāna izstrāde

R.3.2.19.

Zvejnieku parks

Uzlabota sabiedriskā
transporta saikne starp
Salacgrīvas novada
administratīvajām
teritorijām
Izstrādāts novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma objektu
apsaimniekošanas un
saglabāšanas plāns

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, privātie līdzekļi

2015-2021

Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos,
muzeju vadītāji

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, ES
fondi, privātie līdzekļi

2015-2021

Ģimenes atpūtas un vides
izglītības infrastruktūras
izveide Salacgrīvas novadā

Izveidotas ainaviski un
kultūrvēsturiski bagātas
vietas, kas pielāgota
ģimeņu tūrismam

2015-2021

Salacgrīvas novada
pārvalžu vadītāji, Tūrisma
informācijas centra vadītājs

Salacgrīvas novada parku,
stāvlaukumu, rotaļu
laukumu, atpūtas vietu,
noeju uz jūru
labiekārtošana, izveide

Labiekārtoti un sakopti
Salacgrīvas novada domes
pārvaldībā esošie parki,
stāvlaukumi, rotaļu
laukumi, atpūtas vietas, no
jauna izveidotas noejas uz
jūru, izveidoti stāvlaukumi
(blakus autoceļiem jūras
tuvumā)

2015-2021

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Pašvaldības budžets, ES
fondi, privātie līdzekļi

Gājēju ielu izveide
Salacgrīvas pilsētā

Izveidotas un labiekārtotas
gājēju ielas Salacgrīvas
pilsētā, piemērotas mierīgai
un drošai atpūtai

2015-2021

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Pašvaldības budžets, ES
fondi

R.3.2.20.

R.3.2.21.

73

SM3 Sakārtota, droša un pieejama infrastruktūra
VTP 3.3. Energoefektīva un ilgtspējīga saimniekošana
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

R.3.3.1.

Īstenot Salacgrīvas novada
izglītības iestāžu
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus un renovācijas/
rekonstrukcijas

R.3.3.2.

Renovēt pašvaldības ēkas
un veikt
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Veikta izglītības iestāžu
energosertifikācija,
apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija norobežojošo konstrukciju
siltināšana, ēku
inženiersistēmu
rekonstrukcija,
rekuperācija, enerģijas
kontroles un vadības
iekārtu uzstādīšana, tai
skaitā viedo skaitītāju un
ventilācijas sistēmas,
paaugstinot izglītības
iestāžu energoefektivitāti,
uzlabojot darba un
mācīšanās apstākļus.

2015-2021

Izglītības iestāžu vadītāji,
enerģētiķis

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

2015-2021

Izpilddirektors, enerģētiķis

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Veikta pašvaldības ēku
iestāžu energosertifikācija,
apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija norobežojošo konstrukciju
siltināšana, ēku
inženiersistēmu
rekonstrukcija,
rekuperācija, enerģijas
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kontroles un vadības
iekārtu uzstādīšana, tai
skaitā viedo skaitītāju un
ventilācijas sistēmas,
paaugstinot
energoefektivitāti,
uzlabojot darba apstākļus,
telpas iedzīvotāju
pieņemšanai.
R.3.3.3.

R.3.3.4.

Renovēt veco ļaužu mītni
„Sprīdīši” un veikt
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumus ūdensapgādes
sistēmu sakārtošanu

Renovētas veco ļaužu
mītnes „Sprīdīši” telpas,
veikta ēkas
energosertifikācija,
apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija norobežojošo konstrukciju
siltināšana, ēku
inženiersistēmu
rekonstrukcija,
rekuperācija, enerģijas
kontroles un vadības
iekārtu uzstādīšana, tai
skaitā viedo skaitītāju un
ventilācijas sistēmas,
paaugstinot
energoefektivitāti,
uzlabojot darba un dzīves
apstākļus.

2015-2021

Veco ļaužu mītnes
„Sprīdīši” vadītājs,
enerģētiķis

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Renovēt kultūras iestādes
un veikt
energoefektivitātes
paaugstināšanas

Nodrošināta esošo kultūras
iestāžu ilgtspēja, atbilstoši
mūsdienu prasībām, veikta
ēkas energosertifikācija,

2015-2021

Kultūras iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi
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pasākumus

apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija norobežojošo konstrukciju
siltināšana, ēku
inženiersistēmu
rekonstrukcija,
rekuperācija, enerģijas
kontroles un vadības
iekārtu uzstādīšana, tai
skaitā viedo skaitītāju un
ventilācijas sistēmas,
paaugstinot
energoefektivitāti

SM3 Sakārtota, droša un pieejama infrastruktūra
VTP 3.4. Ostas teritorijas paplašināšana, ūdensceļu padziļināšana
Nr.

R.3.4.1.

R.3.4.2.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Rekonstruēt Salacgrīvas
ostas hidrotehniskās būves
un piestātnes, uzturēt kuģu
ceļus, deponēt izsmelto
grunti jūrā

Sakārtota un mūsdienīga
Salacgrīvas ostas
infrastruktūra, nodrošinot
lielākas iegrimes kuģu
ienākšanu ostā, kā arī
kravu apgrozījumu.

2015-2017

Salacgrīvas ostas
pārvaldnieks

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi

Sakārtot Ainažu ostas
tiesiskos jautājumus,
izstrādāt ostas attīstības
programmu, piesaistīt
investīcija ostas
izveidošanai

Sakārtota Ainažu ostas
teritorijas dokumentācija,
piesaistītas investīcijas
ostas izveidošanai

2014-2017

Salacgrīvas ostas
pārvaldnieks

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi
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R.3.4.3.

Izveidot jahtu ostu Tūjā,
Lembužos un Duntē

Paplašināts jahtu ostu tīkls,
piesaistīti ūdens tūristi

2014-2021

Ostu teritoriju īpašnieku

ES fondi, privātie līdzekļi

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Atvieglota nokļūšana līdz
paredzētajai vietai, objektu
atpazīstamība

2015-2016

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Pašvaldības budžets, ES
fondi

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
Nekustamo īpašumu
īpašnieki, Dabas
aizsardzības pārvalde

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

SM4 Atpazīstams tūrisma reģions
VTP 4.1. Sakārtota tūrisma infrastruktūra
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai
projekta) nosaukums

R.4.1.1.

Informatīvo norāžu
(gaismu atstarojošas)
uzstādīšana uz viensētām,
ielām, dabas,
kultūrvēsturiskajiem
objektiem, iestādēm

R.4.1.2.
Nodrošināt īpaši
aizsargājamo dabas objektu
atbilstošu apsaimniekošanu
R.4.1.3.
Veikt Salacgrīvas novada
mārketinga pasākumus
R.4.1.4.

R.4.1.5.

Jauna novada simbola un
tēla izveide un
popularizēšana

Veikt ūdens rekreācijas

Sakopti un saglabāti īpaši
aizsargājamie dabas objekti

2015-2021

Palielinājusies Salacgrīvas
novada atpazīstamība
tūristu, investoru vidū.
Augusi vietējo iedzīvotāju
vietas piederība
Izveidots jauns Salacgrīvas
novada simbols un tēls, kas
raksturo Salacgrīvas
novadu un ir plaši
pazīstams

2015-2021

2015-2016

Tūrisma informācijas
centra vadītājs,
informācijas nodaļas
vadītājs

Pašvaldības budžets

Izveidotas un sakārtotas

2015-2021

Ēku un apsaimniekojamās

Pašvaldības budžets, ES
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Tūrisma informācijas
centra vadītājs,
informācijas nodaļas
vadītājs

Pašvaldības budžets

objektu izveidi

R.4.1.6.
Nozīmīgu dabas objektu
pieejamības nodrošināšana,
popularizēšana

R.4.1.7.

R.4.1.8.

peldvietas, ūdens
rekreācijas objekti,
nodrošināta vides
pieejamība, teritorijas
labiekārtojums
Nodrošināta pieejamība
dabas objektiem. Pieaugusi
iedzīvotāju lepnuma sajūta
par savu novadu. Augusi
Salacgrīvas novada
atpazīstamība tūristu un
dabas pētnieku vidū

teritorijas pārzinis

fondi, privātie līdzekļi

2015-2021

Tūrisma informācijas
centra vadītājs, ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis,
informācijas nodaļas
vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Tūjas mola rekonstrukcija

Rekonstruēts Tūjas mols,
attīstīts piekrastes tūrisms

2016-2017

Priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi, privātie
līdzekļi

Ainažu vecās bākas
saglabāšana

Veikta vecās Ainažu bākas
saglabāšana, uzlabots
vizuālais izskats, drošība

2016-2017

Izpilddirektors

Pašvaldības budžets, valsts
budžets, ES fondi
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INVESTĪCIJU PLĀNS
Nr

Nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm

Rezultāts

Uzsākšan
as
termiņš

Noslēguma
termiņš

Atbildīgā kontaktpersona vai
institūcija

Kopējais
budžets
(Euro)

Pašvaldī
bas/
pašvaldīb
as
uzņēmu
ma
līdzfinan
sējums
(Euro)

Ārējo
finanšu
instrument
u
līdzfinansēj
ums (Euro)

1

Ugunsdzēsības
sistēmu
uzstādīšana
pašvaldības ēkās

3.1.

Uzstādītas ugunsdzēsības sistēmas pašvaldības
ēkās, nodrošinot ēku ugunsdrošību

2015

2016

Izpilddirektors

500000

125000

375000

2

Videonovērošan
as uzstādīšana
Salacgrīvas
novada
sabiedriskajās
vietās

3.1.

Uzstādītas videonovērošanas sistēmas, palielinot
iedzīvotāju drošību, uzlabojot sabiedrisko kārtību.

2016

2016

Kārtībnieki, izpilddirektors

6000

6000

0

3

Valsts galvenā
autoceļa A1
(Baltezers) –
Igaunijas robeža
posma no
87,072 km –
89,449 km
rekonstrukcija
(2,377 km)

3.2.

Veikta valsts galvenā autoceļa A1 2,377 km
posma rekonstrukcija (t.sk. tilta)

2015

2016

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

3 000
000

900 000

2 100 000
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4

Salacgrīvas
ostas Dienvidu
mola
rekonstrukcija

3.4.

Veikta Salacgrīvas ostas Dienvidu
rekonstrukcija, uzlabojusies ostas darbība

mola

2015

2017

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks

2000000

300000

1700000

5

Salacgrīvas
ostas Ziemeļu
mola
rekonstrukcija

3.4.

Veikta Salacgrīvas ostas Ziemeļu
rekonstrukcija, uzlabojusies ostas darbība

mola

2015

2017

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks

2000000

300000

1700000

6

Zvejas kuģu
piestātne Nr.3
rekonstrukcija
Salacgrīvas ostā

3.4.

Veikta Zvejas kuģu piestātnes Nr.3 rekonstrukcija
Salacgrīvas ostā, uzlabojusies ostas darbība

2015

2017

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks

1000000

150000

850000

7

Ielu segumu
atjaunošanas
darbi
Salacgrīvas
novadā :

3.2.

Veikta ielu segumu rekonstrukcija

2015

2017

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

2520000

766000

1754000

SalacgrīvāMeldru, Laša,
Āķu, Murdu,
Meža, Sila,
Salas, Tērces,
Pērnavas,
Sporta, Tīruma,
Krūmiņu,
Grīvas, Ganību,
Jūrmalas, Peldu,
Melnalkšņu,
Vasaras, Priežu,
Dārza, Skolas,
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Transporta,
Kapu, Rīgas,
Valmieras, Jūras
ielas
Ainažos- Kr.
Barona,
Brīvības, Senču
ielas
Liepupes
pagastāLiedaga iela
8

Ceļu segumu
atjaunošanas
darbi
Salacgrīvas
novadā:

3.2.

Veikta autoceļu segumu rekonstrukcija

2015

Salacgrīvas
pagastā - ”Liepu
iela - Jennas”,
„Senvieta Lāņu muiža”,
„Līdumi Krastiņi”,
„Dzeņi Vecsalaca”,
„Lielurgas Oltuži”,
„Kuiviži Šmiti”, „Pīlāgi –
Krastmaļi”,
„Vecsalaca -

81

2017

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

7000000

2000000

5000000

Varži”, „Zītaru
ielas sākums Atvases”,
„Braslas Fabrikas”,
„Rūjas –
Dibeni”,
„Vāverītes –
Mežpils”,
„Utkas –
Zeltiņi”,
„Radziņi –
Arāji”,
Ainažu pagastā
- „Vārpas Rozēni”, „Ceļš
uz Pārupi”,
„Līči Kalnurgāji”,
„Mērnieki Irnumi”,
„Šalkas Rostes”,
Liepupes
pagastā „Baznīca –
Pidas - pagasta
padome”,
“Liepupes
muižaKannieki”,
”Vecmuiža -
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Dāči”, „Tūja Ežurga”,
”Gāršas –
Dunte”
9

Tiltu
rekonstrukcijas
Salacgrīvas
novadā: Braslas
– Fabrikas,
Rūjas – Dibeni,
Ozoli – Pārupes,
Utkas – Zeltiņi,
Radziņi – Arāji,
Mehanizācijas
iela – Torbgaļi,
Zvejnieki –
Ķelderi, GāršasDunte

3.2.

Veiktas tiltu rekonstrukcijas novadā

2015

2017

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

10

Ielu
apgaismojuma
tīklu
rekonstrukcija
un izbūve
Salacgrīvas
pilsētā

3.2.

Izbūvētas/
rekonstruētas
energoefektīvas
apgaismojuma sistēmas gar Salacgrīvas novada
ielām

2015

2017

Enerģētiķis

3205744

801436

2404308

11

Ielu
apgaismojuma
izbūve Ainažos
Kaiju, Muzeja,
Zāles, Gatves,
Baznīcas, Parka,

3.2.

Izbūvēts ielas apgaismojums Ainažos Kaiju,
Muzeja, Zāles, Gatves, Baznīcas, Parka,
Aizsaules, Kapu ielā

2015

2016

Enerģētiķis

284 600

71150

213450

83

600 000

180 000

420 000

Aizsaules, Kapu
ielā
12

Ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija
Ainažos

3.2.

Ielu apgaismojuma
Ainažos

13

Ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija
Korģenē

3.2.

14

Liepupē Muižas
un Pārupes ielu
apgaismojuma
ierīkošana
800m, Līvānu,
Ceriņu, Lazdu
ielu
apgaismojuma
ierīkošana
850m, Jūras
ielas
apgaismojuma
ierīkošana
1120m, Liedaga
ielas
apgaismojuma
ierīkošana
1450m

15

Ielu
apgaismojuma

rekonstrukcija,

izbūve

2015

2017

Izpilddirektors, enerģētiķis

180 000

45000

135000

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Korģenē

2015

2017

Izpilddirektors, iestādes
vadītājs, enerģētiķis

156000

39000

117000

3.2.

Izbūvēts apgaismojums Liepupes pagastā Muižas,
Pārupes, Līvānu, Ceriņu, Lazdu, Jūras un Liedaga
ielās

2015

2016

Enerģētiķis

150 113

45 034

105 079

3.2.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Liepupē

2015

2017

Izpilddirektors, enerģētiķis

240 000

60000

180000

84

rekonstrukcija
Liepupē
16

Ielu
apgaismojuma
rekonstrukcija
Svētciemā

3.2.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Svētciemā

2015

2017

Izpilddirektors, enerģētiķis

120 000

30000

90000

17

Noeju uz jūru
izveide,
teritorijas
labiekārtošana

3.2.

Izveidotas noejas uz jūru, labiekārtota teritorija

2015

2016

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

71 144

10 672

60 472

18

Ūdensapgādes
un kanalizācijas
tīklu attīstība
Svētciemā

3.2.

Veikta Svētciema ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija un būvniecība

2015

2016

SIA „Salacgrīvas ūdens”

496 360

74 454

421 906

19

Ūdensapgādes
un kanalizācijas
tīklu attīstība
Vecsalacas
ciemā

3.2.

Veikta Vecsalacas ciema ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība

2015

2016

SIA „Salacgrīvas ūdens”

471 148

70 673

400 476

20

Ūdensapgādes
un kanalizācijas
tīklu attīstība
Korģenes ciemā

3.2.

Veikta Korģenes ciema ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība

2015

2016

SIA „Salacgrīvas ūdens”

500 000

75 000

425 000

21

Ūdensapgādes
un kanalizācijas
tīklu attīstība
Salacgrīvas
pilsētā

3.2.

Veikta Salacgrīvas ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija un būvniecība

2015

2017

SIA „Salacgrīvas ūdens”

1 500
000

225000

1275000

85

22

Lietusūdens
kanalizācijas
attīstība

3.2.

Veikta lietusūdens kanalizācijas rekonstrukcija

2015

2016

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis, SIA
„Salacgrīvas ūdens”

142287

21 343

120 944

23

Meliorācijas
sistēmu izveide,
atjaunošana

3.2.

Mazināta lauksaimniecības un mežsaimniecības
zemju pārmitrošanās

2015

2016

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

142 287

21 343

120 944

24

Salacgrīvas
ostas pārvaldes
administrācijas
ēkas izbūve

1.1.

Veikta Salacgrīvas ostas pārvaldes administrācijas
ēkas izbūve, nodrošinot piemērotas telpas
energoefektīvā ēkā.

2015

2017

Ostas pārvaldnieks

200000

30000

170000

25

Salacgrīvas
muzeja filiāles
izveide
„Upesjennās”

1.3.

Veikta
pašvaldībai
piederošas
ēkas
rekonstrukcija, ceļot ēkas energoefektivitāti un
tajā ierīkojot muzeja filiāli, radošās darbnīcas,
telpas prezentācijām

2015

2017

Salacgrīvas muzeja vadītājs,
izpilddirektors

2000000

400000

1600000

26

Zvejnieku parka
labiekārtošana,
infrastruktūras
sakārtošana

1.4.

Labiekārtota Zvejnieku parka teritorija, uzstādīti
vides labiekārtojuma objekti, rekonstruēts cietais
segums
gājēju
un
transporta
plūsmas
organizēšanai, nodrošinot vides pieejamību.

2015

2017

Zvejnieku parka pārvaldnieks

60000

15000

45000

27

Salacgrīvas
novada domes
ēkas
rekonstrukcija
un
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta Salacgrīvas novada domes ēkas
energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas
iedzīvotāju pieņemšanai.

2015

2016

Izpilddirektors, enerģētiķis

264737

264737

264737

28

Salacgrīvas
novada

1.1.

Izstrādāts
plānojums,

2015

2016

Teritorijas plānotājs

10000

5000

5000

Salacgrīvas
novada
teritorijas
atbilstoši normatīvajiem aktiem,

86

teritorijas
plānojuma
izstrādāšana

sekmējot teritorijas attīstību

29

Ainažu pilsētas
pārvaldes un
bibliotēkas ēkas
rekonstrukcija
un
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta Ainažu pilsētas pārvaldes un bibliotēkas
ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas
iedzīvotāju pieņemšanai.

2015

2017

Ainažu pilsētas pārvaldnieks,
bibliotēkas vadītājs,
enerģētiķis

180 000

45000

135 000

30

Zvejnieku parka
stadiona
2.kārtas
īstenošana

3.2.

Veikta Zvejnieku parka stadiona 2. kārtas izbūve

2015

2017

Zvejnieku parka pārvaldnieks

250000

62500

187500

31

Multifunkcionāl
a laukuma
izbūve
Zvejniekparkā

1.4.

Izbūvēts daudzfunkcionāls
multifunkcionāls
laukums. Dažādots sporta veidu piedāvājums
Zvejnieku parkā

2015

2017

Zvejnieku parka pārvaldnieks

50000

12500

37500

32

Krišjāņa
Valdemāra
Ainažu
pamatskolas
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas
ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba un mācības
apstākļi.

2015

2016

Krišjāņa Valdemāra Ainažu
pamatskolas direktors,
enerģētiķis

310 000

77500

232500

87

33

Salacgrīvas
pirmsskolas
izglītības
iestādes
„Vilnītis”,
Multifunkcionāl
ā izglītības
centra
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta ēkas energosertifikācija, apgaismojuma
nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo konstrukciju siltināšana, ēku
inženiersistēmu rekonstrukcija, rekuperācija,
enerģijas
kontroles
un
vadības
iekārtu
uzstādīšana, tai skaitā viedo skaitītāju un
ventilācijas sistēmas

2015

2016

Salacgrīvas pirmsskolas
izglītības iestādes „Vilnītis”,
vadītājs, enerģētiķis

1000000

250000

750000

34

Salacgrīvas
pirmsskolas
izglītības
iestādes
„Vilnītis”
Svētciema
filiāles un
Svētciema
bibliotēkas ēkas
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes
„Vilnītis” Svētciema filiāles un Svētciema
bibliotēkas
ēkas
energosertifikācija,
apgaismojuma
nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba un mācības
apstākļi.

2015

2016

Salacgrīvas pirmsskolas
izglītības iestādes „Vilnītis”
vadītājs, Svētciema
bibliotēkas vadītājs,
enerģētiķis

500 000

125000

375000

35

Salacgrīvas
kultūras nama
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta Salacgrīvas kultūras nama ēkas
energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas
apmeklētājiem.

2016

2017

Salacgrīvas kultūras nama
vadītājs, enerģētiķis

87500

262500

88

350 000

36

Lauvu tautas
nama
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta
Lauvu
tautas
nama
ēkas
energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energeofektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas
apmeklētājiem.

2015

2016

Lauvu kultūras nama vadītājs,
enerģētiķis

60000

15000

45000

37

Ainažu kultūras
nama ēkas
rekonstrukcija
un
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta
Ainažu
kultūras
nama
ēkas
energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas
apmeklētājiem.

2015

2017

Ainažu kultūras nama
vadītājs, enerģētiķis

160 000

40000

120000

38

Liepupes
vidusskolas ēkas
rekonstrukcija
un
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta
Liepupes
vidussskolas
ēkas
energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energeofektivitāte, uzlaboti darba un mācības
apstākļi.

2015

2015

Liepupes vidusskolas
direktors, enerģētiķis

500 000

125000

375000

39

Salacgrīvas
pilsētas
bibliotēkas un
muzeja telpu

2015

2016

938 300

234575

703725

3.3.

Veikta Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas un muzeja
telpu rekonstrukcijas 2. kārta, kā arī Sila ielas 2
pārējo telpu rekonstrukcija.
Veikta ēkas
energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,

89

Salacgrīvas muzeja un
bibliotēkas vadītāji,
enerģētiķis

rekonstrukcijas
2. kārta, kā arī
Sila ielas 2
pārējo telpu
rekonstrukcija
un ēkas
energoefektivitā
tes celšana

renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas
apmeklētājiem.

40

Katlu mājas
rekonstrukcija
Liepupē

3.2.

Katlu mājas rekonstrukcija Liepupē

2015

2017

Izpilddirektors, iestādes
vadītājs, enerģētiķis

1000000

150000

850000

41

Katlu mājas
rekonstrukcija
Tirgus ielā,
Salacgrīva

3.2.

Katlu mājas rekonstrukcija Tirgus ielā, Salacgrīva

2015

2016

Izpilddirektors, iestādes
vadītājs, enerģētiķis

1 000
000

150000

850000

42

Jahtu laukuma
un Bocmaņu
laukuma
teritorijas
labiekārtošana

3.1.

Labiekārtotas Salacgrīvas pilsētas centrālās
teritorijas, padarot tās vietējiem iedzīvotājiem un
viesiem patīkamas, interesantas

2015

2017

Izpilddirektors, ēku un
apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis

350 000

105 000

245 000

43

Zvejnieku parka
estrādes
rekonstrukcija

3.2.

Veikta Zvejnieku parka estrādes rekonstrukcija,
uzlabojot akustiskos rādītājus, nodrošinot vides
pieejamību

2015

2017

Zvejnieku parka pārvaldnieks

200000

50000

150000

44

Ziemas sporta
inventāra iegāde

1.4., 3.2.

Iegādāts sporta inventārs, mazināta sezonalitāte
tūrisma jomā, interesentiem tiek nodrošināta
iespēja aktīvi pavadīt laiku

2015

2017

Zvejnieku parka pārvaldnieks

7500

1875

5625
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Eiro Velo 13
īstenošana

3.2.

Projektēta un izbūvēta vietējas un starptautiskas
nozīmes veloinfrastuktūra

2015

2017

Tūrisma informācijas centra
vadītājs

5315700

797355

4518345
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Teritorijas
norāžu un
informatīvo
stendu
uzstādīšana

4.1.

Atvieglota nokļūšana līdz paredzētajai vietai,
objektu atpazīstamība

2015

2016

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis, TIC

28458

4269

24189
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Salacgrīvas
ostas priekšostas
akvatorijas
padziļināšana

3.4.

Veikta Salacgrīvas ostas priekšostas akvatorijas
padziļināšana, uzlabojusies ostas darbība

2016

2017

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks

3000000

450000

2550000
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Salacgrīvas
ostas
padziļināšana

3.4.

Veikta
Salacgrīvas
ostas
uzlabojusies ostas darbība

padziļināšana,

2016

2017

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks

4000000

600000

3400000
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Salacgrīvas
pirmsskolas
izglītības
iestādes
„Vilnītis”
Korģenes
filiāles un
Korģenes
bibliotēkas ēkas
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta Salacgrīvas pirmsskolas izglītības iestādes
„Vilnītis” Korģenes filiāles un Korģenes
bibliotēkas
ēkas
energosertifikācija,
apgaismojuma
nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba un mācības
apstākļi.

2016

2017

Izglītības iestāžu vadītāji,
enerģētiķis

560000

140000

420000
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Industriālā
parka izveide
Salacgrīvas
pilsētas
dienvidu daļā

2.1.

Uzņēmējdarbības
attīstīšanai
izveidots
industriālais parks ar nodrošinātu infrastruktūru
un izbūvētu komunikāciju tīklu

2016

2017

Priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

500000

100000

400000
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Liepupes
pagasta

3.3.

Veikta Liepupes
energosertifikācija,

2016

2017

Liepupes pagasta pārvaldes

120 000

30000

90000

pagasta pārvaldes ēkas
apgaismojuma nomaiņa,
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pārvaldes ēkas/
tautas nama
rekonstrukcija
un
energoefektivitā
tes celšana

renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas
iedzīvotāju pieņemšanai.

vadītājs, enerģētiķis
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Zvejnieku parka
administrācijas
ēkas
rekonstrukcija
un
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta Zvejnieku parka administrācijas ēkas
energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi.

2016

2017

Zvejnieku parka pārvaldnieks,
enerģētiķis

200 000

50000

150000
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Tūjas mola
rekonstrukcija

4.1.

Rekonstruēts Tūjas mols, attīstīts piekrastes
tūrisms

2016

2017

Priekšsēdētāja vietnieks
attīstības jautājumos

1000000

200000

800000
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Promenādes
attīstība gar
Salacu
Salacgrīvā

3.1.

Veikta teritorijas labiekārtošana gar Salacas
krastu Salacgrīvā un krasta nostiprināšana

2016

2017

Izpilddirektors

300000

60000

240000
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Ēku pielāgošana
sociālā dienesta
klientu
vajadzībām,
deinstitucionaliz
ācijas procesa
realizācija

1.5.

Pielāgotas ēkas deinstitucionalizācijas procesa
realizācijai, sociālā dienesta klientu vajadzībām

2016

2017

Izpilddirektors, sociālā
dienesta vadītājs

53000

10600

42400
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56

Krasta ielas
Salacgrīvā kā
gājēju ielas
izveide un
labiekārtošana

3.2.

Izveidota un labiekārtota gājēju iela, piemērota
mierīgai atpūtai

2017

2017

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

130 000

39 000

91 000
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Ainažu
ugunsdzēsības
muzeja, depo
rekonstrukcija
un
energoefektivitā
tes celšana

3.3.

Veikta Ainažu ugunsdzēsības muzeja un depo
ēkas energosertifikācija, apgaismojuma nomaiņa,
renovācija/rekonstrukcija
norobežojošo
konstrukciju siltināšana, ēku inženiersistēmu
rekonstrukcija, rekuperācija, enerģijas kontroles
un vadības iekārtu uzstādīšana, tai skaitā viedo
skaitītāju un ventilācijas sistēmas - celta ēkas
energoefektivitāte, uzlaboti darba apstākļi, telpas
apmeklētājiem.

2017

2017

Ainažu ugunsdzēsības muzeja
vadītājs, enerģētiķis

70 000

17500

52500

*Investīciju plānā norādītās projekta idejas īstenojamas, saņemot līdzfinansējumu no dažādiem struktūrfondiem (piedaloties projektu konkursos).
** Investīciju plāns ir aktualizējams katru gadu.
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UZRAUDZĪBAS SISTĒMA
Lai sekotu līdz Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021. gadam īstenošanai ir
nepieciešama attīstības programmas uzraudzības sistēma.
Uzraudzības sistēmas mērķi ir:

Analizēt teritorijas attīstību;

Sekot līdz attīstības programmā noteikto rīcību izpildei;

Analizēt investīcijas plāna ieviešanu;

Aktualizēt rīcības un investīciju plānu;

Iesaistīt sabiedrību attīstības programmā īstenoto ieceru novērtēšanā;

Informēt sabiedrību par attīstības programmā izvirzīto rīcību realizēšanu.

Uzraudzības darba grupa
Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015. - 2021.gadam uzraudzības ziņojuma izstrādē
piedalīsies īpaši izveidota uzraudzības darba grupa, kura tiks apstiprināta ar domes lēmumu.
Uzraudzības darba grupu sanāksmes organizēs teritorijas plānotāja.
Uzraudzības darba grupu sanāksmēs var tikt pieaicināti Salacgrīvas pašvaldības speciālisti un iestāžu
pārstāvji.
Uzraudzības darba grupa:
Izvērtēs attīstības programmas ieviešanas gaitu;
Iesniegs priekšlikumus Salacgrīvas novada domei par rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu;
Apstiprinās uzraudzības ziņojumu;
Informēs sabiedrību par attīstības programmā izvirzīto rīcību realizēšanu.
Uzraudzības darba grupa ikgadējo pārskatu par attīstības programmas ieviešanu izstrādās līdz kārtējā
gada maija sākumam, lai sagatavoto informāciju iekļautu pašvaldības publiskajā pārskatā.
Uzraudzības darba grupa iesniegs priekšlikumus izstrādājot nākamā gada budžetu.
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SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Vadības grupa
Lai pieņemtu lēmumus par Salacgrīvas attīstības programmas izstrādes procesu, tai skaitā iedzīvotāju
anketēšanu, darba grupu rīkošanu, sasniegtajiem rezultātiem tika izveidota vadības grupa, kuras
sastāvā ir:
Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze;
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs;
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis;
Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Kaspars Ķemers;
Salacgrīvas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Holma;
Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais.
Līdz 2013.gada 1.jūnija pašvaldības vēlēšanām vadības grupas sastāvā bija un aktīvi līdzdarbojās
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Dace
Martinsone.

Darba grupas
Sabiedrības pārstāvjiem tika dota iespēja līdzdarboties darba grupās, vērtēt pašvaldības līdzšinējo
darbību un sniegt konstruktīvus priekšlikumus attīstības programmas izstrādei. Dažādu jautājumu
risināšanai bija izveidotas tādas darba grupas kā:
Tūrisma darba grupa (līdzdarbojās – Ilze Rubene, Ilga Gīze, Edmunds Birkenbergs, Pāvels
Kozlovskis, Vija Kozlovska, Evija Klēviņa, Ieva Zilvere, Gintārs Rubenis, Ojārs Kirhenšteins, Iveta
Erdmane, Juris Zālītis, Ilga Tiesnese, Māris Straume, Agris Treijs, Vineta Krūze);
Ekonomiskā vide un resursi (līdzdarbojas Ivo Īstenais, Dagnis Straubergs, Jānis Cīrulis, Sarma Kacara,
Lija Jokste, Māris Trankalis, Ilze Kalniņa, Gints Ronis, Edmunds Birkenbergs, Kārlis Miksons,
Armands Upītis, Kaspars Ķemers, Vineta Krūze,);
Sociālā vide un veselības jautājumi (Anita Holma, Aivars Ilgavīzis, Inga Līce, Zane Paegle, Liene
Eglīte, Skaidrīte Eglīte, Ausma Melnalksne, Juris Maksimovs, Signe Matisone, Vineta Krūze);
Pārvalde un pašpārvalde (līdzdarbojas Jānis Cīrulis, Inga Veide, Ināra Lazdiņa, Ilona Jēkabsone,
Dagnis Straubergs, Sarma Kacara, Māris Melnalksnis, Aivis Ķirsis, Uldis Apsītis, Rūta Kalniņa,
Koidula Meerente, Lija Jokste, Juris Maksimovs, Vineta Krūze);
Izglītības, kultūras vides un sporta jautājumi (līdzdarbojas Dace Martinsone, Inese Hedviga Podziņa,
Pārsla Dzērve, Antra Paegle, Baiba Kotāne, Eduards Ādmīdiņš, Mārīte Salmane, Lija Jokste, Gunta
Zeme, Vineta Krūze).
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Aptaujas anketas
Lai noskaidrotu Salacgrīvas novada iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par esošo situāciju novada
teritorijā un viņu viedokli par vēlamo attīstības redzējumu tika izveidotas aptaujas anketas. Anketās
paustais viedoklis analizēts un ņemts vērā attīstības programmas izstrādes gaitā.
Lai sasniegtu lielāku aptaujājamo personu skaitu anketas bija pieejamas Salacgrīvas novada iestādēs
gan drukātā veidā, gan publicētas Salacgrīvas novada avīzē „Salacgrīvas novada ziņas”, interneta
vietnē www.salacgriva.lv, ar izglītības iestāžu starpniecību anketas tika izplatītas audzēkņu vecākiem.
Kopumā tika aizpildīta 331 anketa.

Izglītības iestādes
Salacgrīvas novada izglītības iestādes aktīvi iesaistījās aptaujas anketu izdalīšanā un savākšanai no
novada iedzīvotājiem.
Liepupes vidusskola projektu nedēļas ietvaros iesaistījās Salacgrīvas novada plānošanas dokumentu
izstrādē, sniedzot priekšlikumus teritorijas sakārtošanai, satiksmes drošības uzlabošanai Liepupes
pagastā.
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studente Liene Tiesnese, kura bija
praksē Salacgrīvas novada domē līdzdarbojās aptaujas anketu apkopošanā.

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs
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