
Nr. Projekta nosaukums

Atbilstība vidēja 

termiņa 

prioritātēm

Plānotie darbības rezultāti un 

to indikatīvie rādītāji

Uzsākšanas 

termiņš

Noslēguma 

termiņš

Atbildīgais par 

projekta īstenošanu 

(sadarbības 

partneri)

 Kopējais 

budžets (Euro) 

 Pašvaldības/ 

pašvaldības 

uzņēmuma 

līdzfinansējums 

(Euro) 

 Ārējo finanšu 

instrumentu 

līdzfinansējums 

(Euro) 

1
Ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana pašvaldības 

ēkās

3.1. Kvalitatīva 

dzīves vide 

Uzstādītas ugunsdzēsības 

sistēmas pašvaldības ēkās, 

nodrošinot ēku ugunsdrošību

2019 2021 Izpilddirektors  €        500 000  €                 125 000  €                  375 000 

2
Videonovērošanas uzstādīšana Salacgrīvas 

novada sabiedriskajās vietās

3.1. Kvalitatīva 

dzīves vide 

Uzstādītas videonovērošanas 

sistēmas, palielinot iedzīvotāju 

drošību, uzlabojot sabiedrisko 

kārtību

2019 2021
Kārtībnieki, 

izpilddirektors
 €            6 000  €                     6 000  €                            -   

3

Valsts galvenā autoceļa A1 (Baltezers) – 

Igaunijas robeža posma no 87,072 km – 89,449 

km rekonstrukcija (2,377 km)

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikta valsts galvenā autoceļa 

A1 2,377 km posma  

rekonstrukcija (t.sk. tilta)

2019 2021

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis

 €     3 000 000  €                 900 000  €               2 100 000 
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4
Kultūras namu un tautas namu telpu pielāgot 

atbilstoši mūsdienu prasībām
1.3. Kultūrvide

Veikta kultūras un tautas namu 

telpu pielāgošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām

2019 2021

Izpilddirektors, 

novada kultūras 

centra direktors

 €          76 100  €                   50 000  €                    26 100 

5
Pašdarbnieku kolektīvu materiāltehnisko bāžu 

pilnveidošana
1.3. Kultūrvide

Pilnveidotas pašdarbnieku 

kolektīvu materiāltehniskās 

bāzes, aktivizēta sabiedrības 

iesaiste pašdarbnieku kolektīvos

2019 2021

Izpilddirektors, 

novada kultūras 

centra direktors

 €          20 000  €                     2 000  €                    18 000 

6
Multifunkcionālā centra izveide Liepupes 

pamatskolā
1.3. Kultūrvide

Uzlabota sporta zāles akustika, 

energoefektivitāte
2019 2021

Izpilddirektors, 

Liepupes 

pamatskolas direktors

 €          60 000  €                     6 000  €                    54 000 

7 Sporta infrastruktūras pilnveidošana
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Uzlabota sporta infrastruktūra, 

veicināta sabiedrības aktīvā laika 

pavadīšana

2019 2021

Zvejnieku parka 

pārvaldnieks, novada 

izglītības iestāžu 

vadītāji, 

priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības,  

kultūras un sporta 

jautājumos

 €     1 600 000  €              1 420 000  €                  180 000 

8
Neformālo un fakultatīvo nodarbību 

atbalstīšana

1.2. Daudzpusīga 

izglītība 

Veicinātas izglītojamo attīstības 

prasmes, veicināta ieinteresētība
2019 2021

Izglītības iestāžu 

vadītāji, Jaunatnes 

iniciatīvu centra 

„BĀKA” vadītājs

 €          24 000  €                     2 000  €                    22 000 

9 Salacgrīvas ostas Dienvidu mola rekonstrukcija

3.4. Ostas 

teritorijas 

paplašināšana, 

ūdensceļu 

padziļināšana

Veikta Salacgrīvas ostas 

Dienvidu mola pārbūve, 

uzlabojusies ostas darbība

2020 2021+
Salacgrīvas ostas 

pārvaldnieks
 €     2 000 000  €                 300 000  €               1 700 000 

10 Salacgrīvas ostas Ziemeļu mola rekonstrukcija

3.4. Ostas 

teritorijas 

paplašināšana, 

ūdensceļu 

padziļināšana

Veikta Salacgrīvas ostas Ziemeļu 

mola pārbūve, uzlabojusies ostas 

darbība

2020 2021+
Salacgrīvas ostas 

pārvaldnieks
 €     2 000 000  €                 300 000  €               1 700 000 

11 Aktivitāte īstenota  €                  -   



12

Ielu segumu atjaunošanas darbi Salacgrīvas 

novadā: Salacgrīvā- Meldru, Laša, Āķu, 

Murdu, Meža, Sila, Salas, Tērces, Pērnavas, 

Sporta, Tīruma, Krūmiņu, Grīvas, Ganību, 

Jūrmalas, Peldu, Melnalkšņu, Vasaras, Priežu, 

Dārza, Skolas, Transporta, Kapu, Rīgas, 

Valmieras, Jūras ielas; Salacgrīvas pagastā- 

Lielā zītaru iela, Ķēniņu iela, Sēņu iela; 

Ainažos- Kr. Barona, Brīvības, Senču ielas, 

Ozolu iela, Aizsaules iela; Liepupes pagastā-  

Liedaga iela

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikta ielu segumu 

rekonstrukcija
2019 2021

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, 

pārvalžu vadītāji, 

izpilddirektors

 €     2 520 000  €                 766 000  €               1 754 000 

13

Ceļu segumu atjaunošanas darbi Salacgrīvas 

novadā:

Salacgrīvas pagastā - ”Liepu iela - Jennas”, 

„Senvieta  - Lāņu muiža”, „Līdumi - Krastiņi”, 

„Dzeņi - Vecsalaca”, „Lielurgas - Oltuži”, 

„Kuiviži - Šmiti”, „Pīlāgi – Krastmaļi”, 

„Vecsalaca - Varži”, „Zītaru ielas sākums -  

Atvases”, „Braslas - Fabrikas”, „Rūjas – 

Dibeni”, „Vāverītes  –Mežpils”, „Utkas – 

Zeltiņi”, „Radziņi – Arāji”, “Burtnieki-

Stirnas”, “Lapiņas-Sīpoli”, “Pamati-Alkšņi”

Ainažu pagastā -  „Vārpas - Rozēni”, „Ceļš uz 

Pārupi”, „Līči - Kalnurgāji”, „Mērnieki -

Irnumi”, „Šalkas -Rostes”, “Punči-Zālītes”, 

“Ceļš uz Birzēm”, “Zemenes-Osīši”, “Dižozolu 

ceļš”

Liepupes pagastā - „Baznīca – Pidas - pagasta 

padome”, “Liepupes muiža-Kannieki”, 

”Vecmuiža - Dāči”, „Tūja -Ežurga”, ”Gāršas – 

Dunte”, “Gulbīši-Liepupes muiža”, “Pagasta 

padome-Vangas”, “Noriņas-Mehāniskās 

darbnīcas”, “Baznīca-Seķi”, “Tūjas skola-

Pīlāgi”, “Mievas-Tūjas skola”

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikta autoceļu segumu 

rekonstrukcija
2019 2021

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, 

pārvalžu vadītāji, 

izpilddirektors

 €     7 000 000  €              2 000 000  €               5 000 000 



14

Tiltu rekonstrukcijas Salacgrīvas novadā: 

Braslas – Fabrikas, Rūjas – Dibeni, Ozoli – 

Pārupes, Utkas – Zeltiņi, Radziņi – Arāji, 

Mehanizācijas iela – Torbgaļi, Zvejnieki – 

Ķelderi, Gāršas-Dunte

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veiktas tiltu rekonstrukcijas 

novadā
2019 2021

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, 

pārvalžu vadītāji, 

izpilddirektors

 €        600 000  €                 180 000  €                  420 000 

15
Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija un 

izbūve Salacgrīvas novadā

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Izbūvētas/ rekonstruētas 

energoefektīvas apgaismojuma 

sistēmas gar Salacgrīvas novada 

ielām un ceļiem (transporta 

infrastruktūru)

2019 2021

Enerģētiķis, pārvalžu 

vadītāji, 

izpilddirektors

 €     3 205 744  €                 801 436  €               2 404 308 

16

Ielu apgaismojuma izbūve Ainažos Kaiju, 

Muzeja, Zāles, Gatves, Baznīcas, Parka, 

Aizsaules, Kapu ielā

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Izbūvēts ielas apgaismojums 

Ainažos Kaiju, Muzeja, Zāles, 

Gatves, Baznīcas, Parka, 

Aizsaules, Kapu ielā

2019 2021

Enerģētiķis, pārvalžu 

vadītāji, 

izpilddirektors

 €        284 600  €                   71 150  €                  213 450 

17 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ainažos
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija, izbūve Ainažos
2019 2021

Izpilddirektors, 

enerģētiķis, pārvalžu 

vadītāji

 €        180 000  €                   45 000  €                  135 000 

18 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Korģenē
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Korģenē
2019 2021

Izpilddirektors, 

enerģētiķis, pārvalžu 

vadītāji

 €        156 000  €                   39 000  €                  117 000 

19

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

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Izbūvēts apgaismojums Liepupes 

pagastā Muižas, Pārupes, Līvānu, 

Ceriņu, Lazdu, Jūras un Liedaga 

ielās

2019 2021

Enerģētiķis, pārvalžu 

vadītāji, 

izpilddirektors

 €        150 113  €                   45 034  €                  105 079 

20 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Liepupē
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Liepupē
2019 2021

Izpilddirektors, 

enerģētiķis, pārvalžu 

vadītāji

 €        240 000  €                   60 000  €                  180 000 

21 Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Svētciemā
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Svētciemā
2019 2021

Izpilddirektors, 

enerģētiķis, pārvalžu 

vadītāji

 €        120 000  €                   30 000  €                    90 000 

22 Noeju uz jūru izveide, teritorijas labiekārtošana
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Izveidotas noejas uz jūru, 

labiekārtota teritorija
2019 2021

Izpilddirektora 

vietnieks tehniskajos 

jautājumos, Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis

 €          71 500  €                     8 500  €                    63 000 



23
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība 

Salacgrīvas pilsētā – 3.kārta

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikta Salacgrīvas ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un būvniecība

2019 2021
SIA „Salacgrīvas 

ūdens”
 €     1 148 500  €                 294 000  €                  854 500 

24 Lietusūdens kanalizācijas attīstība
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikta lietusūdens kanalizācijas 

rekonstrukcija
2019 2021

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, 

SIA "Salacgrīvas 

ūdens"

 €        143 000  €                   22 000  €                  121 000 

25 Meliorācijas sistēmu izveide, atjaunošana
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Mazināta lauksaimniecības un 

mežsaimniecības zemju 

pārmitrošanās

2019 2021

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis

 €        143 000  €                   22 000  €                  121 000 

26
Salacgrīvas ostas pārvaldes administrācijas 

ēkas izbūve

1.1. Efektīva 

pārvaldība

Veikta Salacgrīvas ostas 

pārvaldes administrācijas ēkas 

izbūve, nodrošinot piemērotas 

telpas energoefektīvā ēkā.

2019 2020 Ostas pārvaldnieks  €     1 200 000  €                 570 000  €                  630 000 

27
Salacgrīvas muzeja filiāles izveide 

„Upesjennās”
1.3. Kultūrvide

Veikta pašvaldībai piederošas 

ēkas rekonstrukcija, ceļot ēkas 

energoefektivitāti un  tajā 

ierīkojot muzeja filiāli, radošās 

darbnīcas, telpas prezentācijām

2019 2021

Salacgrīvas novada 

muzeja direktors, 

izpilddirektors

 €     2 000 000  €                 400 000  €               1 600 000 

28
Zvejnieku parka labiekārtošana, infrastruktūras 

sakārtošana

1.4. Fiziski aktīvs 

un veselīgs 

dzīvesveids

Labiekārtota Zvejnieku parka 

teritorija, uzstādīti vides 

labiekārtojuma objekti, 

rekonstruēts cietais segums 

gājēju un transporta plūsmas 

organizēšanai, nodrošinot vides 

pieejamību.

2019 2021
Zvejnieku parka 

pārvaldnieks
 €        334 000  €                 104 000  €                  230 000 



29

Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas 

novada domes ēkā

Ar 18.10.2017. lēmumu Nr.347   

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

Veikta ēkas energosertifikācija, 

renovācija – norobežojošo 

konstrukciju siltināšana, ēkas 

inženiersistēmu rekonstrukcija, 

enerģijas kontroles un vadības 

iekārtas uzstādīšana, ventilācijas 

sistēmas ierīkošana – celta ēkas 

energoefektivitāte, uzlaboti darba 

apstākļi, telpas iedzīvotāju 

pieņemšanai

2019 2021
Izpilddirektors, 

enerģētiķis
 €        234 000  €                 125 000  €                  109 000 

30 Salacgrīvas novada teritorijas plānošana
1.1. Efektīva 

pārvaldība

Nodrošināta Salacgrīvas novada 

teritorijas plānojuma izstrāde 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

sekmējot teritorijas attīstību; 

īstenotas regulāras plānošanas 

procesa aktivitātes

2019 2021 Teritorijas plānotājs  €          19 000  €                   14 000  €                      5 000 

31
Ainažu pilsētas pārvaldes un bibliotēkas ēkas 

rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

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.

2019 2021

Ainažu pilsētas 

pārvaldnieks, 

bibliotēkas vadītājs, 

enerģētiķis

 €        180 000  €                   45 000  €                  135 000 

32 Zvejnieku parka stadiona 2.kārtas īstenošana
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikta Zvejnieku parka stadiona 

2. kārtas izbūve
2019 2021

Zvejnieku parka 

pārvaldnieks
 €        250 000  €                   62 500  €                  187 500 



33
Multifunkcionāla laukuma izbūve 

Zvejniekparkā

1.4. Fiziski aktīvs 

un veselīgs 

dzīvesveids

Izbūvēts daudzfunkcionāls 

laukums. Dažādots sporta veidu 

piedāvājums Zvejnieku parkā

2019 2021
Zvejnieku parka 

pārvaldnieks
 €          50 000  €                   12 500  €                    37 500 

34
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas 

energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

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.

2019 2021

Krišjāņa Valdemāra 

Ainažu pamatskolas 

direktors, enerģētiķis

 €        312 500  €                   80 000  €                  232 500 

35

Pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis”, 

Multifunkcionālā izglītības centra ēkas 

rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

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

2019 2021

Pirmsskolas izglītības 

iestādes „Vilnītis” 

vadītājs, enerģētiķis

 €     1 000 000  €                 250 000  €                  750 000 



36

Pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” 

Svētciema filiāles un Svētciema bibliotēkas 

ēkas energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

Veikta 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.

2019 2021

Pirmsskolas izglītības 

iestādes „Vilnītis” 

vadītājs, Salacgrīvas 

novada bibliotēkas ar 

filiālbibliotēkām 

vadītājs, enerģētiķis

 €        500 000  €                 125 000  €                  375 000 

37
Salacgrīvas kultūras nama energoefektivitātes 

celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

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.

2019 2021

Salacgrīvas novada 

kultūras centra 

direktors, enerģētiķis

 €        355 000  €                   92 500  €                  262 500 



38 Lauvu tautas nama energoefektivitātes celšana. 

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

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.

2019 2021

Salacgrīvas novada 

kultūras centra 

direktors, enerģētiķis

 €          67 000  €                   22 000  €                    45 000 

39
Ainažu kultūras nama ēkas rekonstrukcija un 

energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

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.

2019 2021

Salacgrīvas novada 

kultūras centra 

direktors, enerģētiķis

 €        160 000  €                   40 000  €                  120 000 



40
Liepupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija un 

energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

Veikta Liepupes 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 

energeofektivitāte, uzlaboti darba 

un mācības apstākļi.

2019 2021

Liepupes 

pamatskolas 

direktors, enerģētiķis

 €        363 000  €                   90 750  €                  272 250 

41

Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas un muzeja telpu 

rekonstrukcijas 2. kārta, kā arī Sila ielas 2 

pārējo telpu rekonstrukcija  un ēkas 

energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

Veikta Salacgrīvas pilsētas 

bibliotēkas un muzeja telpu 

rekonstrukcijas 2. kārta, kā arī 

Sila ielas 2 pārējo telpu 

rekonstrukcija.  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 - celta ēkas 

energoefektivitāte, uzlaboti darba 

apstākļi, telpas apmeklētājiem.

2019 2021

Salacgrīvas novada 

muzeja direktors, 

Salacgrīvas novada 

bibliotēkas ar 

filiālbibliotēkām 

vadītājs, enerģētiķis

 €        938 300  €                 234 575  €                  703 725 

44
Jahtu laukuma un Bocmaņu laukuma teritorijas 

labiekārtošana

3.1. Kvalitatīva 

dzīves vide 

Labiekārtotas Salacgrīvas 

pilsētas centrālās teritorijas, 

padarot tās vietējiem 

iedzīvotājiem un viesiem 

patīkamas, interesantas

2019 2021

Izpilddirektors, ēku 

un apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis

 €        350 000  €                 105 000  €                  245 000 



45 Zvejnieku parka estrādes rekonstrukcija 
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikta Zvejnieku parka estrādes 

rekonstrukcija, uzlabojot 

akustiskos rādītājus, nodrošinot 

vides pieejamību

2019 2021
Zvejnieku parka 

pārvaldnieks
 €     1 200 000  €                 180 000  €               1 020 000 

46 Sporta inventāra iegāde

1.4. Fiziski aktīvs 

un veselīgs 

dzīvesveids

Iegādāts sporta inventārs, 

mazināta sezonalitāte tūrisma 

jomā, interesentiem tiek 

nodrošināta iespēja aktīvi 

pavadīt laiku

2019 2021

Zvejnieku parka 

pārvaldnieks, 

izglītības iestādes, 

NVO

 €            8 000  €                     2 000  €                      6 000 

47 Eiro Velo 13 īstenošana
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Projektēta un izbūvēta vietējas 

un starptautiskas nozīmes 

veloinfrastuktūra

2019 2021
Tūrisma informācijas 

centra vadītājs
 €     5 320 000  €                 800 000  €               4 520 000 

48
Teritorijas norāžu un informatīvo stendu 

uzstādīšana

4.1. Sakārtota 

tūrisma 

infrastruktūra

Atvieglota nokļūšana līdz 

paredzētajai vietai, objektu 

atpazīstamība

2019 2021

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, 

TIC, ainavu arhitekts

 €          49 189  €                   25 000  €                    24 189 

49
Salacgrīvas ostas priekšostas akvatorijas 

padziļināšana

3.4. Ostas 

teritorijas 

paplašināšana, 

ūdensceļu 

padziļināšana

Veikta Salacgrīvas ostas 

priekšostas akvatorijas 

padziļināšana, uzlabojusies ostas 

darbība

2019 2021+
Salacgrīvas ostas 

pārvaldnieks
 €     3 000 000  €                 450 000  €               2 550 000 

50 Salacgrīvas ostas padziļināšana

3.4. Ostas 

teritorijas 

paplašināšana, 

ūdensceļu 

padziļināšana

Veikta Salacgrīvas ostas 

padziļināšana, uzlabojusies ostas 

darbība

2019 2021+
Salacgrīvas ostas 

pārvaldnieks
 €     4 000 000  €                 600 000  €               3 400 000 



51

Pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” 

Korģenes filiāles un Korģenes bibliotēkas ēkas 

energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

Veikta 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.

2019 2021
Izglītības iestāžu 

vadītāji, enerģētiķis
 €        560 000  €                 140 000  €                  420 000 

52
Industriālā parka izveide Salacgrīvas novada 

teritorijā

2.1. Kvalitatīvi 

pašvaldības 

pakalpojumi un 

atbalsta pasākumi 

uzņēmējiem un 

investoriem.

Uzņēmējdarbības attīstīšanai 

izveidots industriālais parks ar 

nodrošinātu infrastruktūru un 

izbūvētu komunikāciju tīklu

2019 2021

Priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības 

jautājumos

 €        500 000  €                 100 000  €                  400 000 

53
Liepupes pagasta pārvaldes ēkas/ tautas nama 

rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

Veikta Liepupes pagasta 

pārvaldes 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.

2019 2021

Liepupes pagasta 

pārvaldes vadītājs, 

enerģētiķis

 €        135 000  €                   45 000  €                    90 000 



54
Zvejnieku parka administrācijas ēkas 

rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

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.

2019 2021

Zvejnieku parka 

pārvaldnieks, 

enerģētiķis

 €        200 000  €                   50 000  €                  150 000 

55 Tūjas mola rekonstrukcija

4.1. Sakārtota 

tūrisma 

infrastruktūra

Rekonstruēts Tūjas mols, attīstīts 

piekrastes tūrisms
2019 2021

Priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības 

jautājumos

 €     1 000 000  €                 200 000  €                  800 000 

56 Promenādes attīstība gar Salacu Salacgrīvā
3.1. Kvalitatīva 

dzīves vide 

Veikta teritorijas labiekārtošana 

gar Salacas krastu Salacgrīvā un 

krasta nostiprināšana

2019 2021 Izpilddirektors  €        300 000  €                   60 000  €                  240 000 

57

Ēku pielāgošana sociālā dienesta klientu 

vajadzībām, deinstitucionalizācijas procesa 

realizācija

1.5. Pieejama 

veselības aprūpe 

un sociālie 

pakalpojumi

Pielāgotas ēkas 

deinstitucionalizācijas procesa 

realizācijai, sociālā dienesta 

klientu vajadzībām

2019 2021

Izpilddirektors, 

sociālā dienesta 

vadītājs

 €          53 000  €                   10 600  €                    42 400 

58 Ainažu mola rekonstrukcija

4.1. Sakārtota 

tūrisma 

infrastruktūra

Rekonstruēts Ainažu mols, 

attīstīts piekrastes tūrisms
2019 2021

Priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības 

jautājumos, Ainažu 

pārvaldes vadītājs

 €     1 000 000  €                 200 000  €                  800 000 

59
Krasta ielas Salacgrīvā kā gājēju ielas izveide 

un labiekārtošana

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Izveidota un labiekārtota gājēju 

iela, piemērota mierīgai atpūtai
2019 2021

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, 

NVO

 €        130 000  €                   39 000  €                    91 000 



60
Ainažu ugunsdzēsības muzeja, depo 

rekonstrukcija un energoefektivitātes celšana

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

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.

2019 2021

Ainažu 

ugunsdzēsības 

muzeja vadītājs, 

enerģētiķis

 €          70 000  €                   17 500  €                    52 500 

61

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras 

attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas 

pagasta Svētciemā

Ar 18.10.2017. lēmumu Nr.347   

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Komercdarbības sekmēšanai 

pārbūvēta Sēņu iela Salacgrīvas 

pagasta Svētciemā. 

2019 2021

Ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas speciālists

 €        207 000  €                   45 000  €                  162 000 

62

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras 

attīstība Salacgrīvas pilsētā

Ar 18.10.2017. lēmumu Nr.347   

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Komercdarbības sekmēšanai 

pārbūvēta Transporta iela 

Salacgrīvas pilsētā

2019 2021

Ceļu un 

apsaimniekojamās 

teritorijas speciālists

 €        581 600  €                 267 600  €                  314 000 

63
Salacgrīvas vidusskolas piebūves ārējās fasādes 

rekonstrukcija un noteksistēmas nomaiņa

3.3. 

Energoefektīva 

un ilgtspējīga 

saimniekošana

Veikta Salacgrīvas vidusskolas 

ārējās fasādes rekonstrukcija, 

konstrukciju siltināšana, bojātās 

noteksistēmas nomaiņa

2019 2021
Salacgrīvas 

vidusskolas direktors
 €          30 000  €                   30 000  €                            -   



64
Salacgrīvas vidusskolas telpu un infrastruktūras 

uzlabošana, sakārtošana

3.1. Kvalitatīva 

dzīves vide 

Veikts Salacgrīvas vidusskolas 

kāpņu telpu remonts, kāpņu telpu 

durvju nomaiņa, foajē grīdas 

segumu nomaiņa, aktu zāles 

parketa atjaunošana, ēdamzāles 

remonts, pakāpienu remonts pie 

galvenās ieejas durvīm, ūdens un 

kanalizācijas sistēmas izbūve 4 

mācību kabinetos, aktu zāles 

skatuves iekšējā apgaismojuma 

izveide, galvenās ieejas 

dubultdurvju uzstādīšana

2019 2021
Salacgrīvas 

vidusskolas direktors
 €        117 000  €                 117 000  €                            -   

65 Tūjas zinību centra attīstība 1.3. Kultūrvide

Nodrošināta kvalitatīva 

bibliotēkas pakalpojuma 

sniegšana Tūjas ciemā, veicot 

nepieciešamo telpu 

labiekārtošanu un rekonstrukciju

2019 2021

Izpilddirektors, 

priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības,  

kultūras un sporta 

jautājumos, 

Salacgrīvas novada 

bibliotēkas ar 

filiālbibliotēkām 

vadītājs

 €          20 000  €                   20 000  €                            -   

66
Salacgrīvas novada popularizēšana un 

informācijas pieejamības nodrošināšana

1.1. Efektīva 

pārvaldība

Nodrošināta informācijas 

pieejamība, popularizēts pozitīvs 

un aktīvs Salacgrīvas novada tēls

2019 2021
Informācijas nodaļas 

vadītājs
 €            8 000  €                     8 000  €                            -   

67
Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana Krišjāņa 

Valdemāra Ainažu pamatskolā

1.2. Daudzpusīga 

izglītība 

Krišjāņa Valdemāra Ainažu 

pamatskolā tiek nodrošināta 

kvalitatīva izglītība pirmsskolas 

un pamatskolas izglītības 

programmās, veicot 

nepieciešamo teritorijas un telpu 

labiekārtošanu un rekonstrukciju

2019 2021

Priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības,  

kultūras un sporta 

jautājumos, Krišjāņa 

Valdemāra Ainažu 

pamatskolas 

direktore

 €        127 000  €                   25 000  €                  102 000 



68 Pludmales labiekārtošana
3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikti teritorijas labiekārtošanas 

darbi Salacgrīvas novada 

pludmalēs

2019 2021 Ainavu arhitekts  €          15 000  €                   15 000  €                            -   

69
Tūjas autobusu pieturas teritorijas 

labiekārtošana

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Veikti nepieciešamo 

labiekārtošanas darbu plānošana 

un īstenošana Tūjas autobusu 

pieturas teritorijā

2019 2021

Priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības 

jautājumos, 

Liepuupes pārvaldes 

vadītājs, ainavu 

arhitekts

 €          10 000  €                   10 000  €                            -   

70
Novada izglītības iestāžu teritorijas 

labiekārtošana

3.1. Kvalitatīva 

dzīves vide 

Salacgrīvas novada izglītības 

iestādēs tiek nodrošināta 

kvalitatīva izglītība, veicot 

nepieciešamo teritorijas un telpu 

labiekārtošanu un rekonstrukciju

2019 2021

Izpilddirektors, 

izglītības iestāžu 

vadītāji, izglītības 

speciālists, 

priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, 

kultūras un sporta 

jautājumos

 €        100 382  €                   60 000  €                    40 382 

71 Lībiešu upuralu teritorijas labiekārtošana

4.1. Sakārtota 

tūrisma 

infrastruktūra

Veikti nepieciešamie 

labiekārtošanas darbi Lībiešu 

upuralu teritorijā, nodrošinot pret 

vidi saudzīgu piekļuves iespēju 

tūrisma objektam

2019 2021
Izpilddirektors, 

ainavu arhitekts, TIC
 €          57 000  €                   16 000  €                    41 000 

72 Degradētu teritoriju revitalizācija
3.1. Kvalitatīva 

dzīves vide 

Nodrošināta Salacgrīvas novada 

degradēto teritoriju sakārtošana
2019 2021 Būvvalde  €          25 694  €                   25 694 

73
Atbalsts jauniešu iekļaušanās nodrošināšanai 

darba tirgū

1.2. Daudzpusīga 

izglītība 

Novada jaunieši tiek iesaistīti 

aktivitātēs, kas vērstas uz 

iekļaušanos darba tirgū

2019 2021
JIC "Bāka", Izglītības 

iestādes
 €          11 143  €                    11 143 

74 Jaunu tūrisma maršrutu izveide un attīstība

4.1. Sakārtota 

tūrisma 

infrastruktūra

Novada teritorijā tiek uzturēts 

esošais un papildināts tūrisma 

maršrutu tīkls

2019 2021
NVO, TIC, 

Pašvaldība
 €          53 989  €                   40 474  €                    13 515 



75
Uzņēmējdarbības veicināšana un 

popularizēšana

2.1. Kvalitatīvi 

pašvaldības 

pakalpojumi un 

atbalsta pasākumi 

uzņēmējiem un 

investoriem

Tiek īstenotas aktivitātes 

uzņēmējdarbības popularizēšanai
2019 2021

Priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības 

jautājumos, 

Uzņēmējdarbības 

atbalsta centra 

vadītājs, izglītības 

iestāžu vadītāji, JIC 

"Bāka"

 €          34 000  €                   33 000  €                      1 000 

76

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

attīstība un rekonstrukcija Svētciemā un 

Ainažos

3.2. Kvalitatīva 

infrastruktūra

Tiek nodrošināts kvalitatīvs 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojums Svētciemā un 

Ainažos

2019 2021

SIA „Salacgrīvas 

ūdens”, 

izpilddirektors

 €          82 200  €                   82 200  €                            -   

*Investīciju plānā norādītās projekta idejas īstenojamas, saņemot līdzfinansējumu no dažādiem struktūrfondiem (piedaloties projektu konkursos).

** Investīciju plāns ir aktualizējams katru gadu

Salacgrīvas novada domes Dagnis Straubergs

priekšsēdētājs              

Sagatavoja

Liene Some-Tiesnese


