
PIELIKUMS Nr.1

Salacgrīvas novada domes

20.03.2019. lēmumam Nr.113

(protokols Nr.3; 1.§)

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi / avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.1.1.1.
Veicināt Salacgrīvas novada 

atpazīstamību publiskajā telpā

Izveidots pozitīvs un aktīvs Salacgrīvas 

novada tēls
2019-2021

Salacgrīvas novada domes informācijas 

nodaļa, tūrisma informācijas centrs, 

iestāžu un struktūrvienību vadītāji

Pašvaldības budžets

R.1.1.2.
Uzlabot pašvaldības darbinieku 

komandas darbu un kompetences celšanu

Saliedēts un vienots pašvaldības 

darbinieku kolektīvs; Regulāras 

personāla kvalifikācijas paaugstināšanas 

un profesionālo prasmju pilnveidošanas 

pasākumi

2019-2021

Salacgrīvas novada izpilddirektors, 

pārvalžu nodaļu, iestāžu un 

struktūrvienību vadītāji

Pašvaldības budžets,ES fondi

R.1.1.3.
Projektu sagatavošana finansējuma 

piesaistei

Apgūts finansējums pašvaldības iestāžu, 

vides, cilvēkresursu, uzņēmējdarbības 

attīstībai

2019-2021
Projektu vadītājs, koordinators, 

Salacgrīvas novada iestāžu vadītāji
Pašvaldības budžets

R.1.1.4.
Salacgrīvas ostas pārvaldes 

administrācijas ēkas izbūve

Veikta Salacgrīvas ostas pārvaldes 

administrācijas ēkas izbūve, nodrošinot 

piemērotas telpas energoefektīvā ēkā.

2019-2021 Ostas pārvaldnieks Ostas pārvalde, ES fondi

R.1.1.5.

Pašvaldības pārvalžu un iestāžu 

materiāltehniskā nodrošinājuma 

uzlabošana

Piemērots materiāltehniskais 

nodrošinājums ikdienas darbu veikšanai
2019-2021

Salacgrīvas novada domes pārvalžu, 

nodaļu, iestāžu un struktūrvienību 

vadītāji, izpilddirektors

Pašvaldības budžets

Nr.
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STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 1.1. Efektīva pārvaldība



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

Saglabāta vietējā identitāte, ieturēts 

vienots ainaviskais stils
2019-2021

Teritorijas plānotājs, galvenais arhitekts, 

ainavu arhitekts
Pašvaldības budžets

R.1.1.7.
Sabiedrības iesaiste Salacgrīvas novadam 

būtiskos jautājumos
Aktīva un apmierināta sabiedrība 2019-2021

Salacgrīvas novada domes pārvalžu, 

nodaļu, iestāžu un struktūrvienību 

vadītāji, izpilddirektors informācijas 

nodaļas vadītājs

Pašvaldības budžets

R.1.1.8. Atbalstīt NVO darbību 

Finansiāls atbalsts NVO darbībai novada 

teritorijā, augstāka NVO darbības 

ilgtspēja un stabilitāte

2019-2021 Salacgrīvas novada domes deputāti Pašvaldības budžets

R.1.1.9.
Izveidot Salacgrīvas novada apbalvojumu 

sistēmu

Salacgrīvas novada uzņēmumu un 

iedzīvotāju panākumu un labo darbu 

popularizācija un pārējo iedvesmošana

2019-2021
Informācijas nodaļas vadītājs, iestāžu 

vadītāji
Pašvaldības budžets

R.1.1.10.

Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām 

autoceļu, mobilitātes, sabiedriskā 

transporta, dažādas publiskās 

infrastruktūras attīstībā

Izveidota pārdomāta publiskā 

infrastruktūra starpnovadu kontekstā
2019-2021

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos, ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

valsts institūcijas (Latvijas Valsts meži 

u.c.) 

Valsts budžets, ES fondi, pašvaldības 

budžets

R.1.1.11.

Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām 

struktūrvienību līmenī

Salacgrīvas novada domes un iestāžu 

speciālisti tieša sadarbība ar citu novadu 

un institūciju pārstāvjiem, starpnovadu 

aktualitāšu risināšana

2019-2021

Salacgrīvas novada domes pārvalžu un 

iestāžu vadītāji, izpilddirektors, 

priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos, TIC

Pašvaldības budžets

R.1.1.12.
Attīstīt sadarbību ar ārvalstu pašvaldībām

Izveidota sadarbība ar dažādu valstu 

pašvaldībām, tiek pārņemta pozitīvā 

pieredze un nodoti pašu veiksmīgie 

risinājumi

2019-2021

Salacgrīvas novada domes pārvalžu un 

iestāžu vadītāji, izpilddirektors, 

priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos, TIC

Pašvaldības budžets

R.1.1.13.

Regulāra pašvaldības interneta vietnes, 

sociālo tīklu un vietējās avīzes 

uzturēšana

Informēta sabiedrība par aktualitātēm 

Salacgrīvas novadā
2019-2021 Informācijas nodaļas vadītājs Pašvaldības budžets

R.1.1.14.
Veicināt zaļo iepirkumu – vides prasību 

plašāku iekļaušanu pašvaldību iepirkumā

Veicināti ilgtspējīgi risinājumi 

Salacgrīvas novada darbībā
2019-2021 Iepirkuma komisijas vadītājs Pašvaldības budžets



R.1.1.15.
Sniegt konsultācijas kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu īpašniekiem

Tiek rīkoti informatīvi pasākumi un 

sniegtas konsultācijas privātīpašniekiem 

par kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 

uzturēšanu, rekonstrukcijas un 

labiekārtošanas jautājumiem

2019-2021
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas speciālisti

Pašvaldības budžets, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

budžets

R.1.1.16. Zaļā novada ideju popularizēšana
Augusi Salacgrīvas novada iedzīvotāju 

apziņa par vides jautājumiem
2019-2021

Informācijas nodaļas vadītājs, 

kārtībnieki, tūrisma informācijas centra 

vadītājs

Pašvaldības budžets

R.1.1.17.

Iesaistīt novada iedzīvotājus vides 

aizsardzības kampaņās, ikdienas vides 

sakopšanā un vides izglītības akcijās

Augusi iedzīvotāju atbildība par vidi, 

iedzīvotāju saliedētība 
2019-2021

NVO, valsts vides un dabas aizsardzības 

institūcijas, informācijas nodaļas 

vadītājs, ēku un apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis, kārtībnieki

Valsts budžets, ES fondi, pašvaldības 

budžets

R.1.1.18. Popularizēt brīvprātīgo darbu

Augusi iedzīvotāju iesaiste sabiedriski 

nozīmīgos pasākumos, aktivitātēs, 

palielinājies līdzatbildības līmenis

2019

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, 

Jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” 

vadītājs

Pašvaldības budžets

R.1.1.19.
Izstrādāt Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojumu

Izstrādāts Salacgrīvas novada teritorijas 

plānojums, atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, sekmējot teritorijas attīstību

2019 Teritorijas plānotājs
Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.1.2.1. Izstrādāt izglītības sektora stratēģiju
Skaidrs redzējums par Salacgrīvas 

novada izglītības attīstību
2019-2021

Izglītības speciālists, priekšsēdētāja 

vietniece izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes jautājumos

Pašvaldības budžets

R.1.2.2. Izveidot tālākizglītības pakalpojumus Izveidots jauns izglītības pakalpojums 2019-2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, 

privātie līdzekļi

R.1.2.3.
Izveidot profesionālās izglītības 

programmu
Izveidots jauns izglītības pakalpojums 2019-2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets

R.1.2.4.
Nodrošināt papildus svešvalodu un IT 

prasmju apguves iespējas skolēniem

Fakultatīva svešvalodu un IT prasmju 

apguve novada izglītības iestādēs. 

Paaugstinājies izglītojamo zināšanu 

līmenis

2019-2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos

Pašvaldības budžets

R.1.2.5.
Izveidot tehniskās jaunrades interešu 

izglītības pulciņu

Izveidoti tehniskās jaunrades interešu 

izglītības pulciņi izglītības iestādēs. 

Augusi bērnu un jauniešu interese par 

inovatīvām un tehniskām lietām.

2019-2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos

Pašvaldības budžets

Nr.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 1.2. Daudzpusīga izglītība 



R.1.2.6. Rīkot tehniskās jaunrades konkursus
Ikgadējs tehniskās jaunrades konkurss 

sadarbībā ar RTU
2019-2021 Izglītības speciālists

Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi, ES 

fondi

R.1.2.7.

Atbalstīt vides izglītību, veicinot dabas 

zinātņu apguvi skolās, iesaiste Ekoskolu 

programmā

Optimāla sabiedrības izglītošana par 

vides jautājumiem – no skolēniem - 

ģimenei

2019-2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos, vides un dabas aizsardzības 

valsts institūcijas, augstākās izglītības 

iestādes, LVM

Valsts budžets, ES fondi, pašvaldības 

budžets

R.1.2.8.
Veicināt skolēnu iesaisti 

ārpusskolas/fakultatīvajās nodarbībās

Paplašināts skolēnu redzesloks par 

dažādām tēmām
2019-2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos, Jaunatnes iniciatīvu centra 

„BĀKA” vadītājs, Salacgrīvas novada 

mūzikas skolas vadītājs, Salacgrīvas 

mākslas skolas vadītājs, Limbažu un 

Salacgrīvas novadu sporta skolas vadītājs

Pašvaldības budžets

R.1.2.9.
Veicināt neformālās izglītības apmācību 

īstenošanu  

Veicināta izpratne par neformālo 

izglītību un tās izmantošanas iespējām
2019- 2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos, Jaunatnes iniciatīvu centra 

„BĀKA” vadītājs

Pašvaldības budžets

R.1.2.10.
Paplašināt mūžizglītības aktivitāšu 

piedāvājumu

Daudzveidīgs mūžizglītības piedāvājums 

novada administratīvajā teritorijā
2019-2021

Izglītības speciālists, Uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs, NVO

Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi, ES 

fondi

R.1.2.11.
Uzlabot interešu un neformālās  izglītības 

iestāžu materiāltehnisko bāzi

Moderna, radošumu veicinoša un 

drošības prasībām atbilstoša mācību vide 

un aprīkojums iestādēs, kas veicina 

formālo un neformālo izglītību

2019-2021

Izglītības iestāžu vadītāji, priekšsēdētāja 

vietniece izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes jautājumos, Jaunatnes 

iniciatīvu centra „BĀKA” vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.2.12.

Organizēt apmācību seminārus un kursus 

novada izglītības, kultūras un sporta 

speciālistiem

Paaugstināta novada izglītības, kultūras 

un sporta speciālistu kvalifikācija
2019-2021

Izglītības speciālists, iestāžu vadītāji, 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.2.13.

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

2019-2021

Izglītības speciālists, iestāžu vadītāji, 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.2.14.

Veicināt izglītības iestāžu dalību 

nacionāla un starptautiska mēroga 

iniciatīvās

Salacgrīvas novada izglītības iestādes – 

aktīvas dažādos valsts un starptautiska 

mēroga izglītības pasākumos

2019-2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos, Jaunatnes iniciatīvu centra 

„BĀKA” vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.2.15.
Veicināt skolas absolventu - speciālistu 

pieņemšanu darbā izglītības iestādēs

Jauniešu atgriešanās iespējas Salacgrīvas 

novadā, kadru maiņa, gados jauns 

personāls

2019-2021

Izglītības speciālists, izglītības iestāžu 

vadītāji, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos

Pašvaldības budžets



R.1.2.16.
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

2019-2021

Bibliotēkas vadītājs, priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos, 

priekšsēdētāja vietniece izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.2.17.
Liepupes pamatskolu veidot kā pagasta 

mūžizglītības un sporta centru

Liepupes pamatskola iegūst papildus 

funkcijas, iedzīvotājiem tiek nodrošināta 

dažādu pasākumu apmeklēšana, 

mūžizglītība

2019-2021

Izpilddirektors, Liepupes pārvaldes 

vadītājs, priekšsēdētāja vietnieks 

attīstības jautājumos, Liepupes 

pamatskolas direktors

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.1.3.1.
Veicināt iedzīvotāju vietējo patriotismu 

un atbildību par savu novadu

Aktīvi, saliedēti un patriotiski vietējie 

iedzīvotāji. Dažāda satura informācija par 

Salacgrīvas novadu vietējos laikrakstos, 

medijos, bibliotēkās un muzejos

2019-2021

Salacgrīvas novada kultūras centra 

direktors, iestāžu vadītāji, informācijas 

nodaļas vadītājs, TIC

Pašvaldības budžets, ES fondi

R.1.3.2.

Mērķtiecīgi attīstīt novada ciemus kā 

dažādu tradicionālo svētku svinēšanas 

vietas

Saliedēta sabiedrība, veicināta vietējās 

identitātes nostabilizēšanās
2019-2021

Salacgrīvas novada kultūras centra 

direktors, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos, NVO

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.3.3.

Bagātināt Salacgrīvas novada kultūras 

pasākumu klāstu ar vietēja, reģionāla, 

valsts, starptautiska mēroga kultūras 

pasākumiem

Palielinājusies kultūras pasākumu 

daudzveidība, apmeklētāju skaits, 

Salacgrīvas novada atpazīstamība, 

iedzīvotāju lepnums par savu novadu

2019-2021

Salacgrīvas novada kultūras centra 

direktors, Salacgrīvas novada bibliotēkas 

ar filiālbibliotēkām vadītājs

Pašvaldības budžets, ES fondi

R.1.3.4. Kultūras pasākumu rīkošana, mārketings
Bagātināta kultūras dzīve, popularizēts 

Salacgrīvas novads
2019-2021

Salacgrīvas novada kultūras centra 

direktors, Salacgrīvas novada bibliotēkas 

ar filiālbibliotēkām vadītājs

Pašvaldības budžets, ES fondi

R.1.3.5.
Modernizēt kultūras iestāžu tehnisko 

aprīkojumu

Pastāvīgi atjaunots kultūras iestāžu 

tehniskais aprīkojums. Pieejama skaņas 

un gaismas tehnika

2019-2021

Salacgrīvas novada kultūras centra 

direktors, Salacgrīvas novada bibliotēkas 

ar filiālbibliotēkām vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.3.6. Saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu

Nodrošināta nemateriālā mantojuma 

saglabāšana, tā nodošana nākamajām 

paaudzēm

2019-2021

Salacgrīvas novada kultūras centra 

direktors, Salacgrīvas novada bibliotēkas 

ar filiālbibliotēkām vadītājs, Salacgrīvas 

novada muzeja vadītājs, privātīpašnieki

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

Nr.

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 1.3. Kultūrvide

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība



R.1.3.7.

Bibliotēkas pakalpojumu klāsta 

palielināšana (nodrošinot apmeklētājiem 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT), piekļuvi e-

pakalpojumiem, datu bāzēm)

Palielināts pieejamo pakalpojumu klāsts, 

pieaudzis apmeklētāju skaits bibliotēkā
2019-2021

Salacgrīvas novada bibliotēkas ar 

filiālbibliotēkām vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.3.8.
Telpu paplašināšana bibliotēkas 

pakalpojumu nodrošināšanai

Apmeklētājiem nodrošinātas ērtas un 

mūsdienīgas telpas pakalpojumu 

saņemšanai

2019-2021
Salacgrīvas novada bibliotēkas ar 

filiālbibliotēkām vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.3.9. Papildināt muzeju krājumu
Saglabātas kultūras vērtības, paplašināts 

muzeja krājums, izstāžu piedāvājums
2019-2021 Salacgrīvas novada muzeja vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.3.10.
Salacgrīvas muzeja filiāles izveide 

„Upesjennās”

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

2019-2021 Salacgrīvas novada muzeja vadītājs
Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.3.11.
Liepupes pamatskolas sporta zāles 

pārveidošana par multifunkcionālu zāli

Liepupes pamatskolas sporta zāle 

piemērota sporta, kultūras un mākslas 

pasākumiem, nodarbībām

2019-2021

Izpilddirektors, Liepupes pārvaldes 

vadītājs, priekšsēdētāja vietnieks 

attīstības jautājumos, Liepupes 

pamatskolas direktors

Pašvaldības budžets, ES fondi

R.1.3.12.
Kultūras namu un tautas namu telpu 

pielāgot atbilstoši mūsdienu prasībām

Kultūras namu un tautas namu telpas 

pielāgotas mūsdienu prasībām, iegādāts 

atbilstošs aprīkojums, telpas atbilst vides 

pieejamības un ugunsdrošības prasībām

2019-2021

Izpilddirektors, priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos, novada kultūras centra 

direktors

Pašvaldības budžets, ES fondi

R.1.3.13.

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu 

infrastruktūras, aprīkojuma 

modernizēšana, atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem

Salacgrīvas novada izglītības iestāžu 

infrastruktūras, aprīkojuma 

modernizēšana, atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, vides 

pieejamības un ugunsdrošības prasībām.

2019-2021

Izpilddirektors,  priekšsēdētāja vietniece 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes 

jautājumos, Salacgrīvas novada izglītības 

iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, ES fondi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.1.4.1.
Sadarboties ar sporta federācijām 

pasākumu rīkošanā

Aktīva sadarbība ar sporta federācijām, 

nacionālu un starptautisku sporta 

pasākumu rīkošanā

2019-2021

Zvejnieku parka pārvaldnieks, Limbažu 

un Salacgrīvas novadu sporta skolas 

direktors

Pašvaldības budžets

Nr.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 1.4. Fiziski aktīvs un veselīgs dzīvesveids



R.1.4.2.
Veselīga dzīvesveida un sporta 

popularizēšana

Uzlabojies sabiedrības veselības 

stāvoklis, sabiedrības vienotība
2019-2021

Zvejnieku parka pārvaldnieks, jaunatnes 

iniciatīvu centra “BĀKA”vadītājs, 

izglītības iestādes, NVO, LOK

Valsts budžets, ES fondi, privātie 

līdzekļi, pašvaldības budžets

R.1.4.3.
Izveidot jaunus sporta infrastruktūras 

objektus ciemos, pilsētās

Izveidoti āra trenažieri, strītbola, ielu 

vingrošanas laukumi, pilnveidots 

Zvejnieku parks

2019-2021

Zvejnieku parka pārvaldnieks, 

izpilddirektors, Salacgrīvas novada 

pārvalžu vadītāji, NVO

ES fondi, Pašvaldības budžets, valsts 

budžets

R.1.4.4.
Regulāri papildināt un atjaunot sporta 

inventāru

Moderns sporta zāļu un sporta laukumu 

inventārs un materiāltehniskā bāze
2019-2021

Zvejnieku parka pārvaldnieks, izglītības 

iestāžu vadītāji, NVO

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.4.5.
Nodrošināt sporta inventāra iznomāšanas 

iespēju

Nomāšanai pieejams vasaras un ziemas 

sporta inventārs
2019-2021 NVO, uzņēmēji Privātie līdzekļi, ES finansējums

R.1.4.6. Veicināt ziemas sporta veidu attīstību

Iedzīvotāji un novada viesi nodarbojas ar 

ziemas sporta veidiem- slēpošanu, 

slidošanu, u.c

2019-2021

Zvejnieku parka pārvaldnieks, 

Salacgrīvas novada izglītības speciālists, 

Izglītības iestāžu vadītāji, Jaunatnes 

iniciatīvu centra „BĀKA” vadītājs, 

Tūrisma informācijas centra vadītājs, 

NVO, uzņēmēji

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

R.1.4.6.

Izveidot sporta inventāra noliktavu pie 

Salacgrīvas vidusskolas
Nodrošinātas atbilstošas telpas sporta 

inventāra uzglabāšanai 
2019-2021

Izpilddirektors, priekšsēdētāja vietnieks 

attīstības jautājumos, Zvejnieku parka 

pārvaldnieks

Pašvaldības budžets, ES fondi

R.1.4.7.
Veikt Salacgrīvas sporta kompleksa 

izbūvi

Salacgrīvā darbojas sporta komplekss, 

uzlabojies sabiedrības veselības stāvoklis
2019-2021

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.4.8. Veikt peldbaseina izbūvi Salacgrīvā

Salacgrīvā darbojas peldbaseins, 

veicināta veselīga un sportiski aktīvas 

sabiedrības veidošanās

2019-2021
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.4.9. Izbūvēt viesnīcu sportistiem

Iespēja rīkot starptautiska līmeņa 

sacensības, treniņnometnes, nodrošinot 

sportistu un pavadošā sastāva 

izmitināšanu

2019-2021
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos
ES fondi, privātie līdzekļi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.1.5.1.
Pilnveidot darbu ar riska un sociāli 

mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām

Uzlabojušies riska un sociāli 

mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves 

apstākļi

2019-2021 Sociālais dienests, bāriņtiesa, kārtībnieki Pašvaldības budžets, valsts budžets

R.1.5.2.
Organizēt atbalsta grupas sadarbībā ar 

citām pašvaldībām

Uzlabojušies riska un sociāli 

mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves 

apstākļi

2019-2021
Sociālais dienests, Jaunatnes iniciatīvu 

centra ”BĀKA” vadītājs
Pašvaldības budžets

R.1.5.3.
Krīzes centra/ telpu izveide no 

vardarbības cietušajiem

Nodrošināta īstermiņa mājvieta 

vardarbībā cietušajiem
2019-2021 Sociālā dienesta vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.5.4. Attīstīt rehabilitācijas iespējas novadā
Atbalsts rehabilitācijas iespēju 

nodrošināšanai
2019-2021 Sociālā dienesta vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

Nr.

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 1.5. Pieejama veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 1 Saliedēta, aktīva, sociāli nodrošināta un inteliģenta sabiedrība



R.1.5.5.

Ēku pielāgošana sociālā dienesta klientu 

vajadzībām, deinstitucionalizācijas 

procesa realizācija

Pielāgotas ēkas deinstitucionalizācijas 

procesa realizācijai, sociālā dienesta 

klientu vajadzībām

2019-2021 Izpilddirektors, Sociālā dienesta vadītājs
Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.1.5.6.
Sociālo dzīvokļu rekonstrukcija un jaunu 

iegāde
Dzīves apstākļiem piemērotas telpas 2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, nekustamo īpašumu nodaļas 

vadītājs

Pašvaldības budžets

R.1.5.7.
Trūkstošo medicīnas pakalpojumu 

apzināšana un nodrošināšana

Paplašināts medicīnas pakalpojumu 

klāsts novada teritorijā, piesaistīti 

speciālisti

2019-2021 Izpilddirektors
Pašvaldības budžets, valsts budžets, 

privātie līdzekļi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.2.1.1.

Izgatavot uzņēmējdarbībai pieejamo 

teritoriju reģistru un kartogrāfisko 

materiālu

Apzinātas tās teritorijas, kurās teorētiski 

iespējams veidot jaunus uzņēmumus, 

iedzīvotāju, investoru informēšana par 

šīm teritorijām

2019-2021

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, 

priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos, priekšsēdētāja vietnieks 

tehniskajos jautājumos

Pašvaldības budžets

R.2.1.2.
Sadarboties ar Salacgrīvas novada 

uzņēmējiem

Uzlabojusies sadarbība ar uzņēmējiem, 

nodrošināta vitāla uzņēmējdarbības vide, 

stabils saimnieciskās darbības veicēju 

skaits ar tendenci pieaugt

2019-2021
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, 

TIC, informācijas nodaļa
Pašvaldības budžets

R.2.1.3.
Organizēt diskusijas, seminārus un 

apmācību uzņēmējdarbības atbalstam

Audzis uzņēmēju un topošo uzņēmēju 

zināšanu līmenis par uzņēmējdarbības 

principiem

2019-2021 Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs Pašvaldības budžets, ES fondi

R.2.1.4. Organizēt uzņēmēju dienas 

Tiek popularizēta Salacgrīvas novadā 

ražotā produkcija, veicināta sadarbības 

uzņēmēju un pašvaldības starpā

2019-2021
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, 

JIC "Bāka", izglītības iestāžu vadītāji
Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi

R.2.1.5. Veicināt jauniešu uzņēmējdarbību  

Efektīvs atbalsts uzņēmējdarbības 

uzsākšanai jauniešiem vecumā līdz 25 

gadiem

2019-2021

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, 

Jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” 

vadītājs, izglītības iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi

R.2.1.6. Veicināt un atbalstīt jauniešu iniciatīvas

Iedibināts Salacgrīvas novada jauniešu 

iniciatīvu projekta konkurss, atbalstot 

jauniešu iniciatīvu grupas un jaunatnes 

organizācijas savu iniciatīvu īstenošanai 

2019 - 2021
Jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” 

vadītājs
Pašvaldības budžets, ES fondi

Nr.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 2 Veiksmīga uzņēmējdarbības vide

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 2.1. Kvalitatīvi pašvaldības pakalpojumi un atbalsta pasākumi uzņēmējiem un investoriem



R.2.1.7.
Veicināt sadzīves pakalpojumu attīstību 

Salacgrīvas novada lielākajos ciemos

Uzlabota sadzīves un pakalpojumu 

pieejamība novada lielākajos ciemos
2019-2021

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos

Privātais finansējums, Pašvaldības 

budžets, ES fondi

R.2.1.8.
Mājražošanas popularizēšana iedzīvotāju 

vidū

Augusi iedzīvotāju labklājība, 

nodarbinātība, amatu prasmju 

saglabāšana, attīstīšana

2019-2021

Valsts lauksaimniecības atbalsta 

organizācijas (LLKC, LAD u.c.), 

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs

Privātais finansējums, Pašvaldības 

budžets, ES fondi

R.2.1.9.
Vietējo uzņēmēju produkcijas un 

pakalpojumu popularizēšana

Palielinās pieprasījums pēc vietējās 

produkcijas un pakalpojumiem
2019-2021

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, 

informācijas nodaļas vadītājs
Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi

R.2.1.10.
Klāsteru veidošana dažādu uzņēmumu 

starpā Salacgrīvas novada teritorijā

Paaugstinājusies uzņēmumu sadarbība, 

audzis pakalpojumu klāsts
2019-2021

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, 

tūrisma informācijas centrs
Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi

R.2.1.11.

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 infrastruktūra.

2019-2021
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

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.

2019-2021
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

R.2.1.13.
Industriālā parka izveide Salacgrīvas 

novadā

Uzņēmējdarbības attīstīšanai izveidots 

industriālais parks ar nodrošinātu 

infrastruktūru un izbūvētu komunikāciju 

tīklu

2019-2021
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

R.2.1.14.
Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības 

veicināšana

Veicināta nelauksaimnieciskā 

uzņēmējdarbība, palielinājies 

uzņēmējdarbību veicošais uzņēmumu 

skaits

2019-2021

Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, 

partnerība "Jūrkante", izglītības iestāžu 

vadītāji

Privātais finansējums, ES fondi, 

Pašvaldības budžets



R.2.1.15.
Atbalsta mehānismu ieviešana biznesa 

uzsācējiem

Ieviesti uzņēmējiem aktuāli atbalsta 

mehānismi (piemēram, nodrošinātas 

telpas, tehniskais atbalsts, ekspertu 

konsultācijas uzņēmējdarbības 

attīstīšanai u.c.)

2019-2021 Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs Pašvaldības budžets, ES fondi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

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

2019-2021
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, galvenais arhitekts

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

R.3.1.2. Sakaru sistēmu attīstība

Salacgrīvas novada uzņēmumiem, 

iestādēm un iedzīvotājiem nodrošināti 

augstākas kvalitātes sakaru pakalpojumi

2019-2021
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

R.3.1.3.
Ugunsdzēsības un zibens aizsardzības 

sistēmu uzstādīšana pašvaldības ēkās 

Uzstādītas ugunsdzēsības un zibens 

aizsardzības  sistēmas pašvaldības ēkās, 

nodrošinot ēku ugunsdrošību

2019-2020 Izpilddirektors
Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.3.1.4.

Iegādāties papildus elektroģeneratorus, 

elektropārvades un elektrosadales tīklu, 

siltumapgādes, ūdensapgādes un 

notekūdeņu attīrīšanas sistēmu bojājumu 

gadījumos

Nodrošinātā elektropadeve 

elektroenerģijas traucējumu gadījumā
2019-2021 SIA "Salacgrīvas ūdens"

Privātais finansējums, Pašvaldības 

budžets, ES fondi

R.3.1.5.
Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti 

ūdensobjektos

Kontrolēta situācija par ūdens kvalitāti, 

tiek veikti iedzīvotāju informācijas 

pasākumi

2019-2021
SIA „Salacgrīvas ūdens”,  Valsts vides 

dienests

Pašvaldības budžets, valsts budžets, 

privātie līdzekļi

R.3.1.6. Nodrošināt peldvietu ūdens kvalitāti 

Kontrolēta situācija par ūdens kvalitāti, 

tiek veikti iedzīvotāju informācijas 

pasākumus

2019-2021 Izpilddirektors
Pašvaldības budžets, valsts budžets, 

privātie līdzekļi

R.3.1.7. Nodrošināt sadzīves atkritumu šķirošanu
Iespējama otrreizēja atkritumu pārstrāde, 

augusi iedzīvotāju atbildība pret vidi
2019-2021 Izpilddirektors

Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi, 

ZAAO

R.3.1.8.
Nodrošināt videonovērošanu publiskajā 

ārtelpā

Pārraudzīta publiskā ārtelpa, palielinot 

sabiedrības drošību
2019-2021 Kārtībnieki Pašvaldības budžets

Nr.

0

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 3.1. Kvalitatīva dzīves vide 



R.3.1.9.

Salacgrīvas novada ainavisko vērtību 

apzināšana un apsaimniekošanas kārtības 

noteikšana

Pievilcīga ainaviskā vide 2019-2021
Teritorijas plānotājs, Dabas aizsardzības 

pārvalde, ainavu arhitekts
Pašvaldības budžets, ES fondi

R.3.1.10.
Pilnveidot pludmaļu un atpūtas vietu 

labiekārtojumu

Mazināta erozija, nodrošināta objektu, 

atpūtas vietu pieejamība, labiekārtojums
2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, ainavu arhitekts, uzņēmēji, 

Latvijas Valsts meži

Privātais finansējums, pašvaldības 

budžets, ES fondi

R.3.1.11.
Jahtu laukuma un Bocmaņu laukuma 

teritorijas labiekārtošana

Labiekārtotas Salacgrīvas pilsētas 

centrālās teritorijas, padarot tās vietējiem 

iedzīvotājiem un viesiem patīkamas, 

interesantas

2019-2021
Izpilddirektors, ēku un apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis
Pašvaldības budžets, ES fondi

R.3.1.12.
Promenādes attīstība gar Salacu 

Salacgrīvā

Veikta teritorijas labiekārtošana gar 

Salacas krastu Salacgrīvā un krasta 

nostiprināšana

2019-2021
Izpilddirektors, ēku un apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis
Pašvaldības budžets, ES fondi

R.3.1.13.
Izveidot gājēju noejas un nobrauktuves 

operatīvajam transportam uz jūru

Nodrošināta publiskā un operatīvā 

transporta piekļuve jūrai
2019-2021

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos
Pašvaldības budžets, ES fondi

R.3.1.14. Mazināt un novērst plūdu radītās sekas
Mazinātas un novērstas plūdu radītās 

sekas
2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, nekustamo īpašumu īpašnieki

Pašvaldības budžets, ES fondi, privātie 

līdzekļi

R.3.1.15.
Vēsturisko ēku apsaimniekošana un 

renovācija
Saglabātas vēsturiskās ēkas 2019-2021 Nekustamo īpašumu īpašnieki

Pašvaldības budžets, ES fondi, privātie 

līdzekļi

R.3.1.16.
Degradēto teritoriju un objektu 

sakārtošana Salacgrīvas novada teritorijā

Radīta pievilcīga un droša vide 

iedzīvotājiem un novada viesiem
2019-2021 Nekustamo īpašumu īpašnieki Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi

R.3.1.17.
Pamesto teritoriju sakopšana Salacgrīvas 

novadā

Sakopta Salacgrīvas novada teritorija, 

radīta pievilcīga un droša vide 

iedzīvotājiem un novada viesiem

2019-2021
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, nekustamo īpašumu īpašnieki
Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi

R.3.1.18.
Izveidot suņu pastaigu laukumu 

Salacgrīvā

Izveidota vieta, kur pastaigāties ar 

suņiem, trenēties
2019-2021 NVO ES fondi, NVO, privātie līdzekļi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.3.2.1.

Uzlabot ūdens, kanalizācijas un 

notekūdeņu saimniecības pakalpojumu 

sniegšanas uzņēmumu materiāltehnisko 

bāzi un kapacitāti

Pilnveidota SIA „Salacgrīvas ūdens” 

materiāltehniskā bāze atbilstoši mūsdienu 

tehnoloģijām

2019-2021 SIA „Salacgrīvas ūdens” vadītājs
Privātais finansējums, pašvaldības 

budžets, ES fondi

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 3 Sakārtota, droša un pieejama infrastruktūra

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 3.2. Kvalitatīva infrastruktūra

Nr.



R.3.2.2.
Veikt siltumtīklu un siltumavotu 

rekonstrukciju novada ciemos, pilsētās

Veikta siltumtīklu rekonstrukcija ciemos, 

pilsētās
2019-2021 Enerģētiķis Pašvaldības budžets, ES fondi

R.3.2.3.

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

  2019-2021 SIA „Salacgrīvas ūdens”
Privātais finansējums, pašvaldības 

budžets, ES fondi

R.3.2.4.
Ielu, autoceļu un saistītās infrastruktūras 

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

 2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, enerģētiķis, SIA „Salacgrīvas 

ūdens” vadītājs, pārvalžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.3.2.5. Tiltu rekonstrukcija

Tiltu rekonstrukcijas Salacgrīvas novadā: 

Braslas – Fabrikas, Rūjas – Dibeni, Ozoli 

– Pārupes, Utkas – Zeltiņi, Radziņi – 

Arāji, Mehanizācijas iela – Torbgaļi, 

Zvejnieki – Ķelderi, Gāršas-Dunte, 

Aizupes-Seķu purvs, Prinkas-Rozēni, 

Noriņas-Mehāniskās darbnīcas, Liedaga 

ielā, Muižas ielā

2019-2021
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, pārvalžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.3.2.6. Veloinfrastruktūras izbūve, marķēšana

Projektēta un izbūvēta vietējas un 

starptautiskas nozīmes veloinfrastuktūra.

 Uzstādītas velonovietnes un nojumes pie 

pašvaldības iestādēm, kā arī nozīmīgiem 

tūrisma objektiem

2019-2021
Priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.3.2.7.

Izstrādāt meliorācijas sistēmu 

rekonstrukcijas un uzturēšanas atbalsta 

stratēģiju

Izstrādāta meliorācijas sistēmu 

rekonstrukcijas un uzturēšanas atbalsta 

stratēģija. Informēti nekustamo īpašumu 

īpašnieki par piemērotākajām metodēm 

meliorācijas sistēmu uzturēšanu un 

rekonstrukcijām

2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, Uzņēmējdarbības atbalsta centra 

vadītājs

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.3.2.8. Meliorācijas sistēmu sakārtošana
Mazināta lauksaimniecības un 

mežsaimniecības zemju pārmitrošanās
2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, privātīpašnieki

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi



R.3.2. 9.
Jaunas kapsētas izveide Salacgrīvas 

novadā

Izveidota jauna kapsētas teritorija 

Salacgrīvas novadā
2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis
Pašvaldības budžets, privātie līdzekļi

R.3.2.10. Pansionātu pakalpojumu nodrošināšana

Palielināts dzīvojamo platību skaits 

pansionāta iemītniekiem, papildus iespēja 

uzņemt iemītniekus

2019-2021
Priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos

Pašvaldības budžets, ES fondi, privātie 

līdzekļi

R.3.2.11.        Zvejnieku parka estrādes rekonstrukcija

Rekonstruēta Zvejnieku parka estrāde, 

nodrošinot kultūras un sporta 

pasākumiem piemērotu vietu

2019 - 2020 Zvejnieku parka pārvaldnieks Pašvaldības budžets, ES fondi

R.3.2.12. Veicināt jauna dzīvojamā fonda attīstību Jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecība 2019-2021
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos

Valsts budžets, ES fondi, Pašvaldības 

budžets, privātie līdzekļi

R.3.2.13.
Nodrošināt pirmskolas telpu pieejamību 

un aprīkojumu Liepupes pamatskolā

Nodrošinātas piemērotas telpas 

pirmsskolas izglītības grupām
2019-2021 Liepupes pamatskolas direktors Pašvaldības budžets, ES fondi

R.3.2.14. Labiekārtot izglītības iestāžu ārtelpu

Nojumes ar iekārtotu attīstošu vidi, kurās 

bērni var darboties siltajā laikā, rotaļu 

laukumi

2019-2021 Izglītības iestāžu vadītāji Pašvaldības budžets, ES fondi

R.3.2.15.
Atjaunot un saglabāt novada teritorijā 

esošos kultūrvēsturiskos objektus

Atjaunoti un/vai saglabāti 

kultūrvēsturiskie objektus
2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, kultūrvēsturisko objektu 

īpašnieki

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

R.3.2.16.
Sporta infrastruktūras attīstība un 

materiāltehniskā aprīkojuma iegāde

Atjaunoti un uzlaboti sporta 

infrastruktūras objekti – sporta laukumi, 

Zvejnieku parks

2019-2021
Zvejnieku parka pārvaldnieks, izglītības 

iestāžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, NVO

R.3.2.17. Sabiedriskā transporta saikņu uzlabošana

Uzlabota sabiedriskā transporta saikne 

starp Salacgrīvas novada 

administratīvajām teritorijām

2019-2021
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, 

privātie līdzekļi

R.3.2.18.
Novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas plāna izstrāde

Izstrādāts novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu apsaimniekošanas un 

saglabāšanas plāns

2019-2021

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības jautājumos, muzeju 

vadītāji

Pašvaldības budžets

R.3.2.19.

Ģimenes atpūtas un vides izglītības 

infrastruktūras izveide Salacgrīvas 

novadā

Izveidotas ainaviski un kultūrvēsturiski 

bagātas vietas, kas pielāgotas ģimeņu 

tūrismam

2019-2021
Salacgrīvas novada pārvalžu vadītāji, 

Tūrisma informācijas centra vadītājs

Pašvaldības budžets, ES fondi, privātie 

līdzekļi

R.3.2.20.

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)

2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, ainavu arhitekte, pārvalžu 

vadītāji, izpilddirektors

Pašvaldības budžets, ES fondi, privātie 

līdzekļi



R.3.2.21. Gājēju ielu izveide Salacgrīvas pilsētā

Izveidotas un labiekārtotas gājēju ielas 

Salacgrīvas pilsētā, piemērotas mierīgai 

un drošai atpūtai 

2019-2021
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis
Pašvaldības budžets, ES fondi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.3.3.1.

Īstenot Salacgrīvas novada izglītības 

iestāžu energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus un 

renovācijas/ rekonstrukcijas

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.

2019-2021 Izglītības iestāžu vadītāji, enerģētiķis
Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.3.3.2.

Renovēt pašvaldības ēkas un veikt 

energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumus

Veikta pašvaldības ēku 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 energoefektivitāti, uzlabojot 

darba apstākļus, telpas iedzīvotāju 

pieņemšanai.

2019-2021
Izpilddirektors, enerģētiķis, iestāžu 

vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.3.4.1.

Pārbūvēt 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.

2019-2021+ Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ostas pārvalde, valsts budžets, ES fondi

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 3 Sakārtota, droša un pieejama infrastruktūra

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 3.3. Energoefektīva un ilgtspējīga saimniekošana

SM3 Sakārtota, droša un pieejama infrastruktūra

VTP 3.4. Ostas teritorijas paplašināšana, ūdensceļu padziļināšana

Nr.

Nr.



R.3.4.2.

Sakārtot Ainažu ostas tiesiskos 

jautājumus, izstrādāt ostas attīstības 

programmu, piesaistīt investīcijas ostas 

izveidošanai

Sakārtota Ainažu ostas teritorijas 

dokumentācija, piesaistītas investīcijas 

ostas izveidošanai

2019-2021+ Projekta attīstītājs ES fondi, privātie līdzekļi

R.3.4.3.
Izveidot jahtu ostu Tūjā, Lembužos un 

Duntē

Paplašināts jahtu ostu tīkls, piesaistīti 

ūdens tūristi
2019-2021+ Ostu teritoriju īpašnieki ES fondi, privātie līdzekļi

Rīcības (aktivitātes vai projekta) 

nosaukums
Plānotais darbības rezultāts

Izpildes 

termiņš
Atbildīgais Finanšu resursi/avoti

2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021

R.4.1.1.

Informatīvo norāžu (gaismu atstarojošas) 

uzstādīšana uz viensētām, ielām, dabas, 

kultūrvēsturiskajiem objektiem, iestādēm

Atvieglota nokļūšana līdz paredzētajai 

vietai, objektu atpazīstamība
2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, ainavu arhitekts, pārvalžu 

vadītāji

Pašvaldības budžets, ES fondi

R.4.1.2.
Nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas 

objektu atbilstošu apsaimniekošanu

Sakopti un saglabāti īpaši aizsargājamie 

dabas objekti
2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, Nekustamo īpašumu īpašnieki, 

Dabas aizsardzības pārvalde

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

R.4.1.3.
Ēka jahtotāju servisam Salacgrīvas jahtu 

ostā

Kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu 

nodrošināšanai. Plānotās publiskās ēkas 

platība ap 600 m
2
, ap jahtkluba esošās 

teritorijas labiekārtošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām

2019-2019 Ostas pārvaldnieks
Ostas pārvalde, pašvaldības budžets, ES 

fondi

R.4.1.4.
Veikt Salacgrīvas novada mārketinga 

pasākumus

Palielinājusies Salacgrīvas novada 

atpazīstamība tūristu, investoru vidū. 

Augusi vietējo iedzīvotāju vietas 

piederība

2019-2021

Tūrisma informācijas centra vadītājs, 

informācijas nodaļas vadītājs, 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Pašvaldības budžets, NVO, privātie 

līdzekļi, ES fondi

R.4.1.5.
Salacgrīvas novada simbola un tēla 

izveide un popularizēšana

Izveidots Salacgrīvas novada simbols un 

tēls, kas raksturo Salacgrīvas novadu un 

ir plaši pazīstams

2019-2021
Tūrisma informācijas centra vadītājs, 

informācijas nodaļas vadītājs
Pašvaldības budžets, ES fondi

R.4.1.6. Veikt ūdens rekreācijas objektu izveidi

Izveidotas un sakārtotas peldvietas, 

ūdens rekreācijas objekti, nodrošināta 

vides pieejamība, teritorijas 

labiekārtojums

2019-2021

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, Salacgrīvas osta, uzņēmēji, 

pārvalžu vadītāji

Pašvaldības budžets, ES fondi, privātie 

līdzekļi, NVO

R.4.1.7.
Nozīmīgu dabas objektu pieejamības 

nodrošināšana, popularizēšana

Nodrošināta pieejamība dabas objektiem. 

Pieaugusi iedzīvotāju lepnuma sajūta par 

savu novadu. Augusi Salacgrīvas novada 

atpazīstamība tūristu un dabas pētnieku 

vidū

2019-2021

Tūrisma informācijas centra vadītājs, ēku 

un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, 

informācijas nodaļas vadītājs, ainavu 

arhitekts, pārvalžu vadītāji

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

R.4.1.8. Tūjas mola rekonstrukcija
Rekonstruēts Tūjas mols, attīstīts 

piekrastes tūrisms
2019-2021

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

Nr.

STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS 4 Atpazīstams tūrisma reģions 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 4.1. Sakārtota tūrisma infrastruktūra



R.4.1.9. Ainažu vecās bākas saglabāšana
Veikta vecās Ainažu bākas saglabāšana, 

uzlabots vizuālais izskats, drošība
2019-2021 Izpilddirektors

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi

R.4.1.10. Ainažu mola rekonstrukcija
Rekonstruēts Ainažu mols, attīstīts 

piekrastes tūrisms
2019-2021

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības 

jautājumos 

Pašvaldības budžets, valsts budžets, ES 

fondi, privātie līdzekļi

Salacgrīvas novada domes Dagnis Straubergs

priekšsēdētājs              

Sagatavoja

Liene Some-Tiesnese


