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ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU

Salacgrīvas novada dome
Salacgrīva, Smilšu iela 9,
Salacgrīvas novads
LV – 4033
www.salacgriva.lv
reģ. Nr. nodokļu maksātāju reģistrā 90000059796
novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Salacgrīvas novads ir piejūras novads, kas atrodas ģeogrāfiski labvēlīgā vietā Latvijas Ziemeļvidzemē, Baltijas jūras krastā. Salacgrīvas novads aizņem 637 km2
platību, iedzīvotāju skaits ir 9321.
Kopš 2009. gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanām Ainažu, Liepupes un
Salacgrīvas pašvaldība apvienojušās Salacgrīvas novadā. Tam ir kopīgas zvejniecības
tradīcijas, dzīvības dzīsla Via Baltica, bagāta kultūras dzīve, šeit dzīvo un strādā
gudri, strādīgi un drosmīgi cilvēki. Upes, jūra, spirgtie vēji un cilvēki ir tie, kas vedina
mūs strādāt. Mūsu ostās ienāk un aiziet kuģi, pilsētās un laukos strādā darbīgi un
uzņēmīgi ļaudis, attīstās uzņēmējdarbība. Auto straumes plūst cauri mūsu novadam,
lai piestātu un apskatītu jūru, redzētu ņirbošos viļņus, ostā ienākošos kuģus un
izbaudītu dzīvi mums apkārt un arī nedaudz tālāk.
2009.gadā notika pašvaldību vēlēšanas, kuras realizēja Administratīvi
teritoriālo reformu. Vēlēšanu rezultātā Salacgrīvas novada domē 9.jūnijā ievēlēja 15
deputātus – 11 no tiem pārstāv partiju LPP/LC, viens ZZS, viens JL, viens PS, viens
TP.
Salacgrīvas novads robežojas ar Hedemestes pašvaldību Igaunijā, Alojas, un
Limbažu novadiem. Novadā trīs ostas – Salacgrīvas, kurā notiek kravu apgrozījums
pieaug ar katru gadu. Ostā izbūvētas sešas piestātnes un aktīvi strādā divas stividoru
kompānijas, izbūvēta neliela jahtu piestātne. Ostā un blakus ostas teritorijai darbojas
zivju pārstrādes rūpnīca a/s "Brīvais vilnis". Kuivižu osta atvērta zvejas kuģiem,
piekrastes zvejniekiem un burātājiem un jahtotājiem, jo ir izbūvēta piestātne zvejas
kuģiem un jahtām. Ainažu osta – šobrīd nav aktīvi kuģojama, bet tiek meklēti
investori, kuri varētu šo ostu attīstīt par labu jahtu ostu.
Salacgrīvas novadā esošās pašvaldības iestādes - Salacgrīvas novada dome, p/a
Salacgrīvas komunālie pakalpojumi, Salacgrīvas vidusskola un Veco ļaužu mītne
„Sprīdīši”, Salacgrīvas novada domes struktūrvienības - pirmskolas izglītības iestāde
„Vilnītis” ar filiālēm Korģenē un Svētciemā, pirmskolas izglītības iestāde „Randa”,
Liepupes vidusskola, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola, Salacgrīvas novada
mūzikas skola, Salacgrīvas mākslas skola, Dienas centrs bērniem, Salacgrīvas novada
sociālais dienests, Salacgrīvas muzejs, Ainažu ugunsdzēsības muzejs, Ainažu
bibliotēka, Mērnieku bibliotēka, Tūjas bibliotēka, Svētciema bibliotēka, Korģenes
bibliotēka, Liepupes bibliotēka, Salacgrīvas bibliotēka, Zvejnieku parks, Kultūras
nams, Ainažu kultūras nams, Lauvu tautas nams, Liepupes pagasta tautas nams,
Salacgrīvas novada tūrisma informāciju centrs ar nodaļu Ainažos, Korģenes feldšeru vecmāšu punkts, Tirgus, Liepupes pagasta pārvalde, Ainažu pilsētas pārvalde.
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Pašvaldībā darbojas konsultatīvās padomes. Esam aicinājuši uzņēmēju
konsultatīvo padomi izteikt priekšlikumus ko darīt, lai šajā grūtajā laikā atbalstītu
vietējos uzņēmējus. Aktīvi darbojas Jauniešu konsultatīvā padome, kas ar savām
idejām ir gatavi iesaistīties pašvaldības dzīvē. 2009.gadā izveidotā ciemu vecāko
konsultatīvā padome ir neatsverams palīgs sakopšanas talku organizēšanā un mazo
apdzīvoto vietu problēmu apzināšanā un risināšanā.

VADĪBAS ZIŅOJUMS
Salacgrīvas novada domes 2010.gada publiskais pārskats sniedz vispusīgu
informāciju par norisēm pašvaldības darbā, īstenotajiem budžeta un finanšu politikas
pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei.
Veiksmīgi aizvadīts 2010.gads - pirmais pilnais gads pēc administratīvi
teritoriālās reformas. Salacgrīvas novads arī ne tik labvēlīgos ekonomiskajos apstākļos
ir spējis saglabāt finansiālo stabilitāti. Salacgrīvas novads turpina īstenot ilgtermiņa
finanšu vadības un stingru pašvaldības budžeta izdevumu ierobežošanas politiku,
nodrošina regulāru budžeta izpildītāju izdevumu veikšanas uzraudzību. Salacgrīvas
novada pamatbužets saistībā ar projektu realizāciju ieņēmumu daļā salīdzinot ar
2009.gadu pieaudzis par 21%. Pašvaldība ir spējusi saglabāt finansiālo stabilitāti,
pabeigt iesāktos projektus un pieteikties jaunu projektu realizācijai. Gada laikā budžets
grozīts vairākkārt, nodrošinot optimālu finanšu resursu izlietojumu ekonomiskās krīzes
apstākļos. Līdzekļi tērēti racionāli, izvērtējot prioritātes.
Noslēdzies 2009.gada novembrī uzsāktais EEZ un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta projekts par „Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas
izmantošana Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu centralizētajā siltumapgādes
sistēmā”. Kopējās projekta izmaksas 1 090 947 EUR, tai skaitā EEZ finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums
927 305 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 163 642 EUR. Šī projekta mērķis ir
samazināt siltumefekta gāzes (SEG) un citas emisijas, palielinot apkures sistēmas
efektivitāti, pārejot no fosilā kurināmā izmantošanas uz atjaunojamo enerģiju. Plānots,
ka izbūvētā sistēma nodrošinās apkuri Salacgrīvas vidusskolai, bērnudārzam un
Zvejnieku parka tehniskajām telpām, tostarp pilnīgā aizvietojot esošās dīzeļdegvielas
katlumāju.
Noslēdzies 2005.gadā aizsāktais Kohēzijas fonda projekts „Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” par kopējo summu 4 605 927 EUR, no tā
pašvaldības finansējums 491208 EUR, kura ietvaros tika veikta centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas savākšanas sistēmu paplašināšana, kā arī dzeramā
ūdens kvalitātes paaugstināšana. Noslēdzies 2008.gadā aizsāktais Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas projekts „Zilā karoga prasību nodrošināšana
Baltijas Jūras reģionā”, kura ietvaros tika izbūvētas glābšanas stacijas Tūjā un
Salacgrīvā un iegādāts nepieciešamais aprīkojums glābšanas dienestu nodrošināšanai
ar mērķi izveidot Zilā karoga pludmales. Realizēti ELFLA projekti
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” Salacgrīvā, Svētciemā un Lauvās,
turpinās Ainažos un Liepupē, noslēdzies Sorosa fonda projekts „Daudzfunkcionālā
centra izveide Korģenē”, turpinās Latvijas- Igaunijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu
aktualizēšana”, turpinās ERAF projekti „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana” Liepupē un Salacgrīvā, turpinās ERAF projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes pagasta Liepupes ciemā”. Noslēdzies ERAF
projekts „Dienas centra Rūķu nams izveide Liepupes pagastā”. Aktīvi iesaistamies
NVA finansētajos nodarbinātības pasākumos, ESF projekta ”Darba praktizēšanas
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pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros
nodarbinam vairāk kā 100 bezdarbniekus, tādējādi mazinot sociālo problēmu
pašvaldībā.
2010.gadā parakstīts trīspusējs līgums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta otrās kārtas – Salacgrīvas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju. Tas ir trīspusējais līgums, kas noslēgts starp Vides ministriju,
Salacgrīvas novada domi un Salacgrīvas komunālo pakalpojumu aģentūru. Projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” kopējās izmaksas 2
miljoni 384 124 latu, 95% no šī projekta attiecināmām izmaksām sedz Kohēzijas
fonds, 5% ir pašvaldības finansējums.
Pārskata gadā turpinājusies sadarbība ekonomikas, uzņēmējdarbības, tūrisma,
kultūras un izglītības jomās ar pašvaldības sadarbības partneriem Handevitas
pašvaldību Vācijā un Nīčepingas pašvaldību Zviedrijā. 2010.gadā sadarbībā ar
Handevitas pašvaldību Vācijā notika Latvijas – Vācijas sadarbības forums. Tā
atklāšanā piedalījās Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers. 2011. gadā forums
paredzēts Vācijā.
Salacgrīvas novada domes sēdē 2010.gada jūlija mēnesī tika apstiprināta
deklarācija “Par Zaļo novadu”, kuras mērķis ir veicināt un popularizēt veselīgu,
ekonomisku, dabai un cilvēkam draudzīgu ilgtspējīgu dzīvesveidu un saimniecisko
darbību.
Novadā sekmīgi darbojas pašvaldības nevalstiskās organizācijas, ar kurām
pašvaldībai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Tās dažādo brīvā laika pavadīšanas
iespējas iedzīvotājiem, iesaista jauniešus sportiskās aktivitātēs, popularizē basketbola,
hokeja tradīcijas pašvaldībā, atbalsta motosporta aktivitātes, deju studiju darbību.
Pensionāru biedrība aktīvi piedalās pilsētas sakopšanas darbos, organizē dažādas
kultūras aktivitātes pensionāriem. Biedrību darbība ir perspektīva lieta, jo tā ir
iniciatīva, kas nāk no pašu iedzīvotāju puses.
Pašvaldībā darbojas konsultatīvās padomes – uzņēmēju konsultatīvā padome,
ar kuras atbalstu 2010 gadā tika noorganizēta pirmā starptautiskā skolēnu vasaras
nometne GO GLOBAL - GO GREEN, kurā piedalījās skolēni no sadraudzības
pašvaldībām Handevitas Vācijā, Nīčepingas Zviedrijā un Ivangoroda Krievijā un
Salacgrīvas novada vidusskolu un devīto klašu skolēni, kā arī 6 ārvalstu studenti kā
brīvprātīgie un 3 pieaugušie. Nometnes laikā bija iespēja pilnveidot angļu valodas
prasmes, uzzināt par studiju iespējām ārzemēs, iepazīt citu valstu kultūru, apmeklēt
Salacgrīvas novada uzņēmumus, uzzināt vairāk par zaļo dzīvesveidu, piedalīties
sporta aktivitātēs un sadraudzēties. Skolēnu nometne tiek plānota arī 2011.gada
vasarā. Novadā aktīvi darbojas Jauniešu konsultatīvā padome, kas ar savām idejām ir
gatavi iesaistīties pašvaldības dzīvē.
2011.gadā turpināsim realizēt iesāktos projektus, meklēsim iespējas startēt
jaunos. Pašvaldības kredītsaistības uz plānoto periodu sastāda 15% no pamatbudžeta
ieņēmumiem, taču uzskatam, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai
piesaistītu aizņēmumu līdzekļus pilsētas attīstībai svarīgu un neatliekamu investīcijas
projektu līdzfinansēšanai. Realizējot ES projektus nauda atgriežas, kredītsaistības
samazinās un tas dod iespējas realizēt jaunus projektus.
2011.gadā plānots reorganizēt pašvaldības aģentūru Salacgrīvas komunālie
pakalpojumi, izveidojot kapitālsabiedrību ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanai.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs
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SALACGRĪVAS NOVADA DOMES
2010.GADA BUDŽETA IZPILDE
Pamatbudžets
Salacgrīvas novada 2010.gada budžets tika apstiprināts 2010.gada 20.janvārī
Saistošie noteikumi B-1 ir veikti 8 reizes budžeta grozījumi sakarā ar papildus
finansējumu saņemšanu, projektu realizāciju, ieņēmumu palielināšanu, kā arī
precizējot izdevumus kodos. Pēdējie budžeta grozījumi veikti 29.decembrī 2010.gadā
(Saistošie noteikumi Nr. B-9) Budžeta izpilde apstiprināta 19.janvārī 2011.gadā
(Saistošie noteikumi B-10)
Ieņēmumi
2010.gada kopējie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda Ls 5’893’095
Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Ls 8 000 000
Ls 7 000 000
Ls 6 000 000

Budžeta iestāžu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta transferti

Ls 5 000 000

Valsts budžeta transferti
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

Ls 4 000 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ls 3 000 000

Naudas sodi un sankcijas
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Īpašuma nodokļi

Ls 2 000 000
Ls 1 000 000

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Ls 0
2008.gads

2009.gads

Rādītāja nosaukums
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi

2010.gada plāns

2010.gada fakts

%
2010.gada
2010.gada
2010.gada
fakts pret
plāns
fakts
2010.plānu
Ls 2 053 047
Ls 2 119 024
103%
Ls 235 000
Ls 258 006
110%

KOPĀ

Ls 19 729

Ls 23 417

119%

Ls 9 612
Ls 8 165
Ls 36 419
Ls 43 498
Ls 2 870 030
Ls 43 895
Ls 436 552
Ls 5 755 947

Ls 10 943
Ls 10 539
Ls 34 877
Ls 53 050
Ls 2 934 173
Ls 45 595
Ls 403 471
Ls 5 893 095

114%
129%
96%
122%
102%
104%
92%
102%
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Izdevumi
2010.gada kopējie pamatbudžeta izdevumi sastāda Ls 5’373’714
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Ls 9 000 000
Ls 8 000 000
Ls 7 000 000
Sociālā aizsardzība
Ls 6 000 000

Izglītība

Ls 5 000 000

Atpūta, kultūra un reliģija

Ls 4 000 000

Veselība

Ls 3 000 000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Vides aizsardzība

Ls 2 000 000

Ekonomiskā darbība
Sabiedriskā kārtība un drošība

Ls 1 000 000

Vispārejie valdības dienesti

Ls 0
2008.gads

Rādītāja nosaukums
Vispārējie valdības dienesti

2009.gads

2010.gada plāns

t.sk. Izpildvara
t.sk. Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem
Transferti no pašvaldības budžeta
Kredītu procentu maksājumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ

2010.gada fakts

2010.gada
2010.gada
plāns
fakts
Ls 861 609
Ls 723 875
Ls 486 443
Ls 457 774
Ls 5 354
Ls 0
Ls 184 283
Ls 154 687
Ls 185 529
Ls 111 414
Ls 16 558
Ls 14 681
Ls 1 305 585 Ls 1 208 665
Ls 111 414
Ls 106 737
Ls 803 448
Ls 300
Ls 1 140 002
Ls 1 661 694
Ls 373 857
Ls 6 274 467

Ls 616 234
Ls 197
Ls 783 422
Ls 1 576 008
Ls 343 895
Ls 5 373 714

%
2010.gada
fakts pret
2010.plānu
84%
94%
0%
84%
60%
89%
93%
96%
77%
66%
69%
95%
92%
86%

Naudas atlikums uz 01.01.2011. – Ls 1’855’147. Naudas atlikums ir tik liels, jo gada
nogalē novada dome saņēma avansa maksājumus jauno un jau uzsākto projektu
realizācijai. Lielākais no tiem - ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļas projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijai.
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Salacgrīvas novada domes pārskats par aizņēmumiem uz 01.01.2011.
Neapmaksātā
summa uz
01.01.2011.
Ls

Parakstīšanas
datums

Apmaksas
termiņš

1

KF ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos
īstenošanai

29.03.2007.

20.03.2027. LVL

131888

2

ERAF Ūdenssaimniecības
attīstība mazās apdzīvotās vietās

29.03.2007.

20.03.2027. LVL

173762

19.12.2008.
08.08.2006.
26.02.2007.
27.03.2007.

20.08.2028.
08.01.2011.
28.02.2014.
30.03.2014.

LVL
EUR
EUR
EUR

321713
6510
8294
9247

19.06.2009.

20.05.2029 EUR

116285

Nr.p.k.

Mērķis

Valūta

7

KF ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos
īstenošanai
Ekskavators New Holand LB 115
Mini ekskavators JCB 8018
Tehnika Dino 210XT
ERAF Projekta "Zilā karoga
prasību nodrošināšana Baltijas
jūras reģionā"

8
9
10
11

Ūdenssaimniecības projekta
īstenošana Tūjas ciemā
Mikroautobusa iegāde
Vidusskolas renovācija
Duntes tautas nama renovācija

14.09.2005.
22.11.2006.
22.11.2006.
22.12.2006.

20.04.2020.
20.08.2021.
20.08.2021.
20.08.2021.

LVL
LVL
LVL
LVL

14194
11886
78998
49760

12
13

Pagastmājas jumta remonts,
inventāra iegāde Duntes TN
Pagasta ceļu remonts

01.06.2007.
01.06.2007.

20.03.2022. LVL
20.03.2022. LVL

32897
114567

14
15
16

Vidusskolas ēdināšanas bloka
renovācija
Vidusskolas fasādes siltināšana
Katlumājas rekonstrukcija

05.06.2007.
23.07.2007.
20.10.2008.

20.05.2022. LVL
20.06.2022. LVL
20.10.2023. LVL

48292
28742
26347

17

Peldvietas un glābšanas dienestu
attīstība

19.06.2009.

20.04.2024. EUR

98406

18

Materiālās bāzes pilnveidošana
dabaszinātnēs un matemātikā
Liepupes vidusskolā

19.06.2009.

20.04.2024. EUR

28074

19

Muižas ielas rekonstrukcija LAD
projekts

14.09.2009.

20.07.2024. LVL

41313

20

Kr. Valdemāra Ainažu
pamatskolas renovācija

22.04.2002.

20.03.2012. LVL

16800

21

Kr. Valdemāra Ainažu
pamatskolas renovācija

01.07.2003.

20.06.2023. LVL

153800

22
23
24

Intereg III projekta
līdzfinansējuma nodrošināšana
PII Randa renovācija
Nekustamā īpašuma iegāde

18.05.2005.
04.11.2005.
16.05.2008.

20.04.1015. LVL
20.01.2025. LVL
20.09.2018. LVL

66000
117300
127176

3
4
5
6
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25

26
27
28

Bibliotēkas un bērnudārza
katlumājas rekonstrukcija
Jūras siltums kā atjaunojamās
enerģijas izmantošana
siltumapgādes sistēmā
ERAF projekts
Ūdenssaimniecības attīstība
Liepupes ciemā
ELFLA projekts Rekreācijas
infrastruktūras izveide Ainažu
pilsētā

Salacgrīvas novadā kopā

16.09.2003.

01.10.2013. LVL

11000

19.07.2010.

20.06.2030. EUR

224123

26.08.2010.

20.09.2030. LVL

32058

01.10.2010.

20.09.2030. LVL

18322
2107754

Speciālais budžets
Ieņēmumi
2010.gada kopējie speciālā budžeta ieņēmumi sastāda Ls 214’410
Speciālā budžeta ieņēmumi
% 2010.gada
2010.gada
2010.gada
fakts pret
Rādītāja nosaukums
plāns
fakts
2010.plānu
Dabas resursu nodoklis
Ls 10 000
Ls 18 910
189%
Autoceļu fonda līdzekļi
Ls 170 692
Ls 170 692
100%
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Ls 15 000
Ls 24 808
165%
KOPĀ
Ls 195 692
Ls 214 410
110%
Izdevumi
2010.gada kopējie speciālā budžeta izdevumi sastāda Ls 211’195

Speciālā budžeta izdevumi atbalstoši funkcionālajām kategorijām

2010.gada
Rādītāja nosaukums
plāns
Vispārējie valdības dienesti
Ls 310
Ekonomiskā darbība
Ls 303 668
Vides aizsardzība
Ls 28 264
KOPĀ Ls 332 242

2010.gada
fakts
Ls 256
Ls 201 092
Ls 9 847
Ls 211 195

% 2010.gada
fakts pret
2010.plānu
83%
66%
35%
64%

Naudas atlikums uz 01.01.2011. – Ls 139’783
Sagatavoja: ekonomiste Ināra Lazdiņa
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DOMES LĒMUMS PAR 2010.GADA PĀRSKATU UN
ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS PAR SALACGRĪVAS
NOVADA DOMES 2010.GADA PĀRSKATU
Pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu un noslēgto līgumu ar SIA
„Jurates”, tika pārbaudīts pašvaldības 2010.gada pārskats. Revidenta ziņojumā teikts,
ka finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Salacgrīvas novada
domes stāvokli 2010.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas
plūsmām
2010.gadā un atbilst LR MK noteikumu Nr.777 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām.
Salacgrīvas novada domes konsolidētajā pārskatā iekļauti Salacgrīvas novada
domes (t.sk. Ainažu pilsētas pārvaldes un Liepupes pagasta pārvaldes), Salacgrīvas
vidusskolas un Veco ļaužu mītnes „Sprīdīši” finanšu pārskati.
Salacgrīvas novada domes 2010.gada bilance
Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

C
1.
1.1.
1.1.1.

1
20 031 649
43 263
21 859

2
20 311 975
68 894
32 267

1.1.2.

20 952

35 632

1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.3.

452
19 354 629
16 187 318
1 032 099
770 937
527 656
267 884
564 925
3 810
633 757

995
19 622 651
16 427 839
1 164 394
675 615
392 802
254 704
587 447
119 850
620 430

1.3.2.

337 218

306 385

1.3.3.

14 278

31 784

1.3.5.

282 261

282 261

2.
2.1.
2.3.

2 363 422
86 722
206 684

1 349 441
81 580
157 789

2.4.

54 690

15 752

2.5.

13 254

210 436

2.6.

2 002 072

883 884

I.

22 395 071

21 661 416

Piezīmes
Nr.

AKTĪVS
A
1000
1100
1110
1120
1130
1200
1210
1220
1230
1240
1260
1270
1280
1300
1320
1330
1350
2000
2100
2300
2400
2500
2600
I.

B
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un
vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Ilgtermiņa aizdevumi
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Naudas līdzekļi
BILANCE (1000+2000)
PASĪVS

A
3000

Pašu kapitāls

B

C
3.

1
15 340 489
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3300
3500
3510
3520
5000
5100
5110
5150
5190
52005900
5200
5300
5410
5420
5500
5600
5700
5800
5900
I.

Rezerves
Budžeta izpildes rezultāti
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Kreditori
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
Pārējās ilgtermiņa saistības
Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un
Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem
pasākumiem
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot
nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
BILANCE (3000+4000+5000)
ZEMBILANCE

A
0100
9100
Z100
9130
9190
Z130
Z950
9500

B

Nomātie aktīvi
Zembilances aktīvi
Nomātie pamatlīdzekļi
Saņemamās soda un kavējuma naudas
Citi zembilances aktīvi
Zembilances prasības
Saņemamās soda naudas
Zembilances saistības
Zembilances pasīvi

3.3.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.5.
5.1.9.

2 270 835
13 069 654
13 673 413
-603 759
7 054 582
5 376 769
1 945 420
3 419 054
12 295

2 492 955
13 673 413
13 787 709
-114 296
5 495 048
4 602 936
1 652 349
2 926 447
24 140

5.2.-5.9.

1 677 813

892 112

5.2.

138 283

145 170

5.3.

52 764

70 369

5.4.1.
5.4.2.

5 650
183 907

5 743
146 149

5.5.

38 669

103 562

5.6.

548

2 695

5.7.

5 301

3 395

5.8.
5.9.
I.

11 882
1 240 809
22 395 071

14 758
400 271
21 661 416

C
0.1.

1

2

88062

x

Z.1.3.
Z.9.5.
9.5.

55 092
x
16 501
38 591
X
x
X
913 394

155 301
119 488
x
35 813
13 937
13 937
1 564 926
x

9.1.
Z.1.
9.1.3.
9.1.9.

9510

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem projektiem

9.5.1.

59 053

640 259

9540
9550
9560

Nākotnes nomas maksājumi
Nākotnes saistības
Izsniegtie galvojumi

9.5.4.
9.5.5.
9.5.6.

41 739
59 053
753 549

72 734
4 192
847 741

Būtiskākās izmaiņas nedzīvojamo ēku sastāvā ir EEZ finanšu instrumenta
projekta "Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas izmantošana Salacgrīvas pilsētas
budžeta iestāžu centralizētās siltumapgādes sistēmā” ietvaros izbūvētā siltumsūkņu
katlu māja ar jūras kontūru pieslēgumu par LVL 779222. Liepupes vidusskolas
vērtība palielināta par iepriekšējos gados veikto rekonstrukciju LVL 113583. ELFLA
pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekta „Rekreācijas
infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā” ietvaros veikta Ainažu kultūras nama
rekonstrukcija par LVL 39811. ERAF aktivitātes "Atbalsts alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai" projekta Dienas centra "RŪĶU NAMS" izveide
Liepupes pagastā veikta Liepupes vidusskolas rekonstrukcija par LVL 7268. ELFLA
Salacgrīvas novada domes 2010.gada publiskais pārskats
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pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekta „Salacgrīvas
pašvaldības kultūras objektu rekonstrukcija” ietvaros veikta Lauvu tautas nama
rekonstrukcija par LVL 26191, Svētciema bibliotēkas rekonstrukcija par LVL 14480,
Salacgrīvas kultūras nama rekonstrukcija par LVL 26611. Par pašvaldības līdzekļiem
veikta kapliču jumtu nomaiņa par kopējo summu LVL 1692. Par pašvaldības
līdzekļiem veikta Sprīdīšu internāta ēkas rekonstrukcija par LVL 2415.
Inventarizācijas rezultātā precizētas zemes zem ceļiem platības saistībā ar to,
ka novada ietvaros bija atšķirīga pieeja zemes zem ceļiem uzskaitei. Līdz ar to bilancē
uzņemta zeme zem ceļiem 18.2 ha platībā par LVL 25461 un izslēgta zeme 12.23ha
platībā par LVL 12223. Pamatojoties uz domes lēmumiem par zemes gabalu atzīšanu
par novada domei piekritīgiem bilancē uzņemtas zemes 7.4 ha platībā par LVL 17364.
2010.gadā noslēgts maiņas līgums ar SIA „Burdeks” par nekustamo īpašumu – zemes
gabalu Līču iela 1 2208 m2, Līču iela 2A 1948 m2, Selgas iela 1A 1572 m2 platībā
maiņu pret nekustamo īpašumu – zemes gabalu Pērnavas ielā 31A 5650 platībā.
Maiņas līguma ietvaros bilancē uzņemts zemesgabals Pērnavas ielā 31A par LVL
29000. Atsavināšanai uz krājumiem pārvietoti 5 zemes īpašumi ar bilances vērtību
LVL 2363 un 3 maiņai paredzētie zemes īpašumi ar bilances vērtību LVL 16449,
savukārt ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atjaunoti atsavināšanai paredzētie īpašumi – 3
objekti , kurus atbilstoši domes lēmumam Nr. 688 29.12.2010. paredzēts turpināt
izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai par LVL 2104. Atbilstoši MK
noteikumu Nr.1486 197.punkta prasībām veikta zemes pārvērtēšana pēc
kadastrālajām vērtībām uz 2010.gada 1.novembri. Pārvērtēšanas rezultātā vērtības
palielinājums LVL 702713 apmērā atzīts ieņēmumos, vērtības samazinājums LVL
683726 atzīts izdevumos, LVL 227979 apmērā samazināta ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve.
Izmaiņas pārējā nekustamā īpašuma sastāvā saistītas ar bērnu rotaļu laukuma
iekārtošanu Liepupē par LVL 4071, nožogojuma izbūvi pie pirmskolas izglītības
iestādes „Vilnītis” par LVL 982 un rekultivēto karjeru nekustamajā īpašumā „Granti”
par LVL 8071. Bilancē uzņemti līdz šim neuzskaitītie šķūņi, kūts pamati un pagrabs
ar bilances vērtību LVL 437.
Pašvaldības iznomāto ēku un būvju kopējā platība sastāda 3193 m2 ,
iznomātās zemes kopplatība fiziskām un juridiskām personām sastāda 419.9 ha.
Pārējo pamatlīdzekļu sastāvā būtiskākās izmaiņas saistītas ar projekta
Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības sadarbības programmas projekts "Zilā karoga
prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā" (Beach Hopping) ietvaros iegādāto
kvadrociklu par LVL 10580. Nodošanai metāllūžņos uz krājumiem pārvietoti p/a
Salacgrīvas komunālie pakalpojumi transportlīdzekļi - kravas automašīna Transporter
VW-1, automašīna VW Transporter, Traktors T-74, ekskavators JUMZ -6 ar uzskaites
vērtību LVL 1833, nolietojuma vērtību LVL 1833. Minētie transporta līdzekļi nav
remontējami un tālākajā aģentūras darbībā nav izmantojami, tādēļ nodoti metāllūžņos
pēc pavadzīmes Nr.000001 no 02.07.2010. Pamatojoties uz domes lēmumiem Nr.543
un 542 10.10.2010. atsavināšanai uz krājumiem pārvietota meža piekabe ‘’Palms’’ un
šķeldotājs Ducker ar sākotnējo vērtību LVL 11 833 , nolietojumu LVL 5039 .
Pamatojoties uz domes lēmumu Nr.119 17.02.2010. uz krājumiem atsavināšanai
pārvietota automašīna Nissan Primera ar sākotnējo vērtību LVL 2770 , nolietojumu
LVL 2770.
Būtiskāko pieaugumu pārējo pamatlīdzekļu sastāvā veido : ERAF aktivitātes
"Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" projekta Dienas
centra "RŪĶU NAMS" izveide Liepupes pagastā ietvaros iegādātas bērnu mēbeles
un rotaļu komplekti par kopējo summu LVL 3866 projekta Igaunijas -Latvijas
pārrobežu sadarbības sadarbības programmas projekts "Zilā karoga prasību
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nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā" (Beach Hopping) ietvaros iegādāts aprīkojums
glābšanas dienestam , motorlaiva, pārģērbšanās kabīnes, mobilie sanitārie mezgli par
LVL 35372. ERAF projekta programmas Infrastruktūra un pakalpojumi aktivitātes
"Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"
Liepupes vidusskolā ietvaros iegādātas digitālā informācijas apstrādes sistēmas
skolotājiem un laboratorijas aprīkojums par LVL 44961. Šī projekta ietvaros
Salacgrīvas vidusskolai iegādāts digitālā informācijas apstrādes sistēmas skolotājiem
un laboratorijas aprīkojums par LVL 44020. Sorosa fonda Latvija granta
Daudzfunkcionālā centra Korģene izveidei ietvaros iegādāti darbarīki, datortehnika ,
trenažieris par LVL 4058. No uzskaites izslēgti pilnībā nolietojušies pamatlīdzekļi un
bibliotēku fondi.
Bibliotēkas krājumu uzskaite tiek kārtota atbilstoši MK 30.03.2010.
noteikumu Nr.317,,Nacionālā bibliotēku krājumu noteikumi” prasībām. 2010.gadā
pilna inventarizācija bibliotēkās nav veikta
Muzeja krājumu uzskaitei iekārtotas muzeja krājumu inventāra grāmatas
atbilstoši MK 21.11.2006.noteikumu Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju
krājumiem” prasībām. Muzeja krājumu priekšmetu esības pārbaudei Ainažu
ugunsdzēsības muzejā ir veikta inventarizācija 57 vienībām, kuras tika novērtētas par
LVL 65 un ņemtas uzskaitē. Salacgrīvas muzejā ir veikta inventarizācija 379
vienībām, kuras tika novērtētas par LVL 1780 un ņemtas uzskaitē Muzeju krājumu
esības pārbaudes ir plānots pabeigt līdz 2014. gada 31.decembrim un tiks ņemti
uzskaitē pilnībā.
Uz gada beigām pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības
objektu sastāvā iekļauti objekti par LVL 527656, kas atšifrēti veidlapas Nr.5
paskaidrojumu sadaļā. Nepabeigtās celtniecības objektu sastāvā ir izstrādātie tehniskie
projekti, kas tiks realizēti pakāpeniski atkarībā no pašvaldības finansiālajām iespējām
un iespējas piesaistīt ES finansējumu, ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Liepupes pagasta Liepupes ciemā” ietvaros izveidotās ūdenssaimniecības būves par
LVL 166067 un projekta Igaunijas -Latvijas pārrobežu sadarbības sadarbības
programmas projekts "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā"
(Beach Hopping) ietvaros izveidotie pamatlīdzekļi par LVL 115390, kas līdz gada
beigām nav nodoti ekspluatācijā.
Mežaudzes iekļautas bilancē atbilstoši mežu apsaimniekošanas projektiem.
Mežaudžu platības salīdzinātas ar Valsts meža dienesta reģistra datiem. Meža
inventarizācijas atbilstoši Meža likumam veic reizi 10 gados, attiecīgi veic mežaudzes
vērtības aktualizāciju atbilstoši Valsts meža dienesta datiem. Pazemes aktīvos
uzskaitīts grants krājums 106368 m3 par kopējo summu LVL 106368.
Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos sastāvā uzskaitīti
ieguldījumi Kuivižu ostas Dienvidu un Ziemeļu molā LVL 628737 apmērā
(nolietojums LVL 63812), ZVFI finansētā projekta „Kuivižu zvejas ostas
modernizācija” ietvaros. Ilgtermiņa ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos tiek
rēķināts nolietojums un atzīts izdevumos nomas termiņa laikā.
Detalizēta informācija par katru pamatlīdzekļu atsavināšanas posteni atsevišķi
Summa

LVL 6372
LVL 55
LVL 2081
LVL 68

Posteņa nosaukums

Nekustamais īpašums Katvaru muiža (pārdots par LVL 41200, neto ieņēmumi
LVL 34828)
Dzīvoklis Sila ielā 17-3 (pārdots par LVL 1000, neto ieņēmumi LVL 945)
Dzīvoklis Kr.Barona 10-8 (pārdots par LVL 2560, neto ieņēmumi LVL 479)
Dzīvoklis Altaji 3-3 (pārdots par LVL 455, neto ieņēmumi LVL 387)

Salacgrīvas novada domes 2010.gada publiskais pārskats

12

LVL 524
LVL 321
LVL 16449
LVL 703
LVL 0

Zeme Aizsaules 5A (pārdots par LVL 880, neto ieņēmumi LVL 356)
Dzīvoklis Liepupe 5-2 (pārdots par LVL 1429, neto ieņēmumi LVL 1108)
Zemes gabali Līču iela 1A, Līču iela 2A, Selgas iela 1A (pārdots par LVL
31000, neto ieņēmumi LVL 14551)
Valdemāra iela 56 (1/3 domājamā daļa zemes) (pārdots par LVL 1200, neto
ieņēmumi LVL 497)
Automašīna Nissan Primera ( pārdots par LVL 300, neto ieņēmumi LVL 300)

Gada laikā ar domes lēmumu Nr. 668 29.12.2010. ilgtermiņa ieguldījumu
sastāvā atjaunoti krājumos uzskaitītie pamatlīdzekļu objekti, kas bija paredzēti
atsavināšanai – Strautnieku māja, kūts un zeme, zeme Meža ielā 16 un zeme
Valdemāra ielā 93A. Uz gada beigām krājumu sastāvā atsavināšanas prrocesā ir
dzīvoklis Sila ielā 17-6 ar bilances vērtību LVL 24, zeme Meža ielā 18A ar bilances
vērtību LVL 1347, zemes gabals Miera ielā 1 ar bilances vērtību LVL 138 un zemes
gabals Meža ielā 15A ar bilances vērtību LVL 315, meža piekabe ‘’Palms’’ un
šķeldotājs Ducker ar bilances vērtību LVL 6794.
2010.gada laikā no Latvijas Pašvaldību savienības saņemtas 170 „Elektrības
norēķinu kartes – 500kwh” par kopējo summu LVL 6316, ko AS „Latvenergo”
sociālā atbalsta kampaņas ietvaros dāvina pašvaldības trūcīgajām mājsaimniecībām.
Gada laikā bez atlīdzības mājsaimniecībām izsniegtas 226 „Elektrības norēķinu
kartes – 500kwh” ar kopējo vērtību LVL 8396.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par LVL 48895.
Prasības ar pircējiem un pasūtītājiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājušās
par LVL 16939. Lielāko parādu apjomu veido iedzīvotāju maksājumi par
komunālajiem pakalpojumiem. Gada laikā tiesu izpildītājiem iesniegti 40 pieteikumi
par parādu piedziņu par kopējo summu 13356 Ls, no tiem apmierinātas 21 prasības
par kopējo summu LVL 8231. 2010.gadā noslēgtas vienošanās ar 31 iedzīvotāju par
parāda atmaksu LVL 9218 apmērā.
Prasības par nodokļiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugušas par LVL
11880. Prasības par nekustamā īpašuma nodokli salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir
pieaugušas par LVL 18536. Tas daļēji izskaidrojams ar nekustamā īpašuma nodokļa
bāzes paplašināšanos un iedzīvotāju nespēju pildīt savas saistības ekonomiskās
situācijas dēļ. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā 2010.gada laikā pieņemti 19 domes
lēmumi par LVL 3535. Bezstrīdus kārtībā piedzīti LVL 801. Soda naudas par
nekustamā īpašuma nodokļu parādiem sastāda LVL 16501. Prasībās par nodokļiem
uzskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis LVL 23600, kas attiecas uz 2010.gadu, bet
pašvaldības budžetā ieskaitīts 2011.gadā.
Uzkrātie ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauguši apr LVL 37900.
Uzkrātajos ieņēmumos uzskaitīts aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par
neapstrādātajām lauksaimniecības zemēm LVL 21427, kuram maksāšanas termiņš ir
2011.gadā, uzkrātie bankas procentu maksājumi par noguldījumu depozītā LVL 914,
pēc maksājuma pieprasījuma attiecinātās izmaksas ERAF aktivitātes "Atbalsts
alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" projektam Dienas centra
"RŪĶU NAMS" izveide Liepupes pagastā LVL 13772, pēc maksājuma pieprasījuma
attiecinātās izmaksas Sorosa fonda Latvija granta Daudzfunkcionālā centra Korģene
izveide projektam LVL 1756, Labklājības ministrijas maksājumi GMI un dzīvokļu
pabalstu atmaksai par decembra mēnesi LVL 2265, kā arī uzkrātie ieņēmumi par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, par kuriem rēķini piestādīti 2011.gadā LVL
1097.
Salacgrīvas novada domes 2010.gada publiskais pārskats
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Uzkrājumi nedrošiem (šaubīgajiem) parādiem pārskata gadā ir mainījušies
sekojoši:
Uzkrājumi nedrošiem (šaubīgajiem) parādiem) 31.12.2009.
Palielinājums pārskata gadā – izveidoti uzkrājumi
Samazinājums pārskata gadā – samaksāts
Samazinājums pārskata gadā – izslēgti uzkrājumi parādiem ar
noilguma termiņu un parādiem, kuru piedziņa ir neiespējama
Uzkrājumi nedrošiem (šaubīgajiem) parādiem) 31.12.2010.

55889
37092
-3817
-756
88408

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem
salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājušies par LVL 38938.
Izmaiņas īstermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā saistītas ar to, ka uz gada
sākumu atspoguļots ieguldījums a/s SEB bankas Latu rezerves fondā. Gada laikā
iegādātas Latu rezerves fonda apliecības par LVL 188256 pārdotas, gūti ieņēmumi no
ieguldījuma apliecību tirgus vērtības palielināšanās LVL 3982. Īstermiņa aizņēmumi
samazinājušies par LVL 8926. Īstermiņa aizņēmumiem izveidots uzkrājums LVL 163
saistībā ar aizdevumu atmaksas termiņu kavējumiem.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu naudas līdzekļi ir palielinājušies
par LVL 1118188. Naudas līdzekļu atlikuma būtiskais pieaugums izskaidrojams ar
gada beigās saņemto avansa maksājumu Kohēzijas fonda finansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” realizācijai LVL
854784 apmērā. Naudas līdzekļu atlikumi pie gada inventarizācijas salīdzināti ar
kontu atlikumiem attiecīgajās bankās. Salīdzināšanas akti ar kredītiestādēm pārskata
pielikumā. Pārskata gada beigās pašvaldības brīvie naudas līdzekļi 500000 EUR (
LVL 351402) ieguldīti depozītnoguldījumā a/s Citadele banka uz 3 mēnešiem ar
beigu termiņu 03.03.2011., procentu likmi 3.6% gadā. 2010.gadā no brīvo līdzekļu
ieguldīšanas depozītā gūti ieņēmumi LVL 15142.
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu.
Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls samazinājies par LVL 825879. Pašu
kapitāla izmaiņas uzrādītas veidlapā Nr. 4-1 „Pašu kapitāla ( neto aktīva) izmaiņu
pārskats”.
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve samazinājusies par LVL 227979
saistībā ar zemes pārvērtēšanu pēc kadastrālajām vērtībām pēc stāvokļa uz 2010.gada
1.novembri, par LVL 8417 saistībā ar pamatlīdzekļu izslēgšanas no uzskaites ,
kuriem iepriekšējos periodos uzskaitīta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditori palielinājušies par
LVL 1559534.
2010.gadā noslēgti 3 aizņēmuma līgumi. 19.07.2010. noslēgts aizdevuma
līgums EEZ finanšu instrumenta projekta "Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas
izmantošana Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu centralizētās siltumapgādes sistēmā”
realizēšanai LVL 589972 (EUR valūtā) ar atmaksas termiņu 20.06.2030. Projekta
realizēšanai nepieciešamā summa sastādīja LVL 532644, līdz gada beigām saņemot
realizētā projekta posmu attaisnoto finansējumu, veikta kredīta atmaksa LVL 308521
apmērā.
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes pagasta Liepupes
ciemā” realizācijai 26.08.2010. noslēgts aizdevuma līgums LVL 131464 apmērā, no
kura līdz gada beigām izlietots LVL 75027 un par projekta posmu apstiprināto
attaisnoto finansējumu CFLA dzēsis kredītu LVL 42969 apmērā.
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ELFLA pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekta
„Rekreācijas infrastruktūras izveide Ainažu pilsētā” realizēšanai 01.10.2010. noslēgts
aizdevuma līgums LVL 95082 apmērā, no kura projekta realizācijai līdz gada beigām
izlietots LVL 18322.
Aizņēmumu atmaksa ir garantēta ar pašvaldības budžetu un tiek veikta saskaņā
ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas grafikiem.
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome nodrošinājusi Valsts garantiju
(domes lēmums Nr.251 24.11.2000) Salacgrīvas ostas pārvaldes kredītam ar
nekustamo īpašumu – zemi un mežiem : 38 īpašumi ar kopējo platību 987180m2.
Galvojuma summa USD 1748790. Galvojums apstiprināts ar Hipotēkas līgumu
22.12.2000. 2002.gada 13.decembrī ar vienošanos starp Latvijas Republikas FM un
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domi . Hipotēkas līgumā izdarītas vairākas
izmaiņas, tai skaitā 2007.gadā ar domes lēmumu Nr.454 21.11.2007. noņemta
hipotēka 4 zemes gabaliem un uzlikta hipotēka 5 zemes gabaliem, tādējādi atbrīvojot
no apgrūtinājuma īpašumus, kas nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai.
Kopējā galvotā kredīta summa pēc stāvokļa uz 31.12.2010. ir LVL 753549, tā
nodrošināšanai ieķīlāti 30 zemes īpašumi ar kopējo platību 1034739 m2 . Galvojuma
summa atspoguļota zembilancē .
Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja
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SALACGRĪVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

īpašums
Zeme, ēkas un būves
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un
būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums

Atlikusī vērtība LVL
uz 01.01.2010
uz 31.12.2010
21 058 751

21 966 545

149 255

148 473

2 626 647

3 648 809

11 760 039

11 827 359

934 749

919 138

185 329

262 916

222 415

240 862

906 771

647 935

3 847 399

4 045 847

426 147

225 206

Nekustamo īpašumu nodaļa Digna Būmane
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SALACGRĪVAS NOVADA DOMES
KAPITĀLA VĒRTĪBAS UZŅĒMUMOS
Salacgrīvas novada domei pieder:
SIA Limbažu slimnīcas 330874 kapitāla daļas (26%), kas pārvērtētas pēc
pašu kapitāla metodes pēc kapitālsabiedrības 2010.gada finanšu rezultātiem un
sastāda LVL 337218.

8641.

a/s „CATA” kapitāla daļas 95326 akcijas (9,7%) ar vērtību LVL 228831.
SIA “Olimpiskais centrs Limbaži” kapitāla daļas 38 (7,6%) ar vērtību LVL

Salacgrīvas novada domei ir ieguldījums SIA Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācijā LVL 44789 .
Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA
Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija

Reģistrācijas Nr.

Kapitāldaļu skaits

Kapitāldaļu
vērtība LVL

44103015509

44789

44789

a/s Cata
SIA
Olimpiskais
centrs Limbaži
SIA
Limbažu
slimnīca

40003016840

95326

228831

44103021789
40003361616

38
330874

8641
337218

Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja
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SALACGRĪVAS NOVADA DOMES
2010.gadā realizētie projekti

Projekta nosaukums
Latvijas-Igaunijas programmas projekts „Ceļā uz Zilo
karogu Baltijas pludmalēs” Projekta realizācija 2009. un
2010.gadā

Ieguldītie līdzekļi
(ES, Latvijas valsts vai
pašvaldības budžeta
finansējums)

468 747 EUR
85% ERAF finansējums
(Eur 398 435), 5% valsts
finansējums (Eur 23 437),
10% pašvaldības
finansējums (Eur 46 875)
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„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālas
bāzes nodrošināšana Salacgrīvas vidusskolā.” Projekta
realizācija 2009., 2010. un 2011.gadā

98 392 LVL
Ls 83 633 ERAF
finansējums, Ls 5903
valsts un Ls 8856
pašvaldības finansējums

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālas
bāzes nodrošināšana Liepupes vidusskolā.” Projekta
realizācija 2009., 2010. un 2011.gadā

98 392 LVL
Ls 83 633 ERAF
finansējums, Ls 5903
valsts un Ls 8856
pašvaldības finansējums

Ainažu pilsētas izglītības iestāžu informatizācija. Projekta
realizācija 2009., 2010. un 2011.gadā

11447,62 LVL
ERAF 9730,47 LVL
Valsts finansējums
1717,15 LVL
65827,33 LVL
ELFLA un valsts
finansējums 48962,46
LVL
Pašvaldības finansējums
16864,87 LVL

ELFLA projekts „Salacgrīvas pašvaldības kultūras objektu
rekonstrukcija lauku teritorijā”. Projekta realizācija 2009.
un 2010.gadā
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Muižas ielas rekonstrukcijas 1.kārta. Projekta realizācija
2009. un 2010.gadā

Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas izmantošana
Salacgrīvas pilsētas budžeta iestāžu centralizētajā
siltumapgādes sistēmā. Projekta realizācija 2009. un
2010.gadā

Igaunijas-Latvijas
pārrobežu
sadarbības
projekts
„FireSafe” Projekta realizācija 2009. un 2010.gadā

145750,62 LVL
ELFLA un valsts
finansējums 90341,30
LVL
Pašvaldības finansējums
55409,32 LVL

1 090 947 Eiro
EEZFI un NVF 927305
Eiro
Pašvaldības finansējums
163642 Eiro

41 069 EUR
(programmas finansējums
34 909 EUR, pašvaldības
finansējums 6160 EUR)
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ERAF projekts „Dienas centra „RŪĶU NAMS” izveide
Liepupes pagastā”

LVL 13772

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Limbažu
rajona Liepupes pagasta ciemā Liepupe” Projekta
realizācija 2010. un 2011.gadā

LVL 131464
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ELFLA
projekts
„Ainažu
pilsētas
rekreācijas
infrastruktūras attīstība” Projekta realizācija 2010. un
2011.gadā

95535,26 LVL
ELFLA un valsts
finansējums 70476,83
LVL
Pašvaldības finansējums
25058,43 LVL

ELFLA projekts „Liepupes vidusskolas sporta zāles
rekonstrukcija” Projekta realizācija 2010. un 2011.gadā

23844,83 LVL
ELFLA un valsts
finansējums 17590,45
LVL
Pašvaldības finansējums
6254,38 LVL

ESF projekts „Speciālistu piesaiste Salacgrīvas novada
pašvaldībā ” Projekta realizācija 2010. un 2011.gadā
Salacas tilta seguma atjaunošana Salacgrīvā

Valsts un pašvaldības
finansējums

Salacgrīvas novada domes 2010.gada publiskais pārskats
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Kraukļu tilta atjaunošana

INVESTĪCIJAS
2010.gada publiskās investīcijas:
-

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” - slimnīca – Ls 2 722
790,91;
- karjera rekultivācijas par šaušanas centru 1.kārta Ainažu pagastā – Ls 8 070,70;
- Muižas ielas rekonstrukcijas 2.kārta Liepupes pagastā – Ls 35 756,63;
- VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” – hidroterapijas nodaļa ar
baseinu – Ls 218 528,73;
- VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” – ārtelpas ārstniecības un
rehabilitācijas komplekss – Ls 44 995,83;
- siltumsūkņa iekārtas Salacgrīvā – Ls 779 221,65;
- AS „Latvijas valsts meži” – meža ceļš „Rankuļu ceļš” Salacgrīvas pagastā – Ls
459 855,48.
Salacgrīvas novadā kopā: Ls 4 269 220,2010.gada privātās investīcijas:
- nodoti ekspluatācijā objekti par summu Ls 1 272 190,00.

SALACGRĪVAS NOVADA DOMES VEIKTIE PASĀKUMI
PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANĀ
Salacgrīvas novada domes veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanā
2010. gadā tika sekmīgi turpināta iepriekšējo gadu pieredze - nodalot
lēmējvaras, kuru pārstāv domes priekšsēdētājs un izpildvaras, kuru pārstāv domes
izpilddirektors funkcijas. Šāda vadības shēma ļauj sekmīgi īstenot dažādus investīciju
projektus un sekmē ES finansu līdzekļu piesaisti, kam domes priekšsēdētājs var veltīt
prioritāru uzmanību.
Salacgrīvas novada domes 2010.gada publiskais pārskats
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Vadības uzlabošanas nolūkos 2010. gadā veikti organizatoriski pasākumi
pārdalot darbinieku pienākumus , kā arī tehnoloģiska rakstura pasākumi.
Pēc pašvaldību reformas, trīs bijušās pašvaldības Salacgrīvas, Ainažu un
Liepupes tagad vienā Salacgrīvas novadā sekmīgi risina novadam svarīgos
jautājumus. Lēmumu pieņemšanā ir iesakņojusies pārliecība, ka deputāti tos pieņem
nevis lokālāls- bijušas pašvaldības interesēs, bet gan visa novada interesēs
2009.g 1. jūlijā tika sasaukta pirmā domes sēde, kurā vienbalsīgi ievēlēja domes
priekšsēdētāju – D. Strauberga kungu, kurs Salacgrīvas pašvaldību jau vadījis divus
sasaukumus. Ievēlēti tika divi domes priekšsēdētāja vietnieki Skaidrīte Eglīte –
Priekšsēdētāja vietniece vispārīgos jautājumos / nealgota / un Priekšsēdētāja vietniece
izglītības kultūras un sporta jautājumos.
D. strauberga k-gs- domes priekssēdētājs, ar nemainīgu deputātu sastāvu, arī
2010. gadā nodrošinā stabilu domes darbu.
Jautājumiem, kas saistīti ar labu pārvaldību, pašvaldībā tiek pievērsta
pastiprināta uzmanība. Novadā strādā Salacgrīvas novada domes administrācija , kuru
vada izpilddirektors J. Cīrulis, savukārt Ainažu pilsētā un Liepupes pagastā aktuālos
jautājumus, savu pilnvaru robežās, risina pārvalžu vadītāji: Ainažos – Ilona
Jēkabsone, Liepupē- Aivars Ilgavīzis, kuri strādā novada domes izpilddirektora
pakļautībā.
Novadā strādā centralizēta grāmatvedība - konsolidēti budžeti, sociālais
dienests, nekustamo īpašumu nodaļa, dzimtsarakstu nodaļa un būvvalde. Bāriņtiesas
Salacgrīvas novadā ir trīs, kuras nodrošina pakalpojumus Salacgrīvā, Ainažos un
Liepupē.
Uzlabojot pakalpojumu piejamību Liepupes un Ainažu pārvaldēs, kā arī
Salacgrīvā vairāki pakalpojumi saņemami jebkurā no pieminētājām vietām.
Izveidotās Ainažu pagasta - bijušās Ainažu pilsētās lauku teritorijas robežās un
Salacgrīvas pagasta - bijušā Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijas robežās, iedzīvotāji
uztur saites gan ar pārvalžu vadītājiem , gan ar novada administrāciju, risinot dažādus
sainieciskos jautājumus.
Lai uzlabotu iedzīvotāju komunikāciju ar Novada domi nepastarpināti, domes
priekssēdētājs reizi mēnesī pieņem iedzīvotājus gan Ainažos, gan Liepupē, savukārt
Novada domē katru nedēļas pirmdienu. Katru pirmdienu novada domē iedzīvotājus
pieņem arī visi domes speciālisti.
2010.gadā pastāvīgi tika pilnveidota lietvedības un vadības programmatūra,
ieviešot jaunas versijas, ( Doc logix), kas ievērojami uzlaboja iekšējo dokumentu
apriti, kā rezultātā iedzīvotāji Salacgrīvas novadā, tai skaitā pārvaldēs, varēja saņemt
kvalitatīvāku apkalpošanu. Tas nozīmē, ka vienota lietvedības un vadības sistēma ir
saslēgta vienā tīklā, kas nodrošina raitu dokumentu apriti un kontroli Projekta
ieviešanā un pilnvērtīgā tā lietošanā aktīvu dalību ņēma visi domes speciālisti. „Doc
logix” ir viens no soļiem vadības kvalitātes sistēmas ieviešanā, kas bija jaunums klāt
pienācējām pašvaldībām.
Lai savlaicīgi apstrādātu, arvien pieaugošo, informācijas apjomu, pārvaldē
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta datoru parka uzturēšanai vajadzīgajā līmenī, kā
arī darbinieku apmācībai. Tas prasa arī pietiekamus finansiālos līdzekļus.
Iepriekšējā gadā vairākiem domes darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams
saskaņā ar amata aprakstiem, tika atjaunināti e-paraksti, lai efektīvāk izmanotu saziņu
ar valsts un pašvaldību iestādēm
Jāpiezīmē, ka patreizējais pielietojums, joprojām, ir stipri ierobežots dažādu
pakalpojumu sniegšanai, taču sagaidāms, ka tas ir vistuvākās nākotnes jautājums. Eparaksta pilnvērtīga ieviešana ļautu stipri ekonomēt gan laiku, gan transporta
izdevumus, līdz ar to paaugstinot sniegto pakalpojumu operativitāti.
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Liela uzmanība tiek pievērsta dažādu iedzīvotāju grupu iesaistīšanā lēmumu
sagatavošanas stadijā .
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, dome no deputātiem,
amatpersonām, darbiniekiem un pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas un
patstāvīgi darbojošās darba grupas. (saskaņā ar nolikumu) Īslaicīgu uzdevumu
veikšanai , procesos, kur to prasa likumdošana, tiek veidotas komisijas – pašvaldības
pasūtījumu veikšanai, izsoļu un konkursu rīkošanai, inventarizācijas veikšanai, lietu
pieņemšanai nodošanai. Dažādu ar pašvaldības darbību saistītu jautājumu risināšanai
tiek veidotas darba grupas, kas sastāv gan no domes speciālistiem gan vajadzības
gadījumos pieaicinātiem ekspertiem un ieinteresētām personām no malas. Lai
svarīgākā informācija tiktu fiksēta un saziņas procesā nodota tālāk cauri pašvaldībai,
nodaļu un struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem tiek rīkotas iknedēļas
operatīvās sanāksmes, kuras ietvaros vadībai un darbiniekiem ir iespēja savlaicīgi
saņem un nodot nepieciešamo informāciju gan no iekšējiem gan ārējiem informāciju
kanāliem, pārliecināties, vai uzdevumu un pienākumu izpildei informācija tiek
saņemta savlaicīga un precīza, vai uzdevumu veikšanai nav kādi šķēršļi, kā tos
novērst.
Lai pašvaldības darbībā iesaistītu sabiedrību, ir izveidotas un darbojas
konsultatīvās padomes:”
 Makšķernieku un zvejnieku konsultatīvā padome, kuras galvenās
funkcijas ir sniegt domei priekšlikumus un atzinumus par zvejniecības
un makšķerēšanas jautājumiem
 Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, kuras galvenās funkcijas ir
sniegt priekšlikumus domei par uzņēmējdarbības veicināšanu
pašvaldības teritorijā un par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu
 Jauniešu konsultatīvā padome, kuras galvenās funkcijas ir sniegt
priekšlikumus par jauniešu iesaisti dažādu jautājumu risināšanā.
 Ciemu vecāko konsultatīvā padome, kuras galvenais uzdevums
apzināt mazajās apdzīvotajās vietās esošas problēmas un notiekošo.
Citu funkcionējošu nevalstisko organizāciju starpā Salacgrīvas novada
teritorijā , ar patiesi lielu ieinteresētību un aktivitāti darbojas Salacgrīvas pensionāru
biedrība, kas uzskatāms kā pozitīvs pasākums pensionāru dzīves kvalitātes
uzlabošanā.
Ciemu vecāko aktīva līdzdalība, sanākot kopā ne retāk kā 1x trīs mēnešos, kā
arī kontaktējot ar vecākajiem ikdienā, ļauj operatīvi risināt jautājumus , kurus
iedzīvotājus uztrauc. Vienlaicīgi iespējams, klātienē, papildus izskaidrot tāda vai
citāda lēmuma nepieciešamību!
Arī 2010. gadā novadā izveidojušas vairākas jaunas biedrības, kam tiek sniegts
domes atbalsts. Jauna pozitīva iezīme ir tā, ka biedrībām līdz ar finansējumu tiek
deleģēta kāda domes funkcija, piemēram, Liepupē – sports, kura sekmīgi startējot
projektos organizē visu Liepupes sporta dzīvi.
Pašvaldībā prioritāra nozīme, joprojām, tiek pievērsta izglītības un kultūras
iestādēm, turpinot aizsāktās tradīcijas. Papildus izaicinājumi tiek iedzīvināti jauniešu
audzināšanas un drošības jomā. Lai koordinētu izglītības iestāžu – pirmskolas,
pamatskolas, vidusskolas, mūzikas un mākslas skolas, izveidota direktoru padome,
kurā izglītības iestāžu vadītāji risina savus jautājumus. Sīkāku savstarpējo saikni ar
visu iestāžu vadītājiem nodrošina ikmēneša iestāžu vadītāju sanāksmes.
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PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI UN VIŅU
IESPĒJA PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS DARBĪBĀ
Salacgrīvas novada domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā
pulksten 15.00. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu lielāku iespēju apmeklēt domes sēdes,
tās notiek Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta telpās, Salacgrīvā, Rīgas ielā 10.a, vai
arī citā domes priekšsēdētāja noteiktā laikā un vietā. Domes ārkārtas sēdes sasauc
domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību.
Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā „Par pašvaldībām” 26.panta 3.sadaļas
noteiktajos gadījumos.
Domes atklātajās sēdēs var piedalīties jebkurš pašvaldības iedzīvotājs, personas, kuras
strādā pašvaldības teritorijā vai tām pašvaldības teritorijā pieder īpašums, kā arī masu
informācijas līdzekļu pārstāvji.
Domes sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami ikvienam attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotājam, kā arī iestādēm un uzņēmumiem un masu
saziņas līdzekļu žurnālistiem. Ar domes lēmumiem un sēžu protokoliem, katram
interesentam ir iespējams iepazīties pie domes atbildīgās sekretāres katru darba dienu
no pulksten 8.00 – 13.00 un 14.00 – 17.00. Ar domes sēžu lēmumiem var iepazīties
arī Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā, domē pie ziņojumu dēļa, pašvaldības izdevumā
avīzē – „Salacgrīvas ziņas” un internetā – pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv
Lai informētu pašvaldības iedzīvotājus par pašvaldībā notiekošo nu jau
piecpadsmito gadu tiek izdots informatīvais izdevums avīze – „Salacgrīvas novada
ziņas”.
Avīze – apkārtraksts tiek izdots sadarbībā ar rajona laikrakstu „Auseklis” un
tiek iespiests Valmieras tipogrāfijā SIA „Lapa” 3000 eksemplāru lielā tirāžā. Uz Jūras
svētkiem, kuri ir lielākie svētki pašvaldībā, tiek iespiesti 3500 eksemplāri, kuri par
brīvu izplatīti pašvaldības iedzīvotājiem un svētku viesiem.
Sadarbojoties ar Latvijas pastu avīze „Salacgrīvas novada ziņas” tiek izplatītas
pašvaldības iedzīvotājiem par brīvu – Ainažos, Liepupē, Tūjā un Salacgrīvā.
Laikraksts sniedz informāciju par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, par
pašvaldības skolās un pirmskolas mācību iestādēs notiekošo, par kultūras norisēm, par
jaunumiem bibliotēkās, par svarīgiem jautājumiem, kas skar pašvaldības
struktūrvienību saimniecisko darbību un attīstību. Ar avīzes starpniecību iedzīvotāji
tiek informēti par pašvaldības teritorijas attīstības programmām.
Katru pirmdienu avīzes redaktore pieņem iedzīvotājus domē, lai noskaidrotu
neskaidros jautājumus un, lai izteiktu savu viedokli.
„Salacgrīvas novada ziņas”, publicējot domes atbildīgo darbinieku rakstus,
iepazīstina un aicina pašvaldības iedzīvotājus piedalīties pašvaldības teritorijas
attīstības programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā.
Svarīgāko jautājumu apspriešanā tiek apzināts iedzīvotāju viedoklis, veicot aptaujas
un anketēšanu.
Jau no 2002.gada jūnija darbojas pašvaldības mājas lapa www.salacgriva.lv.
No 2010.gada novembra interesentiem pieejama pašvaldības mājas lapas jaunā
versija. Mājas lapā izlasāma informācija par pašvaldību, tūrismu, uzņēmējdarbību,
faktiem interesanta ir sadaļa makšķerniekiem. Internetā var izlasīt laikrakstu
„Salacgrīvas novada ziņas” un uzdot jautājumu domei, uz kuru atbildi sagatavo
struktūrvienību vadītāji. Mājas lapas pašvaldības sadaļā gūstama informācija par
pārvaldi, pašvaldībā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, un, pieņemtajiem
lēmumiem par izglītību, kultūru, sportu, par sociālo palīdzību, pašvaldības
uzņēmumiem, sadraudzības pilsētām un ziedotājiem.

Salacgrīvas novada domes 2010.gada publiskais pārskats

24

Ar 2004.gada 1.martu pašvaldībā izveidota informācijas nodaļa, kuras uzdevums –







aktualizēt informāciju pašvaldības mājas lapā www.salacgriva.lv
reizi mēnesī, sagatavot materiālus un izdot pašvaldības izdevumu "Salacgrīvas
novada ziņas"
organizēt domes priekšsēdētāja, domes deputātu un speciālistu ikgadējo
tikšanos ar pašvaldības iedzīvotājiem
piedalīties pasākumos, kuri notiek pašvaldībā
sniegt informāciju pašvaldības iedzīvotājiem un masu saziņas līdzekļiem
piedalīties pašvaldības, tās iestāžu un aģentūru stratēģiskās plānošanas
pasākumos.

Katru gadu notiek divas vai viena tikšanās ar iedzīvotājiem pašvaldības lielākajās
apdzīvotajās vietās. Šajās tikšanās reizēs domes priekšsēdētājs, domes speciālisti
informē iedzīvotājus par padarītajiem darbiem un par nākotnes iecerēm, atbild uz
jautājumiem.
Tikšanās ar iedzīvotājiem notiek Svētciemā, Lauvās, Korģenē, Kuivižos, Salacgrīvā,
Tūjā un Liepupē.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs vienu dienu mēnesī pieņem iedzīvotājus
Ainažu un Liepupes pārvaldēs.
Sagatavoja Salacgrīvas novada domes informācijas nodaļas vadītāja Ilga Tiesnese – 64071987,
26545574
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