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Salacgrīvas novada

izdevums

Par vēsturisko 
fasāžu 

atjaunošanu 
	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 aicina	 novadnie-
kus	 piedalīties	 projektu	 konkursā	 Salacgrīvas 
novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 
2021.	Tā	mērķis	 ir	veicināt	Salacgrīvas	nova-
da	 ēku	 īpašnieku,	 nomnieku,	 apsaimniekotāju	
un	 iedzīvotāju	 atbildību	 par	 sava	 nekustamā	
īpašuma	vizuālo	un	 tehnisko	 stāvokli,	 apzināt	
vēsturiski	 vērtīgās	 ēkas	 novadā,	 atjaunot	 kul-
tūrvēsturiskā	mantojuma	objektus,	uzlabot	vi-
des	kvalitāti	un	arhitektoniskās	vērtības.
	 Projektu	konkursā	var	piedalīties	 ēku	 īpaš-
nieki	un	viņu	pilnvarotās	personas,	kuru	nekus-
tamais	īpašums	atrodas	Salacgrīvas	un	Ainažu	
pilsētā	 un	 novada	 ciemos.	 Projektu	 konkursā	
tiks	 prioritāri	 atbalstīta	 ēkas	 fasādes	 atjauno
šana.	
	 Kopējais	 projekta	 konkursā	 pieejamais	 fi-
nansējums	ir	40	000	eiro.	Viena	projekta	īste-
nošanai	 vienam	 īpašumam	 piešķirtais	 pašval-
dības	finansējums	var	būt	līdz	8000	eiro.	Pro-
jekta	budžetā	 jāparedz	 savs	 līdzfinansējums	–	 
ne	mazāk	kā	10%	no	projekta	kopējām	izmak-
sām,	kas	var	 ietvert	gan	materiālu	 (tajā	skaitā	
logu	un	ārdurvju	–	ja	nepieciešams),	gan	veica-
mo	darbu	izmaksas.
	 Pieteikumu	iesniegšanas	termiņš	–	1. aprīlis	
līdz	plkst. 15.
	 Konkursa	 nolikums	 pieejams	 Salac	grī	vas	
novada	 pašvaldības	 vietnē	www.salacgriva.lv,	
sadaļā	Projekti.

Ineta Cīrule,
Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – 

galvenā arhitekte

Par pašvaldības svarīgākajiem darbiem
	 Ir	sācies	jauns	gads,	pašvaldībā	apstip-
rināts	šī	gada	budžets.	Par	to,	kā	dzīvosim	
un	 strādāsim	 šajā	 gadā,	 stāsta	 Salacgrī-
vas	 novada	 domes	 priekšsēdētājs	Dagnis	
Straubergs.
	 Vēl	pirms	runāt	ar	galvenajiem	darbiem	
pašvaldības	 vadītājs	 neslēpj	 satraukumu	
par	 Covid19	 izplatību.	 Šobrīd	 stāvoklis	
ar	saslimstību	Salacgrīvas	novadā	ir	uzla-
bojies,	 bet	 problēma	 ir	 tā,	 ka	mēs	 nekad	
nevaram	 zināt,	 kad	 tas	 atkal	 var	 uzlies-
mot.	Cik	bijis,	 tik	ātri	 tas	var	atgriezties.	 
D.	Straubergs	uzsver,	ka	pašvaldības	pie-
dāvājušas	 un	 lūgušas	 valstij	 iespēju	 pa-
līdzēt	 šīs	 krīzes	 risināšanā	 un	 Covid19	
izplatības	apturēšanā,	jo	ir	vistuvāk	iedzī-
votājiem,	bet	diemžēl	pārlieku	lielais	nor-
matīvisms	 un	 dažādie	 Ministru	 kabineta	
noteikumi	šo	iespēju	liedz.	
	 Šobrīd	 pašvaldības	 darbinieki	 vairāk	
strādā	attālināti,	bet	 tas	nekādā	veidā	ne-
traucē	 darbus.	 Neskatoties	 uz	 Covid19	
izraisīto	krīzi,	esam	centušies	noturēt	nor-
mālu	 budžetu	 un	 turpināt	 visus	 iesāktos	
darbus	un	projektus.	
	 No	 uzņēmēju	 viedokļa	 skatoties,	 paš-
valdība,	 šķiet,	 ir	veiksmīgi	 sākusi	 indus-
triālo	 parku	 veidošanu. – Nevaram teikt 
uzreiz urā, bet uzņēmēji, kuri vēlas šeit 
atvērt savu biznesu, attīstīt un paplašināt 
savu uzņēmējdarbību, interesējas. Situā-
cija ir mainījusies, un uzņēmēji šobrīd 
daudzas lietas analizē globāli, ne tikai 
Latvijas, Igaunijas vai Lietuvas kontek-
stā, bet Eiropas un pasaules mērogā. 
Mums nākas konkurēt un pierādīt, ka šī 

ir īstā vieta uzņēmējdarbības attīstībai,	–	
viņš	uzsver.	
	 Runājot	 par	 izaicinājumiem,	 pašvaldī-
bas	vadītājs	 bilst:	– Tie ir vairāki: jātur-
pina Eiropas Savienības transporta tīk-
lu prioritārais dzelzceļa infrastruktūras 
projekts «Rail Baltica». Šobrīd notiek 
pievadceļu saskaņošana un sarunas ar 
projekta ieviesējiem. Aktuāls un būtisks 
ir jautājums par otrā līmeņa plānošanas 
reģioniem. Grūti prognozēt, cik ātri tas 
varētu notikt, bet šo likumu par plāno-
šanas reģioniem turpina ieviest. Tad mēs 
nonāksim Vidzemes plānošanas reģionā. 
Bet tā ir ļoti komplicēta lieta, laikietilpīgs 
process. Plānošanas reģionu maiņa jāsa-
skaņo ar Eiropas Komisiju, un tas var pra-
sīt līdz pat septiņiem gadiem. Runājot par 
plānošanas reģioniem no politiskā viedok-
ļa, manuprāt, sākas citi laiki. Ja iepriekš 
Rīga plānošanas reģionu ignorēja, jo bija 
cita politiskā situācija, tad tagad, domāju, 
par Rīgai pieejamajiem resursiem būs ļoti 
nopietns plosiņš. Vairs nebūs tā, ka lauku 
peles varēs skraidīt pa pilsētnieku galdu 
kā līdz šim.
	 Turpinās	 deinstitualizācijas	 projekta	
īstenošana,	 lai	 cilvēkiem	ar	 īpašām	vaja-
dzībām	dotu	iespējas	apgūt	darba	iemaņas	
un	 rosinātu	 socializēties.	 Tas	 ir	 nopietns	
projekts,	 kas	 paredz	 samazināt	 aprūpēja-
mo	skaitu	valsts	 iestādēs,	 un	nākotnē	 tas	
noteikti	gulsies	uz	pašvaldību	pleciem.	
 – Šī gada budžetā esam atvēlējuši fi-
nansējumu jauniešu iniciatīvu īstenoša-
nai, –	 klāsta	 pašvaldības	 vadītājs.	 – Šim 

finansējuma piešķīrumam ir jauna ideja 
un pamatdoma – uzticēt jauniešu konsul-
tatīvajai padomei zināmu naudas summu 
savu ideju īstenošanai. Kas tas varētu būt? 
Nezinu, negribu teikt priekšā, bet tas var 
būt infrastruktūras vai vides objekts vai 
jebkas cits plašākai sabiedrībai noderīgs. 
Tā būs jauniešu lieta. Viņi ir mūsu sabied-
rības locekļi, nākamie nodokļu maksātāji. 
Tādā veidā dosim jauniešiem pieredzi, kā 
tas notiek. Sākumā jāvienojas par ideju, tā 
jāprezentē deputātiem un tad jāīsteno. Tā 
būs kā realitātes spēle ar konkrētu rezul-
tātu. Šis projekts neatceļ jauniešu biznesa 
projektu konkursu. 
	 Lai	 atjaunotu	 kultūrvēsturiskā	 manto-
juma	 objektus,	 izceltu	 to	 arhitektonisko	
vērtību	un	uzlabotu	vides	kvalitāti,	depu-
tāti	šī	gada	budžetā	atvēlējuši	40	000	eiro	
projektu	 konkursam	 Salacgrīvas novada 
vēsturisko ēku fasāžu atjaunošana 2021. 
Viena	 projekta	 īstenošanai	 īpašniekiem	
piešķirs	līdz	8000	eiro.	
	 Saimnieciskā	dzīve	no	pašvaldības	pu-
ses	 neapstājas.	 Ūdenssaimniecības	 pro-
jekts	ir	īstenots.	Lai	mudinātu	privātmāju	
iedzīvotājus	pieslēgties	centralizētajai	ka-
nalizācijas	sistēmai,	pašvaldība	šogad	vai-
rāk	nekā	100	000	eiro	investēs	individuālo	
pieslēgumu	 veidošanai.	 Tas	 nozīmē,	 ka	
situācija	 uzlabojas,	 privātmāju	 īpašnieki	
pieslēdzas	centrālajai	kanalizācijai,	notek-
ūdeņi	vairs	nenonāk	gruntī	un	tālāk	jūrā,	tā	
vairs	nesmird…	Piekrastes	māju	kvartālu	
grāvji	kļuvuši	tīrāki.	Ceram	uz	iedzīvotāju	
sapratni.

	 Jau	sen	runājam	par	nepieciešamību	no-
vadā	ieviest	divdaļīgo	tarifu	par	dzeramo	
ūdeni.	Tas	būs	garš	process,	bet	noderīgs	
visiem.	Tas	nozīmē,	ka	iedzīvotājiem	būtu	
jāmaksā	par	ūdens	pieslēgumu	(pastāvīgās	
izmaksas)	 un	 par	 patēriņu	 (mainīgās	 iz-
maksas).	Līdz	 šim	maksājumi	 tiek	 veikti	
tikai	par	patērēto	ūdens	daudzumu.	– Esmu 
runājis ar vairākām piekrastes pašvaldī-
bām, kurām šāds tarifs būtu izdevīgs, jo 
šajās teritorijās ir daudz atpūtnieku, tādēļ 
ūdens patēriņš ir sezonāls, – skaidro	do-
mes	 vadītājs.	 Salacgrīvai	 noteikti	 piemīt	
sezonālā	rakstura	apdzīvotība.	Šobrīd	tiek	
apkopoti	dati	un	domāts	par	formulu,	kāda	
dalītā	tarifa	ieviešanai	būtu	pareizāka.	Tas	
nākotnē	ļautu	noturēt	līdzšinējo	maksu	par	
ūdeni.	Ja	nāktos	palielināt	tarifu,	tad	kopē-
jais	maksājums	nemainītos,	 jo	cilvēkiem,	
kuri	lieto	ūdeni	visu	gadu,	tas	būtu	izdevī-
gi,	bet	tiem,	kuri	atbrauc	vienreiz	mēnesī,	
nāktos	segt	pastāvīgās	izmaksas.	
	 Top	 projekts	 par	 sektoru	 uzbūvi	 atpū-
tas	 kompleksa	 Zvejnieku parks	 stadionā.	
Jaunajā	novadā	šāda	stadiona	nav.	Vispār	
Latvijā	 tādu	 ir	 ļoti	maz,	 turklāt	 pie	 jūras	
nav	 neviena.	 – Zvejnieku parks ir mūsu 
dimants, kas jāpadara par briljantu, jo 
šai vietai ir potenciāls. Jau tagad esam 
uzsākuši sarunas ar Latvijas Vieglatlēti-
kas savienību par sacensību organizēšanu 
Salacgrīvā, – uzsver	D.	Straubergs.	
	 Sīkāk	 par	 projektiem	 piešķirtajiem	
finansējumiem	 –	 rakstā	 par	 novada	
2021.	gada	budžetu.

Ilga Tiesnese

Par novada 2021. gada budžetu  
un darāmo

	 Salacgrīvas	 novada	 2021.	 gada	 pa-
matbudžets	 apstiprināts	 pagājušā	 gada	
16.	decembrī.	2021.	gada	 janvārī	domes	
sēdē	 deputāti	 apstiprināja	 piešķirtos	 fi-
nansējumus	 plānotajiem	 projektiem	 un	
pasākumiem,	prioritārajiem	pasākumiem	
un	ārpusbudžeta	izdevumiem.	
	 Novada	 2021.	 gada	 budžeta	 skaitļi	
redzami	 publicētajos	 saistošajos	 notei-
kumos,	 savukārt	 pašvaldības	 vadītājs	
Dagnis	Straubergs	 stāsta	par	 lielākajiem	
plānotajiem	darbiem	un	projektiem.
l	 Valsts	 finansējums	 šī	 gada	 pašvaldī-
bas	 budžetā	 samazināts	 no	 divām	 pu 
sēm	–	ir	samazināts	iedzīvotāju	ienākuma	
nodokļa	 (IIN)	 finansējums	 un	 paaugsti-
nāts	 minimālais	 atalgojums	 un	 garantē-
tais	minimālā	 ienākuma	 (GMI)	 līmenis.	
Tas	nozīmē,	ka	automātiski	pieaug	izde-
vumi	un	ienākošā	nauda	ir	samazināta.	
l	 Salacgrīvas	 novadā	 nav	 finansiālās	
krīzes,	jo	mēs	turamies	pie	tradīcijas	ņemt	
kredītus	 savu	 projektu	 īstenošanai	 un	
cenšamies	 piesaistīt	 pēc	 iespējas	 vairāk	
Eiropas	Savienības	finansējuma.	Kredīt
portfelis	ir	pieejams.
l	 Par	 budžetu	 kopumā	 runājot,	 esam	
samazinājuši	 iestāžu	 bāzes	 izdevumus	
par	10%	un	prezentācijas	izdevumus	par	
50%.	Šāds	samazinājums	atbilst	laikam.	
l	 Iepriekšējā	 gada	 līmenī	 saglabāts	 fi-
nansējums	biedrībām.	Dome	ļoti	novērtē	
biedrību	 ieguldījumu	 pašvaldības	 dzīvē,	
viņu	 organizētās	 aktivitātes	 un	 iesaisti	
brīvprātīgajā	darbā.	

l	 Kultūras	 pasākumus	 –	 Reņģēdāju	
festivālu,	 Jūras	 svētkus,	 Ziemeļlivonijas	
festivālu,	 akustiskās	 mūzikas	 festivālu	
Sudraba kaija,	Krastu	maču	basketbolā,	
Klasiskās	 mūzikas	 festivālu	 un	 citus	 –	
plānojam,	bet	formula	ir	vienkārša:	pasā-
kums	nenotiek,	nauda	atgriežas	rezerves	
fondā.	
l	 Šī	gada	budžetā	paredzēts	finansējums	
pašvaldības	izglītības	iestāžu	aprīkojuma	
iegādei.	Pērn	kopā	ar	vietnieci	izglītības,	
kultūras,	 sporta	 un	 jaunatnes	 lietās	 Evi-
ju	Keiseli	apmeklētas	visas	 izglītības	un	
pirmsskolas	 izglītības	 iestādes,	 bijušas	
tikšanās	ar	vecākiem,	 lai	pārrunātu,	kas,	
viņuprāt,	 būtu	 uzlabojams.	 Ņemot	 vērā	
viņu	ieteikumus,	varēs	īstenot	idejas,	kas	
neprasa	lielu	naudu,	 ir	 interesantas	un	ir	
viegli	realizējamas.	
l	 Šogad	 turpināsies	 pagājušajā	 gadā	
iesāktie	 darbi,	 daudz	 ko	 arī	 pabeigsim.	
Pērn	 liels	 procents	 būvnieku	 maksāja	
soda	naudas	par	līguma	termiņa	pārkāpu-
miem.	Esam	pašvaldībā	ieviesuši	stingru	
kārtību	–	nekādu	papildu	izmaksu,	turklāt	
par	līguma	termiņa	neievērošanu	jāmak-
sā	soda	nauda.	Darbiņš	ir	jāpadara!	Mēs	
maksājam	un	mums	 jāsaņem	kvalitatīvs	
produkts.	Ja	apņemies,	turi	vārdu!	
l	 Samērā	 smaga	 situācija	 izveidojusies	
ar	Zvejnieku	 parka	 estrādes	 būvniecību,	
bet	esam	pieaicinājuši	labus	ekspertus	un	
tiksim	galā.	
l	 Pārējie	projekti	 rit	 savu	gaitu.	Šobrīd	
ir	tehnoloģiskais	pārtraukums,	bet	pēc	tā	

turpināsies	 labiekārtošana	 vecās	 bākas	
placī,	būvniecība	Bocmaņa	laukumā,	Krī-
peru	un	Kalna	ielā	un	uz	autoceļa	A1.	
l	 Izstrādes	beigu	stadijā	ir	dīķa	būvnie-
cības	 Tīruma	 ielā,	 Krasta	 ielas	 bruģē-
šanas	 un	 Sila	 ielas	 Salacgrīvā	 pārbūves	
projekti.	Ainažos	 izstrādāti	 projekti	Val-
demāra	ielas	trotuāra	izbūvei	no	Kuģu	ie-
las	līdz	Igaunijas	robežai	un	stāvlaukuma	
izveidei	 pie	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	
pamatskolas.	 Savukārt	Tūjā	 ir	 izstrādāts	
autobusa	pieturas	un	apļveida	krustojuma	
labiekārtošanas	projekts.	
l	 Esam	 piešķīruši	 finansējumu	 slēgto	
grāvju	 un	 stāvlaukuma	 izveidei	 pie	 vei-
kala top!	Salacgrīvā,	pašvaldības	 ielu	un	
ceļu	Ainažos,	 Liepupē,	 Kuivižos	 un	 Sa-
lacgrīvā	 uzlabošanai,	 asfaltēšanai	 un	 ap-
strādei	ar	šķembām	un	bitumena	emulsiju,	
kā	arī	grāvju	tīrīšanai,	krūmu	un	apaugu-
ma	noņemšanai	un	meliorācijas	un	lietus	
ūdeņu	novadīšanas	sistēmu	sakārtošanai.	
l	 Šogad	plānots	sakārtot	apgaismojumu	
Jūrmalas	 ielā	 Salacgrīvā,	 atjaunot	 laipas	
novada	 pludmalēs,	 uzstādīt	 kāpnes	 pie	
dzelzs	un	kājnieku	tilta	Ainažos	un	labie-
kārtot	 Salacgrīvas	 kapsētas	 priekšlauku-
mu.
l	 Pēc	sarunām	ar	Limbažu	un	Salacgrī-
vas	novada	sporta	skolas	treneriem	un	au-
dzēkņu	vecākiem	esam	piešķīruši	līdzek-
ļus	 sporta	 bāzes	 papildināšanai	 un	Zvej-
nieku	parka	stadiona	otrās	kārtas	izbūvei.
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Par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem 
nodokļu maksātājiem

	 Valsts	 ieņēmumu	dienests	 informē	par	
informācijas	 pieejamību	 atbalstiem	 Co-
vid19	 krīzes	 skartajiem	nodokļu	maksā-
tājiem.

Atbalsts par dīkstāvi
	 Pieejams	 uzņēmējiem,	 kuru	 ieņēmumi	
salīdzinājumā	ar	2020.	gada	augusta,	 sep-
tembra,	oktobra	vidējiem	ieņēmumiem	sa-
mazinājušies	vairāk	nekā	20%	apmērā	un	
kuru	darbinieki	(visi	vai	daļa)	atrodas	dīk-
stāvē.	Šis	atbalsts	pieejams	arī	pašnodarbi-
nātajiem	un	patentmaksātājiem,	kuru	ieņē-
mumi	salīdzinājumā	ar	2020.	gada	augusta,	
septembra,	oktobra	vidējiem	 ieņēmumiem	
samazinājušies	vairāk	nekā	20%	apmērā.	
	 1.	 Normatīvais	 akts	 –	 Ministru	 kabi-
neta	 2020.	 gada	 24.	 novembra	 noteikumi	
Nr.	709 Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi 
nodokļu maksātājiem to darbības turpinā-
šanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos.
	 2.	VID	tīmekļvietnē	pieejamā	informā-
cija	–	Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un 
to darbiniekiem,	Atbalsts pašnodarbināta-
jiem,	Atbalsts patentmaksas maksātājiem.
	 3.	VID	tīmekļvietnē	pieejamie	informa-
tīvie	materiāli:
l Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi 
sniegšanas kārtību darba devējiem, paš-
nodarbinātām personām un patentmaksā-
tājiem;
l	 informatīvais	materiāls	Kā elektroniski 
iesniegt dokumentu «Iesniegums atbal-
stam darbības turpināšanai Covid-19 iz-
raisītās krīzes apstākļos» juridiskām per-
sonām;
l	 informatīvais	materiāls	Kā elektroniski 
iesniegt dokumentu «Iesniegums atbal-
stam darbības turpināšanai Covid-19 iz-
raisītās krīzes apstākļos» pašnodarbinā-
tām un personām, kas maksā patentmak-
su;
l	 informatīvais	 materiāls	Kā elektronis-
ki iesniegt dokumentu «Iesniegums at-
balstam darbības turpināšanai Covid-19 
izraisītās krīzes apstākļos» darba devē - 
jiem – fiziskām personām;
l	 VID	tiešsaistes	seminārs	pašnodarbinā-
tajiem	 un	 patentmaksas	maksātājiem	 par	
dīkstāves	 atbalstu	 Atbildes uz klausītāju 
jautājumiem;

l	 VID	tiešsaistes	seminārs	pašnodarbinā-
tajiem	 un	 patentmaksas	maksātājiem	 par	
dīkstāves	 atbalstu	 Atbildes uz klausītāju 
jautājumiem (II);
l	 VID	 tiešsaistes	 seminārs	 darba	 devē-
jiem	 par	 dīkstāves	 atbalstu	 Atbildes uz 
klausītāju jautājumiem;
l	 informatīvais	 materiāls	 Darba devēja 
ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu 
par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdi-
jai, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 
9. novembra.
	 4.	VID	tīmekļvietnē	pieejamie	seminā-
ru	materiāli:
l VID tiešsaistes seminārs darba devē-
jiem par dīkstāves atbalstu un algu subsī-
dijām;
l VID tiešsaistes seminārs pašnodarbi-
nātajiem un patentmaksas maksātājiem 
par dīkstāves atbalstu.

Atbalsts algu subsīdijai
	 Pieejams	 uzņēmējiem,	 kuru	 ieņēmumi	
salīdzinājumā	ar	2020.	gada	augusta,	sep-
tembra,	oktobra	vidējiem	ieņēmumiem	sa-
mazinājušies	vairāk	nekā	20%	apmērā	un	
kuru	darbinieki	(visi	vai	daļa)	strādā	nepil-
nu	darba	laiku.	Uz	atbalsta	izmaksas	brīdi	
uzņēmumam	nedrīkst	būt	nodokļu	parāds,	
kas	pārsniedz	1000	eiro,	ja	par	to	nav	no-
slēgts	grafiks.
	 1.	 Normatīvais	 akts	 –	 Ministru	 kabi-
neta	2020.	gada	10.	novembra	noteikumi	
Nr.	675	Noteikumi par atbalsta sniegšanu 
nodokļu maksātājiem to darbības turpinā-
šanai Covid-19 krīzes apstākļos.
	 2.	VID	tīmekļvietnē	pieejamā	informā-
cija	–	Atbalsts algu subsīdijai nepilna lai-
ka darbiniekiem.
	 3.	VID	tīmekļvietnē	pieejamie	informa-
tīvie	materiāli:
l Vadlīnijas par atbalsta algu subsīdijai 
sniegšanas kārtību darba devējiem;
l	 informatīvais	 materiāls	 Darba devēja 
ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu 
par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdi-
jai, kas piešķirts par laiku no 2020. gada 
9. novembra;
l	 VID	 tiešsaistes	 seminārs	 darba	 devē-
jiem	 par	 dīkstāves	 atbalstu	 Atbildes uz 
klausītāju jautājumiem;

l	 informatīvais	materiāls	Kā elektroniski 
iesniegt dokumentu «Iesniegums atbal-
stam darbības turpināšanai Covid-19 iz-
raisītās krīzes apstākļos» juridiskām per-
sonām;
l	 informatīvais	materiāls	Kā elektroniski 
iesniegt dokumentu «Iesniegums atbal-
stam darbības turpināšanai Covid-19 
izraisītās krīzes apstākļos» darba devē - 
jiem – fiziskām personām
	 4.	VID	tīmekļvietnē	pieejamie	seminā-
ra	materiāli	VID tiešsaistes seminārs dar-
ba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu 
subsīdijām.

Atbalsts (grants) 
apgrozāmo līdzekļu 

plūsmas nodrošināšanai
	 Valsts	 atbalsta	 programma,	 kam	 varēs	
pieteikties,	 tiklīdz	 Eiropas	 Komisija	 būs	
pieņēmusi	 lēmumu	 par	 atbalsta	 saderību	
ar	Eiropas	Savienības	iekšējo	tirgu.
	 1.	 Normatīvais	 akts	 –	 Ministru	 kabi-
neta	2020.	gada	10.	novembra	noteikumi	
Nr.	676	Noteikumi par atbalstu Covid-19 
krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo 
līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.
	 2.	VID	tīmekļvietnē	pieejamā	informā-
cija	–	Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas 
nodrošināšanai.
	 3.	VID	tīmekļvietnē	pieejamie	informa-
tīvie	materiāli:
l Vadlīnijas MK noteikumu Nr. 676 pie-
mērošanai;
l	 informatīvais	 materiāls	 Ieteikumi ie-
snieguma «Covid-19 krīzes skartā uzņē-
muma iesniegums atbalsta saņemšanai 
apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināša-
nai» aizpildīšanai mikrouzņēmumiem un 
pašnodarbinātajām personām.
	 4.	VID	tīmekļvietnē	pieejamie	seminā-
ru	materiāli:
l Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai – 
Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinā-
tajiem;
l Kā pareizi aizpildīt pieteikumu gran-
tiem apgrozāmo līdzekļu kompensēša-
nai.	 YouTube.com	 tiešraide	 skatāma	
www.youtube.com/watch?v=Ir5-Gey_
R28&feature=emb_title.

Atbalsts 
skaistumkopšanas 

nozarē
	 Pieejams	 pašnodarbinātajiem,	 patent-
maksātājiem,	 darbiniekiem	 (gan	 skais-
tumkopšanas	 speciālistiem,	 gan	 viņu	 at-
balsta	 un	 administrācijas	 personālam),	
kas	2020.	gada	oktobrī	vai	novembrī,	vai	
decembrī	bija	nodarbināti	pie	darba	devēja	
skaistumkopšanas	nozarē.
	 1.	 Normatīvais	 akts	 –	 Ministru	 kabi-
neta	2020.	gada	24.	novembra	noteikumi	
Nr.	709	Noteikumi par atbalstu par dīkstā-
vi nodokļu maksātājiem to darbības turpi-
nāšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstāk-
ļos.
	 2.	VID	tīmekļvietnē	pieejamā	informā-
cija	–	Atbalsts skaistumkopšanas nozarē.
	 3.	VID	tīmekļvietnē	pieejamie	informa-
tīvie	materiāli	Vadlīnijas par atbalsta par 
dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistumkop-
šanas nozarē strādājošām personām.

Nodokļu  
samaksas termiņa 

pagarināšana
	 1.	Normatīvie	akti:
l	 Covid19	 infekcijas	 izplatības	 seku	
pārvarēšanas	likums;
l	 Ministru	 kabineta	 2020.	 gada	 10.	 no-
vembra	noteikumi	Nr.	675	Noteikumi par 
atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem 
to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes 
apstākļos;
l	 likuma	 Par nodokļiem un nodevām 
24.	panta	pirmā	daļa	un	26.	panta	vienpad-
smitā	daļa.	
	 2.	 VID	 tīmekļvietnē	 pieejamā	 infor-
mācija	Nodokļu samaksas termiņa paga-
rināšana	un	sadaļa	Nodokļi – Noderīgi – 
Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi – 
Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu 
sadalīšana termiņos.

	 VID	tīmekļvietnē	pieejami	arī	šādi	 in-
formatīvie	materiāli:
l	 informatīvais	 materiāls	 Darba devēja 
ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu 
par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, 
kas piešķirts par laiku no 2020. gada 
9. novembra;
l	 metodiskais	 materiāls	 Valsts atbalsta 
uzrādīšana grāmatvedībā saistībā ar Co-
vid-19.

Vides objekts Bocmaņa laukumā
	 Būvdarbi	Bocmaņa	 laukumā	šobrīd	 ir	
pieklusuši,	bet	pavasarī	pēc	tehnoloģiskā	
pārtraukuma	tie	turpināsies.	
	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 atvēlējusi	
naudu	 vides	 objekta	 izveidei	 Bocmaņa	
laukumā.	 Tālab	 vēlamies	 uzzināt	 jūsu	
viedokli,	 kādu	 vides	 objektu	 gribat	 re-
dzēt	Bocmaņa	laukumā.	Lai	rosinātu	vis-
dažādākās	 idejas,	 nenorādām,	 kam	 šajā	

laukumā	jābūt.	Gaidām	jūsu	ieteikumus!	
Ko	 vairākums	 ieteiks,	 to	 pēc	 būvdarbu	
pabeigšanas	varēsiet	redzēt	laukumā.
	 Savu	ideju	 izsaki	Facebook	komentā-
ros	vai	 raksti	Salacgrīvas	novada	domes	
ainavu	 arhitektei	 Gundegai	 UpīteiVīk
snai	 –	 gundega.upite-viksna@salacgri -
va.lv	līdz	1.	martam.

Par projekta Rail Baltica 
ieviešanu

 Rail Baltica	 kopuzņēmums	 RB Rail 
AS	 ir	 parakstījis	 līgumu	 ar	 piegādātā-
ju	 apvienību	 Ingeniería y Economía del 
Transporte S.M.E. M.P. S.A. and Arda-
nuy Ingeniería S.A. (INECO-Ardanuy) 
par	dzelzceļa	projekta	Rail Baltica	posma	
Igaunijas/Latvijas	 robeža–Vangaži	 būv-
projektēšanu	un	autoruzraudzību.
	 Visa	informācija	par	minēto	posmu	ir	pieejama	mājaslapas	www.railbaltica.org/lv/ sa-
daļā	Info centrs izvēloties	sadaļu	Trases plānojums	un	atverot	projektēšanas	apakšposmu	
Igaunijas/Latvijas robeža–Vangaži.	Visas	publicētās	ziņas	par	projekta	attīstību	Salacgrī-
vas	novadā	skatāmas	https://info.railbaltica.org/lv/zinas/r/salacgrivas-pasvaldiba.
	 Turpmāk,	 izstrādājot	projekta	 risinājumus,	Rail Baltica	mājaslapā	pie	apakšposma	
Igaunijas/Latvijas robeža–Vangaži	tiks	izvietota	atbilstoša	informācija	par	projektu,	kas	
būs	publiski	pieejama	visiem	ieinteresētajiem.
	 Aicinām	 iepazīties	 ar	Rail Baltica	 Informācijas	 centru	 https://info.railbaltica.org. 
Tajā	pieejama	dažāda	iedzīvotājiem	noderīga	informācija	par	projekta	gaitu.

Jānis Plakanis,
tehniskais projektu vadītājs, RB Rail AS pilnvarotā persona  

tel: +371 22118714 
janis.plakanis@railbaltica.org

Coordinated by RB Rail

Par novada  
2021. gada budžetu  

un darāmo
á 1.lpp.

l	 Saistošajos	 noteikumos	 par	
2021.	 gada	 budžetu	 ir	 redzami	 piešķir-
tais	finansējums	un	veicamie	darbi	 jau-
natnes	 un	 uzņēmējdarbības	 iniciatīvu	
centrā	 Bāka,	 Salacgrīvas	 novada	 māk
slas	 un	mūzikas	 skolā,	 Krišjāņa	Valde-
māra	 Ainažu	 un	 Liepupes	 pamatskolā,	
Salacgrīvas	 vidusskolā,	 Salacgrīvas	
novada	 bibliotēkā,	 novada	 muzejā	 un	
pašvaldības	 kultūras	 centrā,	 kā	 arī	 at-
pūtas	 un	 sporta	 kompleksā	 Zvejnieku 
parks,	Ainažu	 pilsētas	 un	 Liepupes	 pa-
gasta	 pārvaldē,	 Salacgrīvas	 novada	 tū-
risma	 informācijas	 centrā,	 pirmsskolas	
izglītības	iestādē	Vilnītis	un	Salacgrīvas	 
pilsētā.	
l	 Ir	 palielināts	 sociālo	 pabalstu	 bu 
džets.
	 Var	jau	teikt,	ka	vēlēšanu	gadā	pašval-
dība	 ir	 sagrābusies	 projektus	 un	 steidz	
visu	padarīt,	bet	lielākā	daļa	šo	projektu	
un	darbu	ir	laikietilpīgie,	kas	nu	nonāku-
ši	finiša	taisnē.	
	 Runājot	par	novadu	reformu	un	jaun-
veidotā	novada	budžetu,	D.	Straubergs	ir	
pārliecināts:	 – Līdz gada beigām katra 

pašvaldība dzīvo ar savu šī gada plānoto 
un apstiprināto budžetu, arī kredītsais-
tības katra pašvaldība sedz pati. Ja tā 
nav, tas ir noziegums pret tiem, kas to ir 
saplānojuši līdz gada beigām. Augustā 
jaunais deputātu sasaukums sāks darbu 
pie konsolidētā, kopīgā jaunā novada 
budžeta. Manā skatījumā finansējumam 
ir jābūt decentralizētam, lai cilvēki ne-
kļūst par robotiem un nezaudē iniciatī-
vu. Tas nozīmē, ka tiek iedoti resursi un 
katrs saimnieko, nevis kā roboti tikai 
izpilda rīkojumus. Tās pašas aktivitātes 
jāsaglabā katrā no teritorijām Ainažos, 
Limbažos, Salacgrīvā, Alojā un citās 
vietās. Atkarīgie un no augšas vadāmie 
mums neder.
	 Runājot	 par	 Satversmes	 tiesas	 sēdē	
izskatāmajām	 Ikšķiles	 un	 Limbažu	 no-
vadu	lietām,	pašvaldības	vadītājs	cer,	ka	
Ikšķile	 un	 arī	 Limbaži	 vinnēs	 šo	 tiesu:	 
– Vēlam Limbažiem uzvarēt, bet kāds 
būs rezultāts, mēs nezinām. Satversmes 
tiesas lēmums jebkurā gadījumā būs 
indikatīvs rādītājs, kādi varētu būt Sat-
versmes tiesas spriedumi citās lietās. 

Ilga Tiesnese
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https://www.vid.gov.lv/lv/vid-tiessaistes-seminars-darba-devejiem-par-dikstaves-atbalstu-un-algu-subsidijam
https://likumi.lv/ta/id/318758-noteikumi-par-atbalstu-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem-apgrozamo-lidzeklu-plusmas-nodrosinasanai
https://likumi.lv/ta/id/318758-noteikumi-par-atbalstu-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem-apgrozamo-lidzeklu-plusmas-nodrosinasanai
https://likumi.lv/ta/id/318758-noteikumi-par-atbalstu-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem-apgrozamo-lidzeklu-plusmas-nodrosinasanai
https://likumi.lv/ta/id/318758-noteikumi-par-atbalstu-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem-apgrozamo-lidzeklu-plusmas-nodrosinasanai
https://likumi.lv/ta/id/318758-noteikumi-par-atbalstu-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem-apgrozamo-lidzeklu-plusmas-nodrosinasanai
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
https://www.vid.gov.lv/lv/metodiskie-un-informativie-materiali
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mk_nr.676_vadlinijas_29.12.2020.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mk_nr.676_vadlinijas_29.12.2020.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ieteikumi_iesnieguma_aizpildisanai_mu_un_pn_08012021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ieteikumi_iesnieguma_aizpildisanai_mu_un_pn_08012021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ieteikumi_iesnieguma_aizpildisanai_mu_un_pn_08012021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ieteikumi_iesnieguma_aizpildisanai_mu_un_pn_08012021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ieteikumi_iesnieguma_aizpildisanai_mu_un_pn_08012021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ieteikumi_iesnieguma_aizpildisanai_mu_un_pn_08012021.pdf
https://www.vid.gov.lv/lv/grants-apgrozamo-lidzeklu-plusmai-seminars-uznemumiem-un-pasnodarbinatajiem
https://www.vid.gov.lv/lv/grants-apgrozamo-lidzeklu-plusmai-seminars-uznemumiem-un-pasnodarbinatajiem
https://www.vid.gov.lv/lv/grants-apgrozamo-lidzeklu-plusmai-seminars-uznemumiem-un-pasnodarbinatajiem
http://www.youtube.com/watch?v=Ir5-Gey_R28&feature=emb_title
http://www.youtube.com/watch?v=Ir5-Gey_R28&feature=emb_title
https://likumi.lv/ta/id/319073-noteikumi-par-atbalstu-par-dikstavi-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-izraisitas-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/319073-noteikumi-par-atbalstu-par-dikstavi-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-izraisitas-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/319073-noteikumi-par-atbalstu-par-dikstavi-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-izraisitas-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/319073-noteikumi-par-atbalstu-par-dikstavi-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-izraisitas-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/319073-noteikumi-par-atbalstu-par-dikstavi-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-izraisitas-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/319073-noteikumi-par-atbalstu-par-dikstavi-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-izraisitas-krizes-apstaklos
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
https://www.vid.gov.lv/lv/metodiskie-un-informativie-materiali
https://www.vid.gov.lv/lv/metodiskie-un-informativie-materiali
https://www.vid.gov.lv/lv/metodiskie-un-informativie-materiali
https://www.vid.gov.lv/lv/metodiskie-un-informativie-materiali
https://likumi.lv/ta/id/315287-covid-19-infekcijas-izplatibas-seku-parvaresanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315287-covid-19-infekcijas-izplatibas-seku-parvaresanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/318757-noteikumi-par-atbalsta-sniegsanu-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/318757-noteikumi-par-atbalsta-sniegsanu-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/318757-noteikumi-par-atbalsta-sniegsanu-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/318757-noteikumi-par-atbalsta-sniegsanu-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/318757-noteikumi-par-atbalsta-sniegsanu-nodoklu-maksatajiem-to-darbibas-turpinasanai-covid-19-krizes-apstaklos
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19
https://www.vid.gov.lv/lv/metodiskie-un-informativie-materiali
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz_aizpildisana_ja_senem_atbalstu_par_dikstavi_2021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz_aizpildisana_ja_senem_atbalstu_par_dikstavi_2021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz_aizpildisana_ja_senem_atbalstu_par_dikstavi_2021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz_aizpildisana_ja_senem_atbalstu_par_dikstavi_2021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz_aizpildisana_ja_senem_atbalstu_par_dikstavi_2021.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_valsts_atbalsta_uzradisana_gramatvediba_saistiba_ar_covid_19.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_valsts_atbalsta_uzradisana_gramatvediba_saistiba_ar_covid_19.pdf
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_valsts_atbalsta_uzradisana_gramatvediba_saistiba_ar_covid_19.pdf
mailto:gundega.upite-viksna@salacgriva.lv
mailto:gundega.upite-viksna@salacgriva.lv
http://www.railbaltica.org/lv/
https://info.railbaltica.org/lv/sakums
https://info.railbaltica.org/lv/trases-planojums
https://info.railbaltica.org/lv/zinas/r/salacgrivas-pasvaldiba
https://info.railbaltica.org
tel:+371
mailto:liga.putna@railbaltica.org
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L Ē M U M S Nr. 27
Par saistošo noteikumu Nr. B-15  

Par Salacgrīvas novada 
pašvaldības 2020. gada budžeta 

izpildi apstiprināšanu
	 Pamatojoties	 uz	 likuma	 Par pašval-
dībām	 14.	 panta	 otrās	 daļas	 2.	 punktu,	
21.	panta	pirmās	daļas	2.	punktu,	46.	pan-
ta	pirmo	un	otro	daļu	un	likumu	Par paš-
valdību budžetiem,	saskaņā	ar	2021.	gada	
13.	 janvāra	 Finanšu	 komitejas	 atzinu-
miem,	atklāti	balsojot:	PAR	–	12	deputāti	
(Dagnis	Straubergs,	Normunds	Tiesnesis,	
Lija	 Jokste,	Katrīna	Borozdina,	 Jānis	Cī-
rulis,	 Aija	 Kirhenšteine,	 Evija	 Keisele,	
Kristaps	 Močāns,	 Dāvis	 Melnalksnis,	
Agra	 Jankovska,	 Anda	 Alsberga,	 Jānis	
Lipsbergs),	PRET	–	nav,	ATTURAS	–	nav,	
Salacgrīvas	novada	dome NOLEMJ:
	 1.	 Apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	

Nr. B15	Par Salacgrīvas novada pašval-
dības 2020. gada budžeta izpildi (lēmuma	
pielikums).
	 2.	 Nosūtīt	 saistošos	 noteikumus	 Nr.	
B15	 triju	 dienu	 laikā	 pēc	 parakstīšanas	
rakstveidā	 vai	 elektroniskā	 veidā	LR	Vi-
des	 aizsardzības	 un	 reģionālās	 attīstības	
ministrijai	 zināšanai.	 Saistošie	 noteikumi	
stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	to	parak
stīšanas.
	 3.	 Uzdot	 Salacgrīvas	 novada	 izpilddi-
rektoram	nodrošināt,	lai	saistošie	noteiku-
mi	būtu	brīvi	pieejami	Salacgrīvas	novada	
domes	ēkā,	Liepupes	pagasta	pārvaldē	un	
Ainažu	pilsētas	pārvaldē.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-15

Par Salacgrīvas 
novada pašvaldības 
2020. gada budžeta 

izpildi
Izdoti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu

Salacgrīvas	novada	dome	NOLEMJ:
1.	Noteikt	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	
pamatbudžeta:
1.1.	 ieņēmumus	13 298 123 EUR (pieli-
kums	 Nr.	 1	 Pamatbudžeta ieņēmumi pa 
ieņēmumu veidiem);
1.2.	 izdevumus	 12 047 296 EUR (pieli-
kums	Nr.	2	Pamatbudžeta izdevumi);
1.3.	 finansēšanas	 daļu	 1 250 827 EUR 
(pielikums	Nr.	3	Pamatbudžeta finansēša-
na);
1.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sāku-
mā	4 321 832 EUR,
1.3.2.	naudas	 līdzekļu	atlikums	gada	bei-
gās	5 630 790 EUR,
1.3.3.	aizņēmumi	1 321 468 EUR,
1.3.4.	 budžeta	 aizņēmumu	 atmaksa	
1 050 245 EUR,

1.3.5.	akcijas	vai	cita	līdzdalība	komersan-
tu	pašu	kapitālā	213 092 EUR;
1.4.	kredītsaistības	 (pielikums	Nr.	4	Kre-
dītsaistības un galvojumi).
3.	 Noteikt	 Salacgrīvas	 novada	 pašvaldī-
bas	Ziedojumu un dāvinājumu budžeta 
(pielikums	Nr.	 5	Ziedojumi un dāvināju-
mi):
3.1.	ieņēmumus	2370 EUR;
3.2.	izdevumus	4146 EUR;
3.3.	finansēšanas	daļu	1776 EUR:
3.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sāku-
mā	7401 EUR,
3.3.2.	naudas	 līdzekļu	atlikums	gada	bei-
gās	5625 EUR.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 1 
Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Pielikums Nr. 3 
Pamatbudžeta finansēšana

Kods Nosaukums Plāns 
2020. gadam 

2020. gada 
izpilde

Starpība

 KOPĀ IEŅĒMUMI 13 591 367 13 298 123 –293 244
01.000 Ienākuma nodokļi 4 208 346 4 271 667 63 321
01.100 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 208 346 4 271 667 63 321
04.000 Īpašuma nodokļi 687 065 710 929 23 864
04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 687 065 710 929 23 864
05.000 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 19 567 28 462 8895
05.500 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces
19 567 28 462 8895

08.000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 941 941
08.600 Procentu ieņēmumi par depozītiem, 

kontu atlikumiem un valsts parāda 
vērtspapīriem

0 941 941

09.000 Valsts (pašvaldību) nodevas un 
kancelejas nodevas

14 025 10 540 –3 485

09.400 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 
budžetā

3980 4716 736

09.500 Pašvaldību nodevas 10 045 5824 -4 221
10.000 Naudas sodi un sankcijas 2645 2935 290
10.100 Naudas sodi 2645 2935 290
12.000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 75 874 77 808 1934
12.200 Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no 

zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
34 700 42 250 7550

12.300 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 41 174 35 558 –5616

13.000 Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) 
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

218 908 232 422 13 514

13.100 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas

21 044 21 360 316

13.200 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 
pārdošanas

164 720 180 620 15 900

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā 
īpašuma un mantas realizācijas

537 1145 608

13.500 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību 
īpašumu izmantošanas

32 607 29 297 –3 310

18.000 Valsts budžeta transferti 7 567 706 7 240 766 –326 940
18.600 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta
7 567 706 7 240 766 –326 940

19.000  Pašvaldību budžetu transferti 516 763 473 414 –43 349
19.200 Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām
516 763 473 414 –43 349

21.000  Budžeta iestāžu ieņēmumi 280 468 248 239 –32 229
21.100 Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu 

finanšu palīdzības
115 204 97 149 –18 055

21.300 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

134 975 128 651 –6324

21.400 Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie 
budžeta iestāžu ieņēmumi par 
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

30 289 22 439 –7850

Pielikums Nr. 2
Pamatbudžeta izdevumi

Kods Nosaukums Plāns 
2020. gadam 

2020. gada 
izpilde

Starpība

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

13 284 863 12 047 296 –1 237 567

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 170 617 1 104 289 –66 328
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 58 315 54 159 –4156
04.000 Ekonomiskā darbība 4 113 571 3 801 857 –311 714
05.000 Vides aizsardzība 109 016 79 354 –29 662
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
1 577 775 1 279 021 –298 754

07.000 Veselība 3 957 2 764 –1193
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 2 135 427 1 917 658 –217 769
09.000 Izglītība 3 213 259 3 016 895 –196 364
10.000 Sociālā aizsardzība 902 926 791 299 –111 627
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām

13 284 863 12 047 296 –1 237 567

1000 Atlīdzība 4 282 856 4 094 451 –188 405
1100 Atalgojums 3 318 481 3 183 897 –134 584
1200 Darba devēja valsts sociālās apdroši-

nāšanas obligātās iemaksas, sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas

964 375 910 554 –53 821

2000 Preces un pakalpojumi 3 089 221 2 649 050 –440 171
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 11 273 4 465 –6808
2200 Pakalpojumi 2 193 235 1 915 337 –277 898
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000

846 577 702 081 –144 496

2400 Izdevumi periodikas iegādei 6729 6647 –82
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 31 407 20 520 –10 887
3000 Subsīdijas un dotācijas 137 050 118 090 –18 960
3200 Subsīdijas komersantiem, biedrībām 

un nodibinājumiem, izņemot lauksaim-
niecības ražošanu

137 050 118 090 –18 960

4000 Procentu izdevumi 6000 2579 –3421
4300 Pārējie procentu maksājumi 6000 2579 –3421
5000 Pamatkapitāla veidošana 4 972 117 4 510 372 –461 745
5100 Nemateriālie ieguldījumi 13 096 12 541 –555
5200 Pamatlīdzekļi 4 959 021 4 497 831 –461 190
6000 Sociālie pabalsti 452 293 337 562 –114 731
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 152 589 107 604 –44 985
6300 Sociālie pabalsti natūrā 44 709 30 452 –14 257
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksā-

jumi iedzīvotājiem natūrā un kompen-
sācijas

254 845 199 356 –55 489

6500 Kompensācijas, kuras izmaksā perso-
nām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, 
Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem

150 150 0

7000 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izde-
vumu transferti citām pašvaldībām 

345 326 335 192 –10 134

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izde-
vumu transferti citām pašvaldībām 

345 326 335 192 –10 134

Nosaukums Plāns 
2020. gadam 

2020. gada 
izpilde Starpība

Finansēšana –306 504 –1 250 827 –944 323
     Naudas līdzekļi perioda sākumā 4 321 832 4 321 832 0
     Naudas līdzekļi perioda beigās 4 308 957 5 630 790 1 321 833
Aizņēmumi 1 415 322 1 321 468 –93 854
Aizņēmumu atmaksa 1 521 609 1 050 245 –471 364
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu 
kapitālā 213 092 213 092 0
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Nr. 
p.k.  Mērķis  Parakstīšanas 

datums 
 Apmaksas 

termiņš 
Neapmaksātā 

summa uz 
01.01.2020.

Plānots Saņemts Atmaksājams 
2020. gadā

Atmaksājams 
pēc ES 

finansējuma 
saņemšanas

Atmaksāts
Neapmaksātā 

summa uz 
01.01.2021.

1 KF ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinos īstenošanai 19.12.2008. 20.08.2028. 226 178 € -  € -  € 25 856 € 25 856 € 200 322 €

2 PII Randa renovācija 04.11.2005. 20.01.2025. 61 383 € -  € -  € 11 725 € 11 724 € 49 659 €

3
KPFI projekta Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšana Salacgrīvas 
novada pašvaldības publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā īstenošanai

21.05.2015. 20.05.2035. 47 306 € -  € -  € 3 052 € 3 052 € 44 254 €

4
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapiāla 
palielināšanai ERAF projektu īstenošanai 
Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu 
pilsētā

21.08.2015. 20.08.2035. 230 076 € -  € -  € 14 608 € 14 608 € 215 468 €

5 Valmieras ielas atjaunošanai 05.07.2016. 20.06.2036. 149 754 € -  € -  € 9076 € 9 076 € 140 678 €

6 Autotransporta iegādei pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai 22.07.2016. 20.07.2023. 75 825 € -  € -  € 20 220 € 20 220 € 55 605 €

7 Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve 11.05.2017. 20.05.2037. 125 160 € -  € -  € 7152 € 7152 € 118 008 €

8 ELFLA projekts Vieta pozitīvām emocijām 
realizēšanai 14.07.2017. 22.07.2022. 12 474 € -  € -  € 4536 € 4536 € 7938 €

9
Projekta Ainažu pilsētas Jāņa Asara 
un Valdemāra ielu asfalta seguma 
atjaunošana īstenošanai

31.08.2017. 20.08.2037. 38 056 € -  € -  € 2144 € 2144 € 35 912 €

10
Ceļu un to kompleksa investīciju projekta 
Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas 
novadā īstenošanai

23.05.2018. 20.05.2038. 57 868 € -  € -  € 3128 € 3128 € 54 740 €

11
Līdzfinansējuma nodrošināšana EJZF 
projekta Kultūras mantojuma saglabāšana 
Zvejnieku parkā īstenošanai

29.06.2018. 20.06.2038. 51 800 € -  € -  € 2800 € 2800 € 49 000 €

12 Investīciju projektu īstenošanai (saistību 
pārjaunojums) 21.06.2018. 20.06.2034. 2 033 988 € -  € -  € 181 668 € 181 668 € 1 852 320 €

13 Investīciju projektu īstenošanai (saistību 
pārjaunojums) 21.06.2018. 20.03.2029. 258 158 € -  € -  € 67 872 € 67 872 € 190 286 €

14 Ielu, autoceļu un saistītās infrastruktūras 
rekonstrukcija 02.07.2018. 20.06.2038. 99 375 € -  € -  € 5300 € 5300 € 94 075 €

15 Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa 
investīciju projektu īstenošanai 21.08.2018. 20.08.2038. 168 525 € -  € -  € 8988 € 8988 € 159 537 €

16
Izglītības iestādes jumta pārbūve 
Salacgrīvas novada Liepupes pagastā 
Veiksmes

06.08.2018. 20.08.2038. 111 750 € -  € -  € 5960 € 5960 € 105 790 €

17

SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla 
palielināšanai līdzfinansējuma 
nodrošināšanai KF projektam 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta īstenošanai

25.09.2018. 20.09.2028. 286 275 € -  € -  € 15 268 € 15 268 € 271 007 €

18
Interreg projekta Ūdens emisijas un 
to samazināšana ciemu kopienās – 
Baltijas jūras reģionu piekrastes ciemi kā 
pilotteritorijas īstenošanai

19.12.2018. 20.12.2038. 93 024 € -  € -  € 4896 € 70 826 € 76 904 € 16 120 €

19
ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas 
novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā 
īstenošanai

03.04.20219. 20.03.2029. 46 125 € -  € -  € 4974 € 4974 € 41 151 €

20 ELFLA projekta Salacgrīvas novada grants 
ceļu pārbūve īstenošanai 15.04.2019. 20.03.2039. 430 300 € 186 754 € 186 754 € -  € 494 021 € 490 846 € 126 208 €

21
ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 
īstenošanai (Transporta iela)

15.05.2019. 20.04.2039. 454 339 € -  € -  € 20 101 € 42 576 € 58 587 € 395 752 €

22
ERAF projekta Energoefektivitātes 
paaugstināšana Salacgrīvas novada 
domes ēkā īstenošanai

15.05.2019. 20.04.2039. 111 345 € -  € -  € 4436 € 12 420 € 12 420 € 98 925 €

23
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla 
palielināšana KF projekta 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta īstenošanai

15.05.2019. 20.04.2039. 92 431 € -  € -  € 3557 € 3557 € 88 874 €

24 Projekta Salacgrīvas Meldru un Lašu ielu 
seguma atjaunošana īstenošanai 22.05.2019. 20.05.2039. 88 523 € -  € -  € 3423 € 3423 € 85 100 €

25

Līdzfinansējuma nodrošināšanai 
Salacgrīvas ostas pārvaldei Latvijas–
Igaunijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta Uzlabota jahtu ostu 
infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā 
un Latvijā īstenošanai

22.05.2019. 20.05.2039. 262 521 € -  € -  € 10 181 € 10 181 € 252 340 €

26
SAM 5.5.1. projektam Vidzemes piekrastes 
kultūras un dabas mantojuma iekļaušana 
tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – 
Saviļņojošā Vidzeme

30.06.2020. 20.06.2040. 682 613 € 224 547 € 150 000 € 224 547 €

27
Projekts Klimatu pārmaiņu mazināšana 
Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma 
infrastruktūrā

01.07.2020. 20.06.2030. 160 073 € 160 073 € 129 696 € 160 073 €

28 Projektam Salacgrīvas novada Jennu ceļa 
pārbūve 07.05.2020. 20.06.2040. 251 594 € 251 594 € 181 148 € 251 594 €

29
Projekta Gājēju ietves, stāvlaukumu, 
ielas apgaismojuma un pieturas paviljona 
rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas 
realizēšanai

13.08.2020. 20.07.2030. 145 197 € 144 802 € 144 802 €

30
Projekta Bocmaņa laukuma, Krīperu 
un Kalna ielas pārbūve Salacgrīvā, 
Salacgrīvas novadā realizēšanai

07.09.2020. 20.09.2030. 212 250 € 212 250 € 212 250 €

31 Projekta Vecais bākas placis īstenošanai 09.09.2020. 20.08.2030. 141 448 € 141 448 € 141 448 €
 KOPĀ esošie kredīti   5 612 559 € 1 779 929 € 1 321 468 € 440 922 € 1 080 687 € 1 050 245 € 5 883 782 €

Pielikums Nr. 4 
Kredītsaistības 2020. gads

Galvojumi 2020. gads
Nr. 
p.k.  Mērķis  Parakstīšanas 

datums 
 Apmaksas 

termiņš 
Neapmaksātā 

summa uz 
01.01.2020.

Atmaksājams 
2020. gadā Atmaksāts

Neapmaksātā 
summa uz 
01.01.2021.

1 Notekūdeņu apsaimniekošana investīciju projekta īstenošanai SIA Salacgrīvas ūdens 05.08.2019. 20.07.2039. 230 199 € 11 882 € 11 882 € 218 317 €
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Kods Nosaukums Plāns 
2020. gadam 

2020. gada 
izpilde Starpība

 Finansēšana 5340 1776 -3564
      Naudas līdzekļi perioda sākumā 7401 7401 0
      Naudas līdzekļi perioda beigās 2061 5625 3564

Pielikums Nr. 5 
Ziedojumi un dāvinājumi

Kods Nosaukums Plāns 
2020. gadam 

2020. gada 
izpilde Starpība

 KOPĀ IEŅĒMUMI 1620 2370 750
23.00 Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 1620 2370 750
23.400 Ziedojumi, kas saņemti no juridiskām 

personām 1500 2250 750

23.500 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskām personām 120 120 0

P ā r s k a t s 
par Salacgrīvas novada pašvaldības  

2020. gada budžeta izpildi
	 Salacgrīvas	novada	2020.	gada	budžets	tika	apstiprināts	2019.	gada	18.	decembrī	Saistošie	noteikumi	Nr.	B1,	ir	veikti	13	reizes	budžeta	grozījumi	sakarā	ar	papildu	finan-
sējuma	saņemšanu,	projektu	realizāciju,	ieņēmumu	palielināšanu,	kā	arī	precizējot	izdevumus	pa	kodiem.	Pēdējie	budžeta	grozījumi	veikti	2020.	gada	16.	decembrī	(Saistošie	
noteikumi	Nr.	B14).	

Pamatbudžets
	 2020.	gadā	kopējie	pamatbudžeta	ieņēmumi	ir	13 298 123 EUR.

Kods Nosaukums
Plāns 

2020. gadam 
(B-14 no 

16.12.2020.)

2020. gada 
izpilde

Izpildes 
%

 KOPĀ IEŅĒMUMI 13 591 367 13 298 123 98%
01.000 Ienākuma nodokļi 4 208 346 4 271 667 102%
04.000 Īpašuma nodokļi 687 065 710 929 103%
05.000 Nodokļi par pakalpoju-

miem un precēm 19 567 28 462 145%

08.000 Ieņēmumi no uzņēmēj-
darbības un īpašuma 0 941  

09.000 Valsts (pašvaldību) 
nodevas un kancelejas 
nodevas

14 025 10 540 75%

10.000 Naudas sodi un sankcijas 2 645 2 935 111%
12.000 Pārējie nenodokļu ieņē-

mumi 75 874 77 808 103%

13.000 Ieņēmumi no valsts 
(pašvaldības) īpašuma 
pārdošanas

218 908 232 422 106%

18.000 Valsts budžeta transferti 7 567 706 7 240 766 96%
19.000 Pašvaldību budžetu 

transferti 516 763 473 414 92%

21.000 Budžeta iestāžu ieņē-
mumi 280 468 248 239 89%

Pamatbudžeta ieņēmumi 
pa ieņēmumu veidiem

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 6960 4146 -2814
2000 Preces un pakalpojumi 5217 4028 -1189
2200 Pakalpojumi 743 928 185
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000

4474 3100 -1374

5000 Pamatkapitāla veidošana 984 0 -984
5200 Pamatlīdzekļi 984 0 -984
6000 Sociālie pabalsti 759 118 -641
6300 Sociālie pabalsti natūrā 759 118 -641
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām 6960 4146 -2814
09.000 Izglītība 5768 3614 -2154
10.000 Sociālā aizsardzība 1192 532 -660

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

	 2020.	gada	kopējie	pamatbudžeta	izdevumi	ir 12 047 296 EUR.

Kods Nosaukums Plāns 2020. gadam (B-14 no 16.12.2020.) 2020. gada izpilde Izpildes %
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 13 284 863 12 047 296 91%
01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 170 617 1 104 289 94%
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 58 315 54 159 93%
04.000 Ekonomiskā darbība 4 113 571 3 801 857 92%
05.000 Vides aizsardzība 109 016 79 354 73%
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 577 775 1 279 021 81%
07.000 Veselība 3 957 2 764 70%
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 2 135 427 1 917 658 90%
09.000 Izglītība 3 213 259 3 016 895 94%
10.000 Sociālā aizsardzība 902 926 791 299 88%
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 13 284 863 12 047 296 91%
1000 Atlīdzība 4 282 856 4 094 451 96%
2000 Preces un pakalpojumi 3 089 221 2 649 050 86%
3000 Subsīdijas un dotācijas 137 050 118 090 86%
4000 Procentu izdevumi 6 000 2 579 43%
5000 Pamatkapitāla veidošana 4 972 117 4 510 372 91%
6000 Sociālie pabalsti 452 293 337 562 75%
7000 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 345 326 335 192 97%

Pamatbudžeta izdevumi
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Pamatbudžeta izdevumi 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pamatbudžeta izdevumi 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Sagatavoja ekonomiste
I. Lazdiņa

 Pamatbudžeta naudas atlikums uz gada beigām 5 630 790 EUR.

EUR Mērķis
4 308 957 € Plānotais naudas atlikums uz gada beigām uzsākto 

aktivitāšu turpināšanai
41 873 € Valsts budžeta finansējums noteiktiem mērķiem

640 334 €
Naudas atlikums uzsākto prioritāro un ārpus bāzes 
aktivitāšu turpināšanai

639 626 €
Citi naudas atlikumi, tai skaitā no bāzes ieņēmumu 
pārpildes

5 630 790 € Kopā

Budžeta izpilde pa budžeta dimensijām

Kopbudžeta ieņēmumu struktūra Kopbudžeta izdevumu struktūra

Budžeta dimensijas Plāns 
2020. gadam 

2020. gada
izpilde

Izpildes 
%

Izdevumi 13 284 863 € 12 047 296 € 91%
Bāzes 5 252 063 € 4 680 492 € 89%
Dotācijas, mērķdotācijas 1 726 539 € 1 672 323 € 97%
Ārpus bāzes 1 059 701 € 930 906 € 88%
Prioritārie pasākumi 5 157 774 € 4 678 896 € 91%
Pasākumi 88 786 € 84 679 € 95%
Ieņēmumi 13 591 367 € 13 298 123 € 98%
Bāzes ieņēmumi 7 090 139 € 7 184 441 € 101%
Dotācijas, mērķdotācijas 1 683 614 € 1 678 423 € 100%
Ārpus bāzes 980 € 1 185 € 121%
Ieņēmumi prioritāriem 
pasākumiem 4 804 160 € 4 423 520 € 92%

Pasākumi 12 474 € 10 554 € 85%

2020. gada pamatbudžeta izdevumu 
struktūra
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	 Salacgrīvas	novada	pašvaldības	budžets	2021.	gadam	apstiprināts	2020.	gada	16.	decembrī	ar	lēmumu	Nr.	496	Par saistošo noteikumu Nr. B-1 «Par Salac-
grīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu» apstiprināšanu,	2021.	gadā	veikti	grozījumi,	20.	janvārī	iekļaujot	naudas	atlikumus	no	2020.	gada,	palielinot	
ieņēmumus	un	sadalot	tos	ārpus	bāzes	un	prioritāriem	pasākumiem.
	 Šobrīd	spēkā	esošie	saistošie	noteikumi	ir	apstiprināti	ar	Salacgrīvas	novada	domes	2021.	gada	20.	janvāra	lēmumu	Nr.	30.

Kods Nosaukums Plāns 
2021. gadam Grozījumi Starpība

 KOPĀ IEŅĒMUMI 7 835 250 8 855 296 1 020 046
01.000 Ienākuma nodokļi 3 920 350 3 996 828 76 478
01.100 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 3 920 350 3 996 828 76 478
04.000 Īpašuma nodokļi 638 365 638 365 0
04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 638 365 638 365 0
05.000 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 18000 18000 0
05.500 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces
18000 18000 0

09.000 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas

10 037 10 037 0

09.400 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 
budžetā

880 880 0

09.500 Pašvaldību nodevas 9157 9157 0
10.000 Naudas sodi un sankcijas 2000 2000 0
10.100 Naudas sodi 2000 2000 0
12.000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 51 749 51 749 0
12.200 Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no 

zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
11700 11700 0

12.300 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 40 049 40 049 0
13.000 Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpa-

šuma iznomāšanas, pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

84 944 84 944 0

13.100 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma 
pārdošanas

20 000 20 000 0

13.200 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma 
pārdošanas

28 500 28 500 0

13.500 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašu-
mu izmantošanas

36 444 36 444 0

18.000 Valsts budžeta transferti 2 797 084 3 259 603 462 519
18.600 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta
2 797 084 3 259 603 462 519

19.000 Pašvaldību budžetu transferti 142 281 606 775 464 494
19.200 Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām
142 281 606 775 464 494

21.000 Budžeta iestāžu ieņēmumi 170 440 186 995 16 555
21.100 Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu 

finanšu palīdzības
0 18 055 18 055

21.300 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegta-
jiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

163 590 162 090 -1 500

21.400 Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie 
budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem un citi pašu ieņēmumi

6850 6850 0

Pielikums Nr. 1
Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Pielikums Nr. 2
Pamatbudžeta izdevumi

Pielikums Nr. 3
Pamatbudžeta finansēšana

Kods Nosaukums Plāns 
2021. gadam Grozījumi Starpība

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

11 826 322 13 536 770 1 710 448

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 242 954 1 320 810 77 856
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 60 967 60 967 0
04.000 Ekonomiskā darbība 3 673 147 4 056 946 383 799
05.000 Vides aizsardzība 18 723 57 280 38 557
06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-

saimniekošana
880 998 1 309 408 428 410

07.000 Veselība 826 13 016 12 190
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 2 152 372 2 547 281 394 909
09.000 Izglītība 2 899 275 3 206 762 307 487
10.000 Sociālā aizsardzība 897 060 964 300 67 240
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām

11 826 322 13 536 770 1 710 448

1000 Atlīdzība 4 052 933 4 088 445 35 512
1100 Atalgojums 3 134 528 3 163 206 28 678
1200 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

918 405 925 239 6 834

2000 Preces un pakalpojumi 2 363 954 2 857 000 493 046
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 14 779 15 421 642
2200 Pakalpojumi 1 686 560 2 089 467 402 907
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 

biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000

629 915 719 212 89 297

2400 Izdevumi periodikas iegādei 6580 6780 200
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 26 120 26 120 0
3000 Subsīdijas un dotācijas 146 799 208 551 61 752
3200 Subsīdijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecī-
bas ražošanu

146 799 208 551 61 752

4000 Procentu izdevumi 6000 6000 0
4300 Pārējie procentu maksājumi 6000 6000 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 4 393 646 5 453 734 1 060 088
5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 6200 6 200
5200 Pamatlīdzekļi 4 393 646 5 447 534 1 053 888
6000 Sociālie pabalsti 511 147 522 944 11 797
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 116 638 116 638 0
6300 Sociālie pabalsti natūrā 45 040 45 040 0
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
349 469 361 266 11 797

7000 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti citām pašvaldībām 

351 843 400 096 48 253

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti citām pašvaldībām 

351 843 400 096 48 253

Nosaukums Plāns 2021. gadam Grozījumi Starpība
Finansēšana 3 991 072 4 681 474 690 402
     Naudas līdzekļi perioda sākumā 4 308 957 5 630 790 1 321 833
     Naudas līdzekļi perioda beigās 238 963 104 698 -134 265
Aizņēmumi 482 582 540 648 58 066
Aizņēmumu atmaksa 561 504 1 385 266 823 762

Salacgrīvas	novada	dome	NOLEMJ:
	 1.	Saistošie	noteikumi	nosaka	Salacgrī-
vas	novada	pašvaldības	2021.	gada	pamat-
budžeta	 ieņēmumu,	 izdevumu,	 saistību	
apmēru	saimnieciskajā	gadā	un	turpmāka-
jos	gados,	kā	arī	budžeta	izpildītāju	pienā-
kumus	un	atbildību.
	 2.	Apstiprināt	Salacgrīvas	novada	paš-
valdības	pamatbudžetu	šādā	apmērā:
2.1.	 ieņēmumus	 8 855 296 EUR (pieli-
kums	 Nr.	 1	 Pamatbudžeta ieņēmumi pa 
ieņēmumu veidiem);
2.2.	 izdevumus	 13 536 770 EUR (pieli-
kums	Nr.	2	Pamatbudžeta izdevumi);
2.3.	 finansēšanas	 daļu	 4 681 474 EUR 
(pielikums	Nr.	3	Pamatbudžeta finansēša-
na):
2.3.1.	naudas	līdzekļu	atlikums	gada	sāku-
mā	5 630 790 EUR,

2.3.2.	naudas	 līdzekļu	atlikums	gada	bei-
gās 104 698 EUR,
2.3.3.	aizņēmumi	540 648 EUR,
2.3.4.	 budžeta	 aizņēmumu	 atmaksa	
1 385 266 EUR.
	 3.	Apstiprināt	Salacgrīvas	novada	paš-
valdības	 saistību	 apmēru	 saimnieciskajā	
gadā	 un	 turpmākajos	 gados	 (pielikums	
Nr.	4	Saistību apmērs).
	 4.	Budžeta	izpildītāji	ir	atbildīgi	par	to,	
lai	piešķirto	līdzekļu	ietvaros	nodrošinātu	
efektīvu	un	racionālu	pašvaldības	budžeta	
līdzekļu	 izlietojumu	un,	 lai	 izdevumi	pēc	
naudas	 plūsmas	 nepārsniedz	 attiecīgajam	
mērķim	tāmē	plānotos	pašvaldības	budže-
ta	izdevumus	atbilstoši	ekonomiskajām	un	
funkcionālajām	kategorijām.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. B-2

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 
2020. gada 16. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. B-1 
Par Salacgrīvas novada pašvaldības 

2021. gada budžetu
Izdoti,	pamatojoties	uz	likuma	Par pašvaldībām	21. panta	pirmās	daļas	2.	punktu	un	46.	pantu
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Pielikums Nr. 4
Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs

Mērķis/gads 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Turpmākos 
gados Kopā

Aizņēmumi
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) 186 141 178 487 174 519 167 927 161 046 160 572 136 065 722 533 1 887 290
Investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums) 65 331 37 783 42 645 13 655 13 550 13 458 4 622 2 680 193 724
Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinos īstenošanai 26 842 26 713 26 584 26 454 26 325 26 196 26 067 19 401 204 582

PII Randa renovācijai 11 966 11 907 11 848 11 790 2768   0 50 279
KPFI projektam Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas 
novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 3271 3256 3241 3226 3210 3195 3180 23 365 45 944

SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Svētciemā, 
Vecsalacas ciemā, Korģenes ciemā un Ainažu pilsētā īstenošanai

15 676 15 603 15 530 15 457 15 384 15 311 15 238 115 642 223 841

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei 20 353 20 302 15 165     0 55 820
Projekta Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana īstenošanai 9564 9533 9501 9469 9437 9406 9374 78 402 144 686
Projekta Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve īstenošanai 7503 7482 7460 7439 7418 7396 7375 68 990 121 063
 ELFLA projekta Vieta pozitīvām emocijām īstenošanai 4573 3416      0 7989
Projekta Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma 
atjaunošana īstenošanai 2322 2311 2301 2290 2279 2269 2258 21 453 37 483

Ceļu un to kompleksa investīciju projekta Ielu apgaismojuma izbūve 
Salacgrīvas novadā īstenošanai 3291 3282 3272 3263 3254 3244 3235 33 399 56 240

EJZF projekta Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā īstenošanai 3043 3029 3015 3001 2987 2973 2959 30 228 51 235
Projekta Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana īstenošanai 5767 5741 5714 5688 5661 5635 5608 58 623 98 437
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinan-
sējuma nodrošināšanai KF projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta īstenošanai

16 613 16 537 16 461 16 384 16 308 16 232 16 155 168 875 283 565

Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai 9780 9735 9690 9645 9600 9555 9510 99 415 166 930
Projekta Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes 
pagastā “Veiksmes” īstenošanai 6275 6257 6239 6221 6204 6186 6168 65 180 108 730

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālas sadarbības programmas 
projekta Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas jūras 
reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas investīciju daļas īstenošanai

1660 1655 1650 1645 1640 1636 1631 4863 16 380

ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrī-
vas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā īstenošanai 9203 9159 9115 9071 9026 8982 8938 11 113 74 607

ERAF projekta Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrī-
vas pilsētā īstenošanai 22 571 22 507 22 443 22 379 22 315 22 250 22 186 250 576 407 227

ERAF projekta Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada 
domes ēkā īstenošanai 5638 5627 5611 5595 5578 5562 5546 62 642 101 799

ELFLA projektu Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve īstenošanai 7880 7390 7362 7334 7307 7279 7251 79 672 131 475
SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšana KF projekta Ūdens saim
niecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta īstenošanai 5069 5054 5040 5026 5011 4997 4982 56 273 91 452

Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei Latvijas–
Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Uzlabota jahtu ostu 
infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā īstenošanai

14 392 14 351 14 310 14 269 14 228 14 187 14 146 159 773 259 656

Projekta Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana 
īstenošanai 4854 4840 4826 4812 4798 4785 4771 53 882 87 568

Projektam Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana 
tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – «Saviļņojošā Vidzeme» 3535 41 154 40 971 40 737 40 502 40 268 40 034 480 824 728 025

Projektam Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgais-
mojuma infrastruktūrā 14 545 18 757 18 584 18 411 18 238 18 065 17 892 43 984 168 476

Projektam Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve 23 512 30 047 29 707 29 367 29 027 28 687 28 347 69 401 268 095
Projektam Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas 
paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas 8691 16 512 16 418 16 324 16 230 16 136 16 041 43 634 149 986

Projektam Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve Salacgrīvā, 
Salacgrīvas novadā 12 559 23 977 23 858 23 738 23 619 23 500 23 381 63 688 218 320

Projektam Vecais bākas placis 8109 15 727 15 677 15 626 15 576 15 525 15 475 42 299 144 014
Plānots projektam Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecī-
bām Salacgrīvas novadā 6287 12 161 12 122 12 083 12 044 12 005 11 966 41 593 120 261

Kopā 546 816 590 292 580 879 528 326 510 570 505 492 470 401 2 972 403 6 705 179
Galvojumi 
SIA Salacgrīvas ūdens notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju projekta 
realizācijai, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu 13 022 12 832 12 773 12 715 12 656 12 597 12 539 152 774 241 908

Kopā 13 022 12 832 12 773 12 715 12 656 12 597 12 539 152 774 241 908
Kopā saistības 559 838 603 124 593 652 541 041 523 226 518 089 482 940 3 125 177 6 947 087
Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%) 8% 9% 8% 8% 7% 7% 7%   

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā saimnieciskajā gadā: 7 078 845

2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra2021. gada 
budžeta –  
finanšu 

informācija
	 Pašvaldības,	veidojot	savus	budžetus,	ļoti	lielā	mērā	ir	
atkarīgas	no	valsts	nodokļu	politikas,	kā	arī	no	veiktajiem	
aprēķiniem	pašvaldību	finanšu	izlīdzināšanai.	
	 Salacgrīvas	novada	pašvaldības	pamatbudžets	2021.	ga-
dam	sastāv	no	ieņēmumu,	izdevumu	un	finansēšanas	daļas.	
Pašvaldība	ņēmusi	vērā	visu	nozaru	intereses	un	centusies	
sabalansēt	pieejamos	finanšu	līdzekļus	tā,	lai	nodrošinātu	
uzlabojumus	sabiedrībai	svarīgās	jomās.
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Pamatbudžeta ieņēmumi  
salīdzinājumā ar 2020. gada izpildi

Pamatbudžeta ieņēmumi pa ieņēmumu veidiem

Rādītāja nosaukums 2020. gada 
izpilde

Plāns 
2021. gadam

% 2021. gada 
plāns pret 
2020. gada 

izpildi
Iedzīvotāju ienākuma no-
doklis

4 271 667 € 3 996 828 € 94%

Īpašuma nodokļi 710 929 € 638 365 € 90%
Nodokļi par pakalpojumiem 
un precēm

28 462 € 18 000 € 63%

Ieņēmumi no uzņēmējdarbī-
bas un īpašuma

941 € - € 0%

Valsts (pašvaldību) nodevas 
un maksājumi

10 540 € 10 037 € 95%

Naudas sodi un sankcijas 2935 € 2000 € 68%
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 77 808 € 51 749 € 67%
Ieņēmumi no īpašuma izno-
māšanas, pārdošanas

232 422 € 84 944 € 37%

Valsts budžeta transferti 7 240 766 € 3 259 603 € 45%
Pašvaldību budžeta transferti 473 414 € 606 775 € 128%
Budžeta iestāžu ieņēmumi 248 239 € 186 995 € 75%
KOPĀ 13 298 123 € 8 855 296 € 67%

2021. gada pamatbudžeta izdevumu 
struktūra

Pamatbudžeta izdevumi  
salīdzinājumā ar 2020. gada izpildi  

atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pamatbudžeta izdevumi  
atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Rādītāja nosaukums 2020. gada 
izpilde

Plāns 
2021. gadam

% 2021. gada 
plāns pret 
2020. gada 

izpildi
Izpildvara 753 120 € 848 967 € 113%

Līdzekļi neparedzētiem 
izdevumiem - € 100 000 €

Transferti no pašvaldības 
budžeta 335 192 € 351 843 € 105%

Kredītu procentu maksājumi 
un apkalpošana 15 977 € 20 000 € 125%

Sabiedriskā kārtība un drošība 54 159 € 60 967 € 113%
Ekonomiskā darbība 3 801 857 € 4 056 946 € 107%
Vides aizsardzība 79 354 € 57 280 € 72%
Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošana 1 279 021 € 1 309 408 € 102%
Veselība 2764 € 13 016 € 471%
Atpūta, kultūra un reliģija 1 917 658 € 2 547 281 € 133%
Izglītība 3 016 895 € 3 206 762 € 106%
Sociālā aizsardzība 791 299 € 964 300 € 122%
KOPĀ 12 047 296 € 13 536 770 € 112%

Pamatbudžeta izdevumi  
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pamatbudžeta izdevumi  
salīdzinājumā ar 2020. gada izpildi 

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Rādītāja nosaukums 2020. gada 
izpilde

Plāns 
2021. gadam

% 2021. gada 
plāns pret 
2020. gada 

izpildi
Atlīdzība 4 094 451 € 4 088 445 € 100%
Preces un pakalpojumi 2 649 050 € 2 857 000 € 108%
Procentu izdevumi 2579 € 6000 € 233%
Subsīdijas un dotācijas 118 090 € 208 551 € 177%
Sociālie pabalsti 337 562 € 522 944 € 155%
Uzturēšanas izdevumu 
transferti 335 192 € 400 096 € 119%
Kapitālie izdevumi 4 510 372 € 5 453 734 € 121%
KOPĀ 12 047 296 € 13 536 770 € 112%
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Salacgrīvas novada budžeta 
struktūra

Kopbudžeta izdevumu struktūra

Kopbudžeta ieņēmumu struktūra

	 Kā	redzams	budžeta	izdevumu	struktūrā,	41%	tiek	plānots	investēt	prio-
ritāros	pasākumos	un	projektos,	1%	pasākumu	izdevumi	un	7%	ārpus	bāzes	
izdevumi.

Pamatbudžets

Bāzes izdevumi

Bāze
l Ieņēmumi no nodokļiem, nomas līgumiem, 
 valsts budžeta
l Izdevumi kuri nodrošina iestāžu pastāvēšanu 
 (alga, komunālie maksājumi u.c.)
l Valsts budžeta dotācijas, mērķdotācijas 
 pedagogu atalgojumam, asistentu pakalpojumiem, 
 mācību līdzekļu iegādei u.c.

Ārpus bāze
l Ieņēmumi no pasākumiem
l Izdevumi pasākumu organizēšanai
l Citi vienreizēji izdevumi, uzlabojumi, 
 atbalsts biedrību aktivitātēm

Prioritārie 
pasākumi

l Pasākumi, kuri ietverti novada attīstības plānā, 
 tie veicina šī plāna īstenošanu
l Projektu realizācija piesaistot ES finansējumu

Bāzes 
izdevumi

VB 
finansējums 
noteiktiem 
mērķiem

Finansējums 
īpašiem 
mērķiem

Pasākumu 
organizē-

šanai

Fondu 
finansēti 
projekti

Ārpus 
bāzes 

izdevumi 

Pašu 
finansēti 
projekti, 

pasākumi

Ārpus 
bāze

Prioritārie 
pasākumi

Plānotie projekti un prioritārie pasākumi
Struktūrvienība Pasākums/aktivitāte Ieņēmumi Izdevumi

PII Vilnītis ar 
filiālēm Korģenē 
un Svētciemā

Rotaļu laukuma papildināšana ar jauniem elementiem 
Salacgrīvā  10 000

Sporta inventāra papildināšana PII Vilnītis  1 000
Kopā 0 11 000

Salacgrīvas 
vidusskola 

Salacgrīvas vidusskolas laukuma, kanalizācijas 
sakārtošana  120 000

Velonovietne pie Salacgrīvas vidusskolas  15 000
Ventilācijas sistēmu atjaunošana mācību klasēs 0 18 000
Ēdamzāles remonts 0 22 000
Āra fasādes bojāto apšuvuma plākšņu un skrūvju 
nomaiņa 0 20 000

Kāpņu telpu remonts un durvju nomaiņa 0 15 000
Aktu zāles skatuves iekšējais apgaismojums 0 9700
Aktu zāles grīdas seguma remonts un daļēja nomaiņa 0 25 000
Gaiteņa remonts, dušas telpu un ģērbtuvju remonts 0 9500

Kopā 0 254 200

Krišjāņa 
Valdemāra  
Ainažu 
pamatskola

Piebrauktuve Ainažu pamatskolai  30 000
Āra trenažieri Ainažu pamatskolai  15 000
Ainažu pamatskolas tualešu remonts  10 000
Ainažu pamatskolas klašu telpu un ēdamzāles grīdas 
seguma nomaiņa  10 000

Kopā 0 65 000

Liepupes 
pamatskola

Liepupes pamatskolas iekšpagalma laukuma seguma 
uzlabošana  7000

Āra trenažieri Liepupes pamatskolai  15 000
Liepupes pamatskolas jumta notekūdeņu stāvvadu 
nomaiņa  3000

Liepupes pamatskolas remonts  50 000
Gaiteņa remonts, dušas telpu un ģērbtuvju remonts  3522
ERASMUS+ 4488 6625
ERASMUS+ kursi 312  

Kopā 4800 85 147
Salacgrīvas 
mūzikas skola

Mūzikas skolas telpu akustisko risinājumu izveide  7000
Kopā 0 7000

Mākslas skola
Pilsētas vides objekta izveidošana  2200

Kopā 0 2200
Jaunatnes 
un uzņēmēj-
darbības 
iniciatīvu centrs

Āra terases remonts JUIC  5000
Jauniešu iniciatīvas Salacgrīvas novadam (JUIC)  10 000

Kopā 0 15 000
Savstarpējie 
norēķini par 
izglītību 

Projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai  11 554

Kopā 0 11 554

Sociālais 
dienests

ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai  7414

ESF projekts Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 25 500 45 975

ESF projekts Deinstitucionalizācija un sociālie pakal-
pojumi personām ar invaliditāti un bērniem  7917

Kopā 25 500 61 306

Tautsaim niecība, 
labiekār tošana

Bocmaņa laukuma, Krīperu ielas labiekārtošana, 
seguma nomaiņa Kalna ielā  236 088

Tiltu sakārtošana uz lauku ceļiem Salacgrīvas pagastā  35 000
Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju 
Liepupes pagastā: Baznīca–Pidas–Pagasta padome, 
Pārupes iela Liepupē, Ceriņu, Lazdas iela Jelgavkras-
tos, Medņu iela Tūjā, A19 Tūja–Ežurgas

 60 507

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju: 
Dārza iela, Brenguļmeža iela, Salas iela, Briežu iela, 
Priežu iela, Meža iela, Lašu ielas gals un Anniņmuižas 
tilta posmā pie tačiem Salacgrīvā

 40 000

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju: 
Atlantijas iela un Murdu iela Kuivižos  21 500

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju: 
B27 Līdumi–Krastiņi (ceļš uz Rakariem un Vējavām)  25 300

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju 
Muižas iela Lāņos  20 240

Virsmas apstrāde ar šķembām un bituma emulsiju: 
Brīvības iela (no Valdemāra ielas līdz A1) un Parka 
iela Ainažos

 17 763

Trotuāra izbūve no Kuģa ielas līdz Igaunijas robežai  76 098
Pieslēgumu A1 no Bocmaņu laukuma un baznīcas 
puses asfaltēšana  7000

Salacgrīvas pilsētas meliorācijas un lietus ūdeņu 
novadīšanas sistēmas sakārtošanai  6348

Grāvju tīrīšana un padziļināšana Salacgrīvas pilsētā 
un uz lauku ceļiem  12 000

Krūmu izzāģēšana uz Salacgrīvas lauku ceļiem  20 000
Apauguma noņemšana Salacgrīvas novada autoceļiem  20 000
Sila ielas pārbūve  6480
Laukuma pie Brīvā viļņa asfaltēšana  30 000
Krasta ielas Salacgrīvā bruģēšana  100 000
Slēgto grāvju izveidošana Rīgas ielā Salacgrīvā  50 000
Lašu ielas seguma atjaunošana  4000
Piebraucamā ceļa izbūve Tirgus ielā  15 000
Satiksmes ministrijas līdzekļi  2 303 311
ELFLA projekts Liepu iela–Jennas 181 148 4609
Kanalizācijas pieslēgumi mājsaimniecībām  121 907
Apgaismojums Jūrmalas ielas posmā no Jūras ielas 
līdz Vasaras ielai, Salacgrīvā  21 000

EJZF projekts LAD Klimatu pārmaiņu mazināšana 
Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā 129 696  

Salacgrīvas pilsētas meliorācijas un lietus ūdeņu 
novadīšanas sistēmas sakārtošanai  50 000

Brenguļmeža ielas sākuma posma notekūdeņu drenā-
žas sistēmas uzlabošana  8500

Zivju dīķa ierīkošana Krāsotāju ielā 6, Salacgrīvā  5324
EJZF projekts LAD Vecās bākas placis 101 843 136 312

Kopā 412 687 3 454 287
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Plānotie pasākumi

Pilsētas ainava

JUIC pagalma labiekārtošana  6000
Vides dizaina elementa izveide  15 000
Bērnu rotaļu laukums pie ostas laukuma  23 703
Tūjas autobusu pieturas apļa labiekārtošana  61 501
Salacgrīvas kapsētas priekšlaukuma labiekārtošana  21 000
Celiņu sakārtošana pie PII Vilnītis, mūzikas skolas un 
mākslas skolas  59 001

Kopā 0 186 205
Teritoriju 
sakopšana – 
sētnieki Liepupe

Hidranti Liepupes ciemā un Tūjas ciemā  5000
Meliorācijas sistēmas sakārtošana Tūjas ciemā  5000

Kopā 0 10 000

Zvejnieku parks

Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas izbūve  667 338
Jahtotāju servisa ēkas Bura mēbeles, laivu statīvi  110
Pludmales volejbola laukuma izveidošana  7000
Velozinis izveide  54 450
ERAF projekts Vidzemes piekrastes kultūras un dabas 
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un 
attīstībā – «Saviļņojošā Vidzeme»

464 494 544 230

Kopā 464 494 1 273 128

Salacgrīvas 
novada 
bibliotēka

Bērnu pasaku istabas un darbinieku telpas remonts 
Ainažu bibliotēkā  6 000

Bibliotēkas ēkas remonts, modernizēšana un elektro-
instalāciju sakārtošana  37 114

Kopā 0 43 114
Salacgrīvas 
novada muzejs

Nēģu cepļa atjaunošana Upesjennās  10 000
Kopā 0 10 000

Salacgrīvas 
novada kultūras 
centrs

Salacgrīvas kultūras nama fasādes atjaunošana  9000
Akustiskā skaņas sistēma Liepupes TN  3000
Akustiskā skaņas sistēma, pults Ainažu kultūras namam  4500
Mazās zāles remonts Salacgrīvas kultūras namā  20 000

Kopā 0 36 500
Informācijas 
nodaļa

Bronzas roku atlējuma izgatavošana Slavas alejai  2500
Kopā 0 2500

Būvvalde
Interreg Coast 4 us 18 055 0

Kopā 18 055 0
Kopā 925 536 5 528 141

Struktūrvienība Pasākums Ieņēmumi Izdevumi
Salacgrīvas 
vidusskola 

Salacgrīvas vidusskolai 100 2500 5500
Kopā 2500 5500

Salacgrīvas 
mūzikas skola

Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu 
konkurss 600 1090

Kopā 600 1090

Mākslas skola

Naborigamas dizaina darbnīca  350
Latvijas Mākslas skolu dizaina keramikas izstādes-
konkursa norises organizēšana  450

Kopā 0 800

Jaunatnes 
un uzņēmēj-
darbības 
 iniciatīvu centrs

Jauniešu nedēļa  2302
Novada jauniešu konference  1235
Salacgrīvas novada Gada uzņēmējs  550
Uzņēmēju konference  1000

Kopā 0 5087

Pilsētas ainava
Konkurss Ziemas rota  1250
Konkurss Sakoptākā sēta  1350

Kopā 0 2600

Zvejnieku parks

Sporta laureāts  450
R. Spuriņa piemiņas kauss futbolā  791
Novada čempionāts galda tenisā 100 220
Novada atklātais čempionāts šautriņu mešanā 102 370
Olimpiskā diena, Veselības nedēļa  400
1. maija ielu stafetes skrējiens  900
Čempionāts tenisā Kortu valdnieks 420 180
Sniega diena  450
Salacgrīvas kauss airēšanā  450
Hokeja turnīrs  230
Nēģu svētku kross 250 2000
Liepupes sporta spēles  1250
Liepupes dambretes čempionāts  600

Kopā 872 8291

Salacgrīvas 
novada kultūras 
centrs –  
Ainažu  
kultūras nama 
pasākumi

Valsts svētki  600
Lieldienu pasākums  500
Jāņu ielīgošana, pašdarbnieku uzvedums Ainažiem 95  9900
Ceturtās adventes pasākums  400
Pilsētas egles iedegšana  500
Jaundzimušo uzņemšana novadnieku saimē  181
Ainažu jauktajam korim Krasts 95  1000
Mūzikas skolas audzēkņu lielkoncerts  45
Gleznu izstādes  45
Teātra izrāde vai koncerts 300 1300
Amatierteātru izrādes 100 200
Baltā galdauta svētki  300
Ziemeļlivonijas festivāls 2 600 14 300
Simtgades pasākumi – Senās uguns nakts  750
Popiela pieaugušajiem un diskotēka 200 600

Kopā 3200 30 621

Salacgrīvas 
novada kultūras 
centrs –  
Lauvu TN  
pasākumi

Valsts svētki  300
Lieldienu pasākums  20
Adventes pasākums  20
Amatierteātru izrādes 20 80
Ziemassvētku pasākums 70 700
Nāc gadu spietā veldzēties 90 550
Dārza svētki 90 380
Baltā galdauta svētki  20
Pēcpusdiena Rudens nāca sētiņā  50

Kopā 270 2120

	 Ārpusbāzes	izdevumi	kopējā	struktūrā	veido	7%	no	izdevumiem.	Ārpusbāzes	izde-
vumos	ir	atbalsts	biedrībām	(157	956	EUR),	rezervēts	līdzfinansējums	biedrību	reali-
zētiem	projektiem	(20	000	EUR),	finansējums	turpināt	projektu	Iedzīvotāji veido savu 
vidi	(5000	EUR),	projektam	Radīts Salacgrīvas novadā	(4860	EUR),	jauniešu	bizne-
sa	plānu	konkursam	(11	252	EUR),	augstu	sasniegumu	sporta	programmai	Limbažu	
un	Salacgrīvas	novada	sporta	skolas	audzēkņiem	un	dalībai	starptautiskās	sacensībās	
(32	708	EUR),	bērnu	un	jauniešu	nometņu	projektu	konkursam	piešķirts	finansējums	
(10	000	EUR) un	citām	ārpusbāzes	aktivitātēm.

Salacgrīvas 
novada kultūras 
centrs –   
Liepupes TN 
pasākumi

Valsts svētki  1050
Adventes koncerts  200
4. maija svētki  150
Jaundzimušo uzņemšana novadnieku saimē  159
Tūjas svētki  6830
Teātra izrāde vai koncerts 300 1200
Sudraba kaija 2600 15 354
Gadskārtu ieražas un godi – Meteņi, Lielā diena, vasa-
ras saulgrieži, Mārtiņi, ziemas saulgrieži  400

Liepupes pagasta svētki  6270
Ziemassvētki bērniem 150 400
Tautas mūzikas svētki 150 1380
Laulību jubilejas (sudraba, zelta kāzas)  1500
Brīvdabas koncerts brīvdabas koncertzālē 1500 3500

Kopā 4700 38 393

Salacgrīvas 
novada kultūras 
centrs –   
Salacgrīvas 
kultūras nama 
pasākumi

Valsts svētki  4550
Lieldienu pasākums  490
Pilsētas egles iedegšana  2350
Jaundzimušo uzņemšana novadnieku saimē  612
Represēto atceres pasākums  100
Teatralizēts deju lieluzvedums par Jāņu nakts mistērijām 4000 8600
Teātra izrāde vai koncerts 2000 6000
Amatierteātru izrādes 300 600
Lāčplēša diena  850
Ziemassvētki bērniem 420 800
Saivas jampadracis  300
Randas 15.g. jubilejas lustes diena 100 300
Jūras svētki 18 000 38 450
Reņģēdāju festivāls 1 500 15 505

Kopā 26 320 79 507

Salacgrīvas TIC

Lieldienu pasākums  1500
Nēģu diena  4500
Aidā Salacā 200 700
Kopā 200 6700

Kopā  38 662 180 709

2021. gada 17. februārī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr. 82 
Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam 

investīciju plānā 2020.–2021. gadam (protokols Nr. 3.; 51.2. §)

ir aktualizēts Salacgrīvas novada
attīstības programmas investīciju plāns. 

Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem plānošanas dokumentiem Salacgrīvas novada domes 
interneta vietnes www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana.

Par licencēto makšķerēšanu 
Salacā

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 2020.	 gada	
22.	 jūlijā	 pieņēma	 lēmumu	 Nr.	 262	 Par 
pilnvarojumu biedrībai «Makšķernieku 
klubs SALACKRASTI» organizēt licen-
cēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas 
upes posmā Salacgrīvas novada adminis-
tratīvajā teritorijā (posms SALACA I) un 
zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 
pārvaldes uzdevuma veikšanu.	2020.	gada	
24.	 augustā,	 parakstot	 pilnvarojuma	 līgu-
mu,	biedrība	Makšķernieku klubs SALAC-
KRASTI	izstrādāja	nolikumu	Par licencēto 
makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes 
posmā Salacgrīvas novada administratī-
vajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)	 at-
bilstoši	2015.	gada	22.	decembra	Ministru	
kabineta	 noteikumiem	Nr.	 799	Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība. 
	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 2021.	 gada	
13.	 janvārī	 domes	 ārkārtas	 sēdē	 ar	 lēmu-
mu	Nr.	 1	 apstiprināja	 saistošo	 noteikumu	
Nr.	 16	Nolikumu «Par licencēto makšķe-
rēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 
Salacgrīvas novada administratīvajā teri-
torijā (posms «SALACA I»)»	precizējumus	
(turpmāk	–	saistošie	noteikumi),	kuri	stājās	
spēkā	ar	2021.	gada	22.	janvāri.	
	 Saistošie	noteikumi	paredz	visu	licenču,	
izņemot	 Gada bezmaksas makšķerēšanas 
licenču,	Gada bezmaksas vēžošanas licen-
ču	 un	 Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas 
Salacas apsaimniekošanā iesaistītās per-
sonas licenču,	 tirdzniecību	 elektroniskā	

veidā	platformā	Mana cope.	Papīra	formātā	
izsniedzamās	 licences	varēs	 saņemt	Rīgas	
ielā	 2,	 Salacgrīvā,	 Salacgrīvas	 novadā,	
tel. nr.	28366651.
	 Saistošie	noteikumi	Nr.	16	paredz	dažas	
būtiskas	 izmaiņas	 taimiņa	 (arī	 laša)	mak-
šķerēšanā,	kā	arī	noteikumos	kopumā:	
l	 taimiņa	 (arī	 laša)	 makšķerēšanas	 pa-
vasara	 sezona	 ir	 spēkā	 no	 1.	 janvāra	 līdz	 
10.	 maijam,	 nodrošinot	 taimiņa	 (arī	 laša)	
makšķerēšanai	paredzēto	vienas	dienas	 li-
cenču	skaitu	–	3000	gab.;
l	 par	taimiņa	(arī	laša)	makšķerēšanas	vie-
nas	dienas	 licenču	sadalījumu	sīkāk	skatīt	
saistošos	noteikumus	Nr.	16;
l	 taimiņa (arī	 laša) makšķerēšana	 atļauta	
tikai	 spiningošanas	 vai	mušiņmakšķerēša-
nas	veidā,	izmantojot	2	(divus)	jebkura	vei-
da	āķus,	kas	ir	piestiprināti	pie	mānekļa;
l	 no	1.	jūnija	līdz	31.	decembrim	aizlieg-
ta	 visa	 veida	 makšķerēšana	 un	 vēžošana	
no	 lašu	 uzskaites	 reģistratora	 izvietojuma	
vietas	50	m	augšup	pret	straumi	un	100	m	
lejup	pa	straumi;
l	 aizliegts	izmantot	jebkāda	veida	elektro-
nisko	dziļummēru	un	eholotu.
	 Licencēto	 makšķerēšanu	 un	 vēžo-
šanu	 posmā	 Salaca I	 organizē	 biedrība	
Makšķernieku biedrība SALACKRASTI,	
tālr.	 28366651,	 epasts	 mksalackrasti@ 
gmail.com.

Kristiāna Kauliņa,
Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas 

centra vadītāja

http://www.salacgriva.lv
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Par 
decentralizēto 
kanalizācijas 

sistēmu 
reģistrēšanu

	 2020.	 gada	 29.	 februārī	 stājās	 spē-
kā	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 saistošie	
noteikumi	Nr.	 2	Par decentralizēto ka-
nalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Salacgrīvas novadā,	
kas	paredz	kārtību	kādā	jāreģistrē	decen-
tralizētās	kanalizācijas	sistēmas	tiem	no-
vada	iedzīvotājiem,	kuri	dzīvo	pilsētu	un	
ciemu	 aglomerācijās,	 un	 kuru	 īpašums	
nav	 pieslēgts	 centralizētai	 kanalizācijas	
sistēmai
 Decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu īpašniekiem ir:
l	 jāreģistrē	 individuālo	 notekūdeņu	 at-
tīrīšanas	iekārtas,	krājtvertnes	un	septiķi,	
kas	nav	pievienoti	centralizētai	kanalizā-
cijas	sistēmai,	reģistra	uzturētājas	–	SIA	
Salacgrīvas ūdens	–	izveidotā	datubāzē,
l	 jānodrošina	 obligāta	 uzkrāto	 notek-
ūdeņu	 izvešana,	 izmantojot	 reģistrētu	
asenizatoru	pakalpojumus,
l	 jānodrošina	attiecīgo	iekārtu	apkope.
	 Saskaņā	ar	saistošajiem	noteikumiem	
jau	līdz	2020. gada 31. decembrim Sa-
lacgrīvas	 novada	 pilsētu	 un	 ciemu	 ie-
dzīvotājiem	bija	pienākums	sniegt	ziņas	
Salacgrīvas	 novada	 sabiedrisko	 ūdens-
saimniecības	 pakalpojumu	 sniedzējai	
SIA	Salacgrīvas ūdens	 par	mājsaimnie-
cībā	esošo	mājokļa	decentralizēto	kana-
lizācijas	sistēmu,	 iesniedzot	pirmreizējo	
pieteikumu	 decentralizētās	 sistēmas	 re-
ģistrācijai.	Ņemot vērā, ka šis termiņš 
jau ir nokavēts, aicinām nekavēties ar 
pieteikumu iesniegšanu!	Neiekļaušanās	
pašvaldības	 organizētajā	 decentralizētās	
kanalizācijas	sistēmas	uzskaitē	tiks	kva-
lificēta	kā	administratīvs	pārkāpums.
	 Pieteikums	pieejams	elektroniski	Word 
formātā	mājaslapā	www.salacgriva.lv.
	 Pieteikumā	jāsniedz	ziņas	par	mājok-
lī	deklarēto	iedzīvotāju	skaitu,	esošo	vai	
prognozējamo	 ūdens	 patēriņu	 mēnesī,	
izvedamo	 notekūdeņu	 apjomu	 mēnesī,	
decentralizētās	 kanalizācijas	 sistēmas	
veidu,	 par	 to,	 kā	 īpašumā	 tiek	 nodroši-
nāta	 notekūdeņu	 apsaimniekošana	 u.c.	
Atkarībā	no	decentralizētās	kanalizācijas	
sistēmas	 tilpuma,	 veida	 un	 iedzīvotāju	
skaita	 tiks	 noteikts,	 cik	 bieži	 nepiecie-
šams	 krājtvertni	 iztukšot.	 Īpašniekam	
tiks	 izsniegta	 sava	 īpašuma	 decentrali-
zētās	kanalizācijas	sistēmas	reģistrācijas	
apliecība.

l UZMANĪBU! Tiem iedzīvotājiem, 
kas jau iesnieguši pieteikumu decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas reģis-
trācijai, adresējot to SIA Salacgrīvas 
ūdens, otrreiz pieteikums nav jāraksta.

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 19. novembra sēdes lēmumu Nr. 416 (protokols Nr. 15; 5.§)
Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 20. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3 (protokols Nr. 2; 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 
Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām 43.	panta	pirmās	daļas	4.	punktu,	Pirotehnisko	izstrādājumu	aprites	likuma	17.	panta	piekto	daļu

I. Vispārīgie jautājumi 
1.	 Saistošie	 noteikumi	 Par sabiedrisko 
kārtību Salacgrīvas novadā	 (turpmāk	 –	
Noteikumi)	 nosaka	 sabiedrisko	 kārtību,	
kāda	jāievēro	Salacgrīvas	novada	adminis-
tratīvajā	teritorijā,	paredzot	administratīvo	
atbildību	par	šo	Noteikumu	neievērošanu.	
2.	 Noteikumos	 lietoto	 terminu	 skaidro-
jums:
2.1.	 sīkie	 sadzīves	 atkritumi	 –	 izsmēķi,	
sērkociņi,	papīri,	pārtikas	produkti,	 to	at-
liekas	un	tamlīdzīgi	atkritumi;
2.2.	 zaļā	 zona	–	Salacgrīvas	novada	 teri-
torijā	 sabiedriskajās	 vietās	 esošie	 apstā-
dījumi,	 zālieni	un	citas	platības	uz	valsts	
vai	 pašvaldības	 zemes,	 gar	 publiskās	 in-
frastruktūras	 elementiem,	 izbūvētiem	 ce-
ļiem,	ielām	un	ietvēm,	kā	arī	uz	publiskā	
lietojumā	esošas	privātas	 zemes,	kas	nav	
norobežota	vai	kā	citādi	apzīmēta.
II. Aizliegumi un ierobežojumi 
Salacgrīvas novada administratīvajā 
teritorijā un atbildība par to 
neievērošanu
3.	Salacgrīvas	novada	administratīvajā	te-
ritorijā	aizliegts:
3.1.	 izmest	 sīkos	 sadzīves	 atkritumus,	
piegružot,	 piemēslot,	 spļaut	 un	 nokārtot	
dabiskās	 vajadzības	 tam	 neparedzētās	
sabiedriskās	 vietās,	 uz	 ielas,	 zaļajā	 zonā,	
dzīvojamo	un	publisko	ēku	telpās,	pagal-
mos	 un	 citur	 tam	 speciāli	 neparedzētās	
vietās;
3.2.	peldēt	publiskās	vietās,	kur	tas	ir	aiz-
liegts;
3.3.	 nodarboties	 ar	 zīlēšanu,	 buršanu	 vai	
ubagošanu	sabiedrībai	publiski	pieejamās	
vietās;
3.4.	 izmantot	 dažāda	 veida	 pirotehniskos	
līdzekļus	 laikā	 no	 plkst.	 23	 līdz	 plkst.	 7,	
izņemot	valsts	noteiktajās	svētku	dienās;
3.5.	 uzstādīt	 telti	 un	 kurināt	 ugunskurus,	
izņemot	vietās,	kur	tas	ir	atļauts;

3.6.	mazgāt	transporta	līdzekļus	vai	veikt	
to	profilaktisko	apkopi	šim	nolūkam	nepa-
redzētās	publiskās	vietās;
3.7.	sēdēt	uz	sabiedriskās	vietās	izvietoto	
solu	atzveltnēm,	sēdēt,	gulēt	vai	stāvēt	uz	
tirdzniecībai	paredzētiem	galdiem	vai	 le-
tēm;
3.8.	patvaļīgi	pārvietot	valsts	un	pašvaldī-
bas	informatīvās	zīmes	(aizlieguma,	brīdi-
nājuma,	ierobežojuma	u.c.	zīmes),	atkritu-
mu	urnas	vai	citus	sabiedriskās	lietošanas	
objektus.
4.	 Par	 noteikumu	 neievērošanu	 pārkāpē-
jam	piemēro	brīdinājumu	vai	naudas	sodu	
fiziskai	personai	no	2	līdz	100	naudas	soda	
vienībām,	 juridiskai	 personai	–	no	2	 līdz	

300	naudas	soda	vienībām.
5.	 Kontrolēt	 noteikumu	 izpildi	 un	 veikt	
administratīvā	pārkāpuma	procesu	līdz	ad-
ministratīvā	pārkāpuma	lietas	izskatīšanai	
ir	 tiesīgi	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 kār-
tībnieki.	Administratīvā	pārkāpuma	 lietas	
izskata	Salacgrīvas	novada	domes	Admi-
nistratīvā	komisija.
III. Noslēguma jautājums
6.	Ar	 šo	 noteikumu	 stāšanos	 spēkā	 spē-
ku	 zaudē	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
2010.	gada	17.	februāra	saistošie	noteiku-
mi	Nr.	2	Par sabiedrisko kārtību Salacgrī-
vas novadā.

Dagnis Straubergs, 
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administra-
tīvās atbildības likums, tad Salacgrīvas novada domes 2010. 
gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 Par sabiedrisko 
kārtību Salacgrīvas novadā vairs neatbilst jaunā regulējuma 
prasībām. Līdz ar to izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sa-
biedrisko kārtību Salacgrīvas novadā (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Salacgrī-
vas novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo 
atbildību (brīdinājums vai naudas soda vienība) par šo Notei-
kumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskai-
tītas pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā 

Nav tiešas ietekmes.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām 

Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās 
atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Nav notikušas.

Saistošo noteikumu Nr. 13
Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā

paskaidrojuma raksts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Par tiltu Salacgrīvā
	 Par	 to,	ka	 tilts	pār	Salacu	Salacgrīvā	 ir	
sliktā	stāvoklī,	esam	runājuši	un	rakstījuši	
vairākkārt.	 Vēlā	 rudenī	 notika	 tilta	 zem-
ūdens	daļu	ekspertīze,	un	tās	slēdziens	nav	
iepriecinošs.	Laikā,	kad	tiltu	šķērsos	smagā	
tehnika,	obligāti	jāievēro	distance.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 priekšsēdē-
tājs	Dagnis	Straubergs	par	 esošo	 situāciju	
stāsta:	– Pirms vairākiem gadiem jau pra-
sījām naudu tilta remontam. Mums nepie-
šķīra. Pielabojot tiltu pār Salacu apmēram 
par miljonu eiro, ko darīt nav ekonomiski 
pamatoti, mēs varam panākt, ka smagais 
transports līdz 40 tonnām to var šķērsot. 
Tiklīdz svars ir lielāks, viena tilta puse 
satiksmes plūsmai jāslēdz. Tas nozīmē, ka 
smagā armijas tehnika drīkst tiltu šķērsot 
tikai kolonnā un ievērojot 30 metru distan-
ci. Esam brīdinājuši Satiksmes un Aizsar-
dzības ministriju par šo situāciju, pagai-
dām atbildes nav.

	 Runājot	 par	 Satiksmes	 ministra	 Tāļa	
Linkaita	 attieksmi	 šajā	 jautājumā,	 pašval-
dības	 vadītājs	 ir	 izbrīnīts:	 – Pirmo reizi 
satieku ministru, kurš vispirms domā par 
politiku. Parasti ministrs, nonākot savā 
krēslā, risina profesionālos jautājumus. Ir 
sajūta, ka viņam šobrīd svarīga ir politika. 
Man bija saruna ar ministru un esmu pār-
liecināts, ka risinājumu šajā jautājumā mēs 
atradīsim.
	 Provizoriski	aprēķini	liecina,	ka	tilta	re-
monts	 izmaksā	 aptuveni	 piecus	 miljonus	
eiro.	Ja	tas	jādara	Salacgrīvas	novada	paš-
valdībai,	 tā	 bankrotēs,	 pārliecināts	 ir	 paš-

valdības	 vadītājs:	 – Šādu summu paņemt 
kredītā tilta remontam, kuru nepārtraukti 
šķērso starptautiskais tranzīts, ir neprāts, 
tad mēs esam pagalam. Lai varētu izpildīt 
saistības, jāslēdz pašvaldības iestādes, bet 
to mēs nedarīsim. Jācer, ka satiksmes mi-
nistrs nāks pie prāta un sapratīs, par ko ir 
stāsts.
	 Ministrs	 T.	 Linkaits	 televīzijas	 sižetā	
paziņoja,	 ka	 Salacgrīvai	 vajadzētu	 būvēt	
apvedceļu,	bet	 jāsaprot,	ka	 to	var	uzbūvēt	
ne	ātrāk	kā	10–15	gados.	Ko	nozīmē	uz	tik	
ilgu	laiku	apturēt	starptautisko	kravu	kustī-
bu	uz	šādas	maģistrāles?	Via Baltica	ir	vie-
nīgā	TNT	tīkla	maģistrāle	Latvijā,	Eiropā	ir	
deviņi	šādi	koridori.	
	 Runājot	 par	 apvedceļu,	 jābūt	 ļoti	 no-
pietnai	diskusijai.	Vai	tas	būs	vajadzīgs	pēc	
Rail Baltica	uzbūvēšanas?	Vai	viss	smagais	
transports	 nepārkāps	 uz	 dzelzceļu?	Fūres 
pārvietosies	pa	sliedēm.	Valstij	nav	arī	no-
jausmas,	 kur	 ņemt	 naudu	 apvedceļa	 izbū-
vei.
	 Aizsardzības	 ministrija	 savā	 atbildes	
vēstulē	informēja	pašvaldību,	ka	satiksmes	

plūsmas	 ierobežošana	 uz	 tilta	 pār	 Salacu	
nav	pieļaujama,	un	savu	iebildumu	vēstuli	
ir	 nosūtījusi	 Satiksmes	 ministrijai.	 Savu-
kārt	 Satiksmes	 ministrijas	 atsūtītā	 atbilde	
nesniedz	konkrētu	 atbildi	 par	finansējuma	
piešķiršanu	tilta	pārbūvei.
	 Satiksmes	ministrija	katru	gadu	Via Bal-
tica	posmam	Salacgrīvā	un	tilta	pār	Salacu	
uzturēšanai	piešķir	8860,21	eiro,	tikpat	liels	
ir	pašvaldības	finansējums.	Pēc	pašvaldības	
Finanšu	nodaļas	atzinuma	būtu	nepiecieša-
mi	136	gadi,	 lai	 sakrātu	 tilta	 atjaunošanai	
nepieciešamo	miljonu.	Ja	izrādītos,	ka	tilts	
ir	jānojauc	un	jābūvē	no	jauna,	nauda	būtu	
jākrāj	 564	 gadus,	 jo	 jauna	 tilta	 būvēšana	
maksā	piecus	miljonus	eiro.	
	 Lai	 turpmāk	 risinātu	 tilta	 jautājumu,	
pašvaldības	 vadītājs	 ir	 nolēmis	 informēt	
premjerministru	 un	 Finanšu	ministriju.	 Ja	
konkrēta	 risinājuma	 nebūs,	 D.	 Straubergs	
ir	pārliecināts,	ka	tranzītkravu	plūsma	tiks	
ierobežota.	Šādi	 ierobežojumi	 stāsies	 spē-
kā	rudenī,	kad	būs	pabeigts	tranzītielas	re-
monts.	

Ilga Tiesnese

PAZIŅOJUMS par būvniecības publisko apspriešanu
 Salacgrīvas novada dome, pamatojoties uz Salacgrīvas novada 
būvvaldes 2021. gada 5. februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2021-614 
(13.12.1-11) Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepiecie-
šamību un 2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.28-2021-854 
(13.12.1-23) Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsāk-
šanu, paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere 
Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salac-
grīvā, Salacgrīvas novadā. Būvprojekta izstrādātājs SIA Vertex projekti, 
reģ. Nr. 40003842450, BK reģ. Nr. 3591-R, būvprojekta vadītājs Oskars 
Koemecs, sert. Nr. 3-01319. Zemes vienības kadastra apzīmējums  
6615 005 0155, 2. grupas inženierbūve, būves galvenais lietošanas 
veids 2112, būvniecības veids – pārbūve.
 BūVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: Salacgrīvas novada dome, reģ. Nr. 
9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033; e-pas-
ta adrese dome@salacgriva.lv; atbildīgā persona: Gundega Upīte-Vīksna, 
tālr. 27336698, e-pasta adrese gundega.upiteviksna@salacgriva.lv. 
 BūVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS – SIA Vertex projekti, reģ. 

Nr. 40003842450, BK reģ. Nr. 3591-R, atbildīgā persona – būvprojekta 
daļas vadītājs Gatis Vīksne, tālr. 29160103; e-pasta adrese gatis@ver-
texprojekti.lv.
 Ar būvniecības ieceri var iepazīties Salacgrīvas novada domes inter-
neta vietnē www.salacgriva.lv, sadaļā Būvniecība/Publiskās apsprieša-
nas līdz 18. martam.
 Būvniecības ieceres PREZENTĀCIJAS SANĀKSME notiks 18. mar-
tā no plkst. 10 līdz 11 tiešsaistē Zoom platformā. Pieteikt dalību sanāk-
smē var, sūtot e-pastu uz adresi gundega.upiteviksna@salacgriva.lv, 
norādot e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu. Uzaicinājums uz prezentācijas 
sanāksmi tiks nosūtīts 17. martā.
 ATSAUKSMES var iesniegt rakstiski pa pastu Salacgrīvas novada 
būvvalde, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033, vai no-
sūtīt uz e-pasta adresi buvvalde@salacgriva.lv; aizpildot APTAUJAS 
LAPU. Salacgrīvas novada būvvaldes atbildīgā persona – būvvaldes 
vadītāja-galvenā arhitekte Ineta Cīrule, tālr. 29343086, e-pasts ineta.ci-
rule@salacgriva.lv.

Lai nodrošinātu valsts 
funkcijas, neesmu gatavs 
ziedot pašvaldības budžetu. 

Dagnis Straubergs

mailto:dome@salacgriva.lv
mailto:gundega.upite-viksna@salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
mailto:gundega.upite-viksna@salacgriva.lv
mailto:buvvalde@salacgriva.lv
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Dzimtsarakstu nodaļa par 2020. gadu 
	 2020.	gadā	Salacgrīvas	novada	Dzimt-
sarakstu	 nodaļā	 sastādīti	 39 dzimšanas 
reģistra	 ieraksti.	Visvairāk	 piedzimušo	 ir	
Salacgrīvas	pagastā,	kur	pērn	klāt	nākuši	
19	bērni.	Seko	Salacgrīva	ar	17,	Liepupes	
pagasts	ar	sešiem,	Ainažu	pagasts	ar	trim	
un	Ainaži	ar	vienu	mazuli.	Šajā	skaitā	nav	
iekļauti	 citās	 nodaļās	 reģistrētie	 septiņi	
jaundzimušie	novadnieki.
	 Nodaļā	 reģistrētas	 18	 meitenes	 un	 
21	 zēns.	 18	 jaundzimušo	 vecāki	 bija	 no-
slēguši	savstarpēju	laulību.	Pārējos	dzim-
šanas	 ierakstos	ziņas	par	 tēvu	 ierakstītas,	
pamatojoties	 uz	 vecāku	 iesniegumu	 par	
paternitātes	atzīšanu.	Viens	dzimšanas	ie-
raksts	sastādīts,	pamatojoties	uz	trīspusēju	
paternitātes	atzīšanas	iesniegumu.	Pirmais	
mazulis	piedzimis	13,	otrais	bērns	 sagai-
dīts	 14	 ģimenēs.	 Trešais	 bērns	 pievieno-
jies	septiņām,	ceturtais	un	piektais	vienai	
ģimenei.
	 2020.	 gadā	 meitenēm	 dotie	 vārdi	 ir	
Alise,	 Amēlija,	 Anabella,	 Diāna,	 Egi-
ta,	 Elisa	Ariana,	 Elza,	 Emīlija,	 Gabriela,	 
Izabella,	 Justīne,	Karlīna,	Madara,	Marta	
(divām	meitenēm),	Melānija,	Patrīcija	un	
Samanta.	 Puišiem	 izraudzīti	 šādi	 vārdi:	
Alens,	 Artūrs,	 Bruno,	 Deivids,	 Edvarts,	
Eliass,	Emīls,	Ēriks	Miks,	Haralds,	Jēkabs	
(trim	puišiem),	Justs,	Marks,	Martins,	Nils	
Ārends,	Olivers,	Oto,	Raimonds,	Ralfs	un	
Uģis.
	 Paziņojot	 par	 bērna	 piedzimšanu	mūsu	
nodaļā,	 vecāki	 dāvanā	 saņēma	 grāmatu	
Mūsu bērns	 un	 dzimšanas	 apliecības	 vā-
ciņus	ar	Salacgrīvas	novada	ģerboni,	kurā	
attēloti	 trīs	 sudraba	 enkuri.	 Ceram,	 ka	 uz	
vasaras	pusi	pie	labvēlīgiem	apstākļiem	va-
rēsim	tikties,	lai	2020.	gada	jaundzimušos	
tradicionāli	uzņemtu	novadnieku	pulkā.

*    *    *
	 Salacgrīvas	 novada	 Dzimtsarak	stu	
nodaļā	 pērn	 reģistrētas 35 laulības,	 
33	no	tām	noslēgtas	nodaļā,	divas	baznī-
cā.	 2019.	 gadā	 sadalījums	 bija	 attiecīgi	 
32	un	5.	Lielākā	daļa	–	18	–	laulību	no-
slēgts	 ārpus	 nodaļas	 telpām.	 Salīdzinot	
ar	 citiem	 novadiem,	 Salacgrīvas	 novadā	
procentuāli	augsts	ārpus	nodaļas	noslēg-
to	 laulību	 skaits.	 Iemesls	 tā	 sauktajām	
izbraukuma laulībām	 mums	 ir	 jūras	 tu-
vums,	 lai	 gan	 ne	 vienmēr	 ir	 paredzami	
laikapstākļi,	 lai	 ceremonija	 izvēlētajās	
vietās	būtu	patīkami	baudāma.	Jāpiebilst,	
ka	 reģistrēt	 laulību	 jeb	 laulāt	 drīkstam	
tikai	mūsu	 novada	 administratīvajā	 teri-
torijā,	 savukārt	pāri	 laulības	noslēgšanai	
drīkst	 izvēlēties	 jebkuru	 dzimtsarakstu	
nodaļu	 Latvijā,	 par	 laiku	 un	 vietu	 kon-
krētajā	 novadā	 vienojoties	 ar	 amat 
personu.	
	 Svinīga	ceremonija	bijusi	22	laulībām,	
pārējās	 reģistrētas	 kā	 juridisks	 fakts,	 pa-
rakstot	 dokumentus,	 klātesot	 tikai	 pā-
rim	un	 lieciniekiem.	Daļā	 gadījumu	 šāds	
formāts	 bija	 jāievēro	 sakarā	 ar	 Covid19	
pandēmijas	noteiktajiem	ierobežojumiem,	
lai	gan	pēdējos	gados	pāri	paši	bieži	vien	
izvēlas	noslēgt	 laulību	bez	viesu	klātbūt-
nes.	Tad	izmaksas	ir	tikai	valsts	nodeva	–	 
14	eiro.	
	 No	 laulību	 reģistrējušām	70	personām	
Salacgrīvas	 novada	 iedzīvotāji	 bija	 tikai	
22	jaunlaulātie,	pārējie	48	–	no	citurienes,	
t.sk.	19	no	Rīgas,	25	no	citiem	novadiem,	
bet	 trīs	 personas	 bija	 norādījušas	 dzīves-
vietu	ārvalstīs.	Savam	uzvārdam	vīra	uz-
vārdu	pievienoja	trīs	sievas,	piecas	palika	
līdzšinējā,	 bet	 26	 pieņēma	 vīra	 uzvārdu.	
34	 vīri	 tradicionāli	 palika	 savā	 uzvārdā,	

bet	 viens	 izvēlējās	 pieņemt	 kopīgu	 du-
bultuzvārdu	ar	sievu.
	 Laulībā	 stājušās	 personas	 vecumā	 no	
19	 Līdz	 81	 gadam	 –	 sievietes	 vecumā	
no	 19	 līdz	 74	 gadiem,	 vīrieši	 no	 21	 līdz	 
81	gadam.	Atkārtotā	 laulībā	 stājās	13	vī-
riešu	 un	 sešas	 sievietes.	 Divas	 personas	
laulību	noslēgušas	trešo	reizi.	Atzīme	par	
laulības	 šķiršanu	 izdarīta	 12	 iepriekšējos	
gados	 sastādītajos	 laulības	 reģistra	 ierak
stos.	 No	 šķirtajām	 laulībām	 trīs	 bija	 no-
slēgtas	baznīcā.	

*    *    *
	 Salacgrīvas	 novada	 Dzimtsarakstu	
nodaļā	 2020.	 gadā	 sastādīti	 43 mirša-
nas	 reģistra	 ieraksti	 (par	 12	 vairāk	 nekā	
2019.	gadā).	Septiņi	mirušie	bija	Ainažu,	
divi	 –	Ainažu	 pagasta,	 18	 –	 Salacgrīvas,	
septiņi	–	Salacgrīvas	pagasta	un	septiņi	–	 
Liepupes	 iedzīvotāji.	Divu	mirušo	perso-
nu	 dzīvesvietas	 nebija	 deklarētas	 mūsu	
novadā.	 Mūžībā	 aizgājušas	 18	 sievietes	
vecumā	no	56	līdz	92	gadiem	un	25	vīrieši	
vecumā	no	48	līdz	90	gadiem.	
	 No	 2020.	 gada	 28.	 augusta	 Salacgrī-
vas	 novadā	 ir	 spēkā	 izmaiņas	 kapavietu	
piešķiršanas	 kārtībā.	 Ja	mirušo	 paredzēts	
apbedīt	 kādā	 no	 novada	 kapsētām,	 tad	
personai,	 kura	 uzņēmusies	 apbedīšanas	
organizēšanu,	 pēc	 miršanas	 reģistrācijas	
dzimtsarakstu	nodaļā	(jebkurā)	jāiesniedz	
Salacgrīvas	novada	domē,	Ainažu	pilsētas	
pārvaldē	vai	Liepupes	pagasta	pārvaldē	ie-
sniegums	par	kapavietas	piešķiršanu.	Tam	
jāpievieno	miršanas	 apliecības	 kopija	 un	
kapsētas	pārziņa	izziņa	par	iespēju	piešķirt	
kapavietu.

*    *    *
	 Civilstāvokļa	 aktu	 reģistru	 ieraksti	 ar	
dažādām	ziņām	 tika	papildināti	 13	 reižu.	

Atkārtoti	 izsniegtas	 14	 civilstāvokļa	 akta	
reģistrācijas	 apliecības.	 Pērn	 nodaļā	 sa-
ņemti	 četri	 iesniegumi	 par	 vārda	 vai	 uz-
vārda	 maiņu.	 Divas	 personas	 saņēmušas	
Tieslietu	ministrijas	Dzimtsaraksta	depar-
tamenta	lēmumu	par	atļauju	mainīt	vārdu	
vai	 uzvārdu.	 Divu	 personu	 lietas	 vēl	 ir	
procesā,	jo	nav	saņemta	nepieciešamā	in-
formācija	no	ārvalstu	institūcijām.	Diem-
žēl	jārēķinās	ar	faktu,	ka	no	ārvalstīm	pie-
prasītā	informācija	nereti	jāgaida	ilgstoši.	
Iesniegumu	 par	 vārda,	 uzvārda	 vai	 tautī-
bas	ieraksta	maiņu	var	iesniegt:
l	 portālā	www.latvija.lv,	izmantojot	epa-
kalpojumu	Iesniegums iestādei	(EP155);
l	 nosūtot	uz	epastu	dzimts.dep@tm.gov.lv,	
ja	 iesniegums	parakstīts	ar	drošu	elektro-
nisko	parakstu;
l	 nosūtot	 pa	 pastu:	 Tieslietu	 ministrijas	
Dzimtsarakstu	 departaments,	 Brīvības	
bulvāris	36,	Rīga,	LV1536.

Līga Zālīte,
Salacgrīvas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

	 Ja	rodas	jautājumi	par	dzimtsarakstu	
nodaļas	sniegtajiem	pakalpojumiem,	
lūdzu	interesēties	pa	tālruni	64071979,	 
epastā		liga.zalite@salacgriva.lv,	
dzimts@salac griva.lv vai	novada	mājas-
lapā	www.salacgriva.lv.	Iepriekš	piesa-
koties	pa	tālruni,	iespējama	tikšanās	arī	
klātienē:
l	 Smilšu	ielā	9,	Salacgrīvā,	1.	stāvā	–	
107.	kabinetā,
l Mežgravās,	Liepupes	pagastā,	
bāriņtiesas	kabinetā	(tālr.	64023933,	
28007713).	
	 Noderīgu	informāciju	varat	atrast	arī	
www.tm.gov.lv.

2020. gads sociālajā dienestā
	 Sociālās	 palīdzības	 sniegšanas	 prin-
cipus	 regulē	 Sociālo	 pakalpojumu	 un	
sociālās	 palīdzības	 likums.	 Protams,	 arī	
pašvaldība	 savos	 saistošajos	 noteikumos	
nosaka	papildu	atbalstu	sava	novada	iedzī-
votājiem.	 Runājot	 par	 sociālajiem	 pakal-
pojumiem	un	sociālo	palīdzību	2020.	gadā,	
kā	 arī	 par	 izlietotajiem	 līdzekļiem	 šiem	
mērķiem	Salacgrīvas	novadā,	būtiski	ir	uz-
svērt,	ka	sociālā	dienesta	darbība	vērsta	uz	
to,	 lai	 klienta	 situācija	 nepasliktinātos	 un	
lai	 klients	 aktīvi	 iesaistītos	 savas	 problē-
mas	risināšanā.	
	 Sociālais	 atbalsts	 Salacgrīvas	 novada	
iedzīvotājiem	tiek	sniegts	divos	virzienos	–	 
sociālās	 palīdzības	 piešķiršana	 atbilstoši	
sociālajai	situācijai	un	vajadzībām,	kā	arī	
nepieciešamo	sociālo	pakalpojumu	nodro-
šināšana.	
	 Mājas	 aprūpes	 pakalpojumu	 novadā	
nodrošina	 37	 aprūpētāji,	 kuri	 gādā	 par	 
38	vientuļiem	pensionāriem	un	1.	grupas	
invalīdiem.	2020.	gadā	aprūpei	mājās	iztē-
rēti	21	103	eiro.
	 Sabiedrība	 noveco.	 Kad	 cilvēkam	 ik-
dienā	 sevi	 aprūpēt	 kļūst	 par	 grūtu,	 so-
ciālais	 dienests	 nodrošina	 pakalpojumu	
ilgstošās	 sociālās	 aprūpes	 iestādē,	 jo	 arī	

aprūpētājs	nevar	pakalpojumu	sniegt	visu	
diennakti.	 Pašvaldības	 veco	 ļaužu	 mītnē	
Sprīdīši	 nodrošina	 aprūpi	 19	 cilvēkiem	
(šobrīd	 Covid	 krīzes	 laikā	 –	 18	 perso-
nām).	 Pašvaldība	 pērk	 ilgstošās	 aprūpes	
pakalpojumu	 no	 citām	 pašvaldībām,	 kā	
arī	 uzņēmējiem.	 Kopā	 ilgstošās	 aprū-
pes	 pakalpojums	 2020.	 gadā	 nodrošināts	
57	 personām,	 pašvaldībai	 samaksājot	
par	 pakalpojumu	 savstarpējos	 norēķinos	 
277	129	eiro.	
	 Sociālā	dienesta	primārais	uzdevums	ir	
sniegt	 sociālos	 pakalpojumus	 un	 sociālo	
palīdzību,	kas	nodrošina	cilvēkam	iespēju	
apmierināt	pamatvajadzības	–	ēdienu,	ap-
ģērbu,	mājokli,	obligāto	izglītību	un	vaja-
dzību	pēc	drošības.
	 Sociālās	palīdzības	pabalstos	2020.	ga
dā	 garantētā	 minimālā	 ienākuma	 (GMI)	
līmeņa	 nodrošināšanai	 iztērēti	 937	 eiro,	
no	 kuriem	 425,01	 eiro	 izmaksāti	 nau-
dā,	 savukārt	 512	 eiro	 nodrošināts	 pārti-
kas	 uzturzīmju	 veidā.	 Bērnu	 ēdināšanai	
skolās	 un	 pirmsskolas	 izglītības	 iestā-
dēs	 bija	 vajadzīgi	 31	 369	 eiro,	 veselības	
aprūpei	 –	 8844	 eiro.	 Atbalstam	 pārtikas	
iegādei	 uzturzīmju	veidā	 izlietoti	 728	 ei
ro.	 Ārpusģimenes	 aprūpes	 pakalpoju-

mam	 bērniem	 2020.	 gadā	 kopā	 izlietoti	 
47	 487	 eiro.	 Dzīvokļa	 pabalstam	 tē-
rēti	 11	 250	 eiro,	 piedzimšanas	 pabal
stam	 6664	 eiro,	 apbedīšanas	 pabalstam	 
1811	eiro,	sociālās	rehabilitācijas	pakalpo-
jumam	 dzīvesvietā	 vardarbībā	 cietušiem	
bērniem	 –	 1170	 eiro,	 savukārt	 pakalpo-
jumam	 pieaugušajiem	 vardarbībā	 cietu-
šām	 personām	 2236	 eiro.	 Pabalsts	 soci-
ālās	 rehabilitācijas	 mērķu	 sasniegšanai	 
2573	 eiro.	 Pabalstam	 mācību	 līdzekļu	
iegādei,	 uzsākot	 jauno	mācību	 gadu,	 ap-
gūti	 5148	 eiro.	 Pārējos	 pabalstos,	 kuros	
ietilpst	 pabalsts	 sodu	 izcietušai	 perso-
nai,	 atsevišķu	 situāciju	 risināšanā	 iztē-
rēti	 1589	 eiro.	 Pabalstā	 krīzes	 situācijā	 
2020.	 gadā	 izmaksāti	 4868	 eiro.	 Sociā-
lajai	 rehabilitācijai	 vardarbībā	 cietušiem	
bērniem	 2020.	 gadā	 Salacgrīvas	 novadā	
iztērēti	1170	eiro.	Pieaugušām	vardarbībā	
cietušām	personām	atvēlēti	2236,46	eiro.
	 Salacgrīvas	 novadā	 2020.	 gadā	 vē-
rojama	 tendence	 samazināties	 pabalsta	
pieprasītāju	 skaitam	 un	 izmaksāto	 sum-
mu	 apjomam.	 Tas	 skaidrojams	 ar	 to,	 ka	
likumdošanā	 ieviesti	 stingrāki	 noteikumi	
par	 ienākumiem	 un	 nodarbinātību	 perso-
nām,	kuras	vēlējās	saņemt	trūcīgas	perso-

nas	 statusu.	Tāpat	 būtisks	 ir	 sociālo	 dar-
binieku	veikums,	pieprasot	 iesniegt	visus	
nepieciešamos	dokumentus	(tas	neattiecas	
uz	 ārkārtējās	 situācijas	 laiku),	 kas	 pierā-
da	 personas	 materiālo	 stāvokli,	 gan	 vei-
cot	personu	apsekošanas	dzīvesvietās,	 lai	
konstatētu	 patiesos	 dzīves	 apstākļus,	 gan	
nosakot	līdzdarbības	pienākumu	veikšanu	
personām,	 kas	 saņem	 GMI	 (garantētais	
minimālais	ienākumu	līmenis)	pabalstu.	
	 Klienti	 tiek	 motivēti	 kārtot	 dokumen-
tāciju	 invaliditātes	grupas	saņemšanai	 (ja	
pastāv	 ilgstošas	veselības	problēmas)	vai	
priekšlaicīgās	pensijas	saņemšanai,	darba	
meklēšanai,	personas	dokumentu	sakārto-
šanai,	uzturlīdzekļu	saņemšanai.	Būtiski	ir	
motivēt	klientu	pašam	aktīvāk	iesaistīties	
savu	 problēmu	 risināšanā,	 izprast	 savu	
problēmu	cēloni	un	ar	 sociālā	darbinieka	
palīdzību	 piesaistīt	 nepieciešamos	 resur-
sus.	
	 Kopumā	novadā	2020.	gadā	bija	vēro-
jama	 gan	 vispārēja	 iedzīvotāju	 skaita	 sa-
mazināšanās,	 tostarp	 samazinājās	 arī	 trū-
cīgu	un	maznodrošinātu	personu	skaits.

Ilze Rubene,
Salacgrīvas novada domes 

sociālā dienesta vadītāja

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi
	 Algoti	pagaidu	sabiedriskie	darbi	–	ak-
tīvais	 nodarbinātības	 pasākums	 bezdarb-
niekiem	darba	 iemaņu	 iegūšanai	un	uztu-
rēšanai,	veicot	sociāla	labuma	darbus.	Šos	
darbus	 īsteno	 pašvaldībās,	 biedrībās	 vai	
nodibinājumos	bez	nolūka	gūt	peļņu.
 Pasākumā var piedalīties bezdarbnie-
ki, kuri:
l nesaņem	bezdarbnieka	pabalstu;
l vēlas	iegūt	vai	uzturēt	darba	iemaņas.
 Pasākuma mērķis:
l dot	 bezdarbniekiem	 iespēju	 iegūt	 vai	
uzturēt	darba	iemaņas;
l veicināt	bezdarbnieku	aktivitāti	sabied-
rības	labā.

 Kā pieteikties dalībai?
	 Bezdarbnieks	 var	 savā	 Nodarbinātības	
valsts	aģentūras	 (NVA)	filiālē	paziņot	par	
vēlmi	iesaistīties	pasākumā	Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi,	ja	nesaņem	bezdarbnie-
ka	pabalstu	un	vēlas	iegūt	vai	uzturēt	darba	
iemaņas.
 Kā iesaistīties pasākumā?
	 NVA	filiāle	iesaista	bezdarbniekus	pasā-
kumā:
l saskaņā	ar	pašvaldības	saistošajos	notei-
kumos	noteiktajiem	atlases	kritērijiem,	pēc	
kuriem	bezdarbnieki	prioritāri	tiek	iesaistī-
ti	pasākumā;
l bezdarbnieku	vēlmju	reģistrācijas	secī-

bā,	 ja	pašvaldība	nav	pieņēmusi	saistošos	
noteikumus	 par	 atlases	 kritērijiem,	 pēc	
kuriem	 bezdarbnieki	 prioritāri	 iesaistāmi	
pasākumā.
	 Bezdarbnieks	 saglabā	 un	 attīsta	 darba	
prasmes,	kā	arī	sociālās	iemaņas.
	 Par	 algoto	 pagaidu	 sabiedrisko	 darbu	
veikšanu	 bezdarbnieks	 ik	 mēnesi	 saņem	
200	eiro	atlīdzību.
 Ja bezdarbnieks algotos pagaidu sa-
biedriskos darbus nav veicis visās at-
tiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās, 
pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam iz-
maksā proporcionāli dienām, kurās viņš 
pasākumā piedalījies.

	 Par	 pasākumā	 iesaistīto	 bezdarbnieku	
tiek	veiktas	valsts	sociālās	apdrošināšanas	
obligātās	iemaksas	pensiju	apdrošināšanai	
saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem	par	valsts	
sociālās	 apdrošināšanas	 obligātajām	 ie-
maksām	no	valsts	pamatbudžeta	un	valsts	
sociālās	 apdrošināšanas	 speciālajiem	 bu-
džetiem.
	 Pasākuma	īstenošanas	laikā	bezdarbnie-
kiem	tiek	veikta	iespējamo	nelaimes	gadī-
jumu	apdrošināšana.
 Salacgrīvas novada pašvaldībā 
2021. gadā piešķirtas sešas darbavietas 
algotiem pagaidu sabiedriskiem dar-
biem.

Nodarbinātības valsts aģentūras 
Limbažu filiāle

http://www.latvija.lv/
mailto:liga.zalite@salacgriva.lv
mailto:dzimts@salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.tm.gov.lv
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Mēs atkal jāsim!
	 Ar	 šādu	 virsrakstu	 sociālajā	 tīkla	 face-
book	Salacgrīvas	novada	pašvaldības	kontā	
saņēmām	ziņu	no	Tinas	(Christina)	Runces.	
Viņa	 un	Līga	Vilne	 šovasar	 ir	 iecerējušas	
kopā	ar	Dūjas	 jātnieku	skolas	bērniem	 jāt	
apkārt	 Salacgrīvas	 novadam!	 WIR	 GE-
HEN		WIEDER	AUF	TOUR!!!
	 L.	 Vilne	 un	 T.	 Runce	 pagājušajā	 gadā	
veiksmīgi	 jāja	 apkārt	 Latvijai.	 Šogad	 vi-
ņas	nodos	stafeti	nākamajai	paaudzei.	Tina	
raksta:	– Ar bērniem plānojam kaut ko lī-
dzīgu. Tā kā mūsu zirgi dzīvo Salacgrīvas 
novadā (Dempsija tagad Alojas novadā) 
un mūsu biedrība ir reģistrēta Salacgrīvas 
novadā, nolēmām, ka tieši šeit vajadzētu 
“mest līkumu”. Jūnijā jāsim piecas dienas 
un augustā četras dienas. Treniņš, plāno-
šana un organizācija atkal būs laikietilpīgi, 
tāpēc sākam jau tagad. Protams, vasarā 
vajadzēs novērtēt pandēmijas situāciju val-
stī, bet esam optimistiskas. Sliktākajā gadī-
jumā šo ceļojumu vajadzēs pārlikt.
	 Tina	 aicina	 Salacgrīvas	 novada	 ļaudis	
atsaukties	 un	 piedāvāt	 naktsmājas.	 Šogad	

novada	 apceļošanā	 būs	 četri	 zirgi	 (Prīma,	
Dempsija,	 Kastanis,	 Dipada),	 tātad	 četri	
jātnieki	(trīs	bērni	un	viens	pieaugušais)	un	
pavadošais	personāls.	Pielikumā	apskatāms	
gājiena	maršruts	un	apstāšanās	vietas.
	 Nakšņošanai	būtu	nepieciešams:
l	 vieta	zirgu	aplokam	ar	labu	zāli	aptuve-
ni	15x30m	(līdzi	mums	būs	pārvietojamais	
aploks	un	tikšanās	ar	svešiem	zirgiem	ne-
būtu	vēlama);
l	 gultasvietas	 jātniecēm	 un	 pavadošajam	
personālam.
	 Apstāšanās	vietās	būtu	vajadzīgs	ūdens	
un	 minimālās	 labierīcības	 (der	 arī	 biezi	
krūmi).	Līdzi	pašiem	būs	arī	teltis.	Vakaros	
plānotas	nelielas	tikšanās,	lai	pastāstītu	par	
ceļojumā	piedzīvoto	un	papildinātu	to	ar	ik-
viena	 interesenta	 stāstiem.	Ceļotājas	 solās	
būt	pateicīgas	par	atbalstu,	idejām	un	ierak-
sta	dalīšanos!	PALDIES!
	 Sazināties	ar	Tinu	varat	sociālajā	vietnē	
facebook. 

Ilga Tiesnese
Arī bezvējā Bibliokuģis 

atrod vēju
 Aizvadītais	gads	arī	salacgrīviešu	bied-
rībai	 Bibliokuģis «Krišjānis Valdemārs» 
licis	no	publiskiem	pasākumiem	Latvijas	
skolās	 un	 bibliotēkās	 pārorientēties	 uz	
lokālākiem,	 tomēr	 ne	 mazāk	 rosinošiem	
projektiem,	 ik	 brīdi	 izjust	 jūras	 un	 kuģ-
niecības	klātbūtni	kā	jauniešus	motivējošu	
savu	 dzīvi	 saistīt	 ar	 Krišjāņa	 Valdemāra	
aicinājumu	Latvji, brauciet jūriņā!.
	 Pērnā	 gada	 sākumā	 uzsākto	 ciklu	 Ar 
zīmolu «Latvietis» Leišmalītes ceļos	 vēl	
varējām	 turpināt	 vasarā	 un	 rudenī,	 savu-
kārt	izstāde	Latviskuma vārdi ceļo no bib-
liotēkas uz bibliotēku	pagaidām	vēl	gaida	
savus	 skatītājus	 Salacgrīvas	 vidusskolā.	
Arī	 ar	 Latvijas	 Universitātes	 Akadēmis-
kās	bibliotēkas	izstādi	par	Johanu	Kristofu	
Broci	 esam	 iepazīstinājuši	 tikai	Salacgrī-
vas	un	Ungurpils	 interesentus	 (te	 nu	gan	
jāmin,	ka	pirms	viesošanās	mūspusē	tā	jau	
bijusi	15	valstu	50	pilsētās!).	
	 Ražīgāks	 Bibliokuģim	 aizvadītais	
gads	 bijis	 izdevējdarbībā.	 Tikko	 pandē-
mija	 ļāva,	 kopā	 ar	 fotomākslinieku	Valdi	
Braunu	dokumentēta	Latvijas	piekraste	no	
Rucavas	līdz	Ainažiem.	Bagātīgi	ilustrētā	
grāmata	No Rucavas līdz Ainažiem dienas-
gaismu	ar	Zivju	fonda	atbalstu	ieraudzīja	
novembra	nogalē.	Izdevums	paver	to	pie-
jūriešu	dzīves	lappusi,	kas	saistīta	ar	zve-
ju,	zivju	apstrādi	un	 tradicionālā	kultūras	
mantojuma	 saglabāšanu.	 Pamatoti	 izskan	
jautājumi	–	kā	jaunajiem	ienākt	zvejniecī-
bā,	ja	kvotu	sadale	saistīta	ar	laivu	skaitu,	
bet	 to	 iegādei	 Eiropas	 Savienība	 naudu	
neatvēl?	Un	ko	dod	laiva,	ja	nav	nozvejas	
kvotu?	Tāpat	 ir	 ar	 kultūrvēsturiskā	man-
tojuma	saglabāšanu	–	vai	kādreiz	atdzims	
Tūjas	jūrassteķis?	Vīri	spriež,	domā,	kriti-
zē	vietvaru,	bet	gadi	iet	un	laiks	tiek	mērīts	
no	vienām	vēlēšanām	līdz	nākamajām.	
	 Ar	 Salacgrīvas	 domes	 atbalstu	 rudens	
pusē	 iznāca	 novada	 literārā	 almanaha	
Zutiņš	 pirmais	 numurs.	 To	 vienoja	 ideja	
apkopot	Salacgrīvas	novada	literāro	man-
tojumu	 (par	 novada	 literatūras	 kanonu	
domājot!),	rādīt	mūsu	skolēniem,	cik	šajā	
ziņā	esam	bagāti	un	pašpietiekami.	Šķiet,	
novadniekam	 Kristapam	 Auzenbergam	

lieliski	 izdevies	 nēģi	 iesēdināt	 puņģī	 al-
manaha	vāka	zīmējumā.	
	 Dome	atbalstījusi	arī	almanaha	otro	lai-
dienu,	kur	blakus	Sprundās	dzīvojošā	Jāņa	
Sudrabkalna	miniatūrām,	Harija	Heislera	
dzejai	un	Lijas	Blūmas	vārsmām	būs	pub-
licētas	 Austrālijā	 rakstītās	 salacgrīvieša	
Mintauta	 Eglīša	 esejas	 par	 Ulmaņlaika	
Salacgrīvu,	 Dainas	Avotiņas	 atmiņas	 par	
Atmodas	gadiem	un	apraksts	par	Ulda	Ka-
riņa	gaitām	pasaulē,	no	Salacas	uz	Gotlan-
di	pārceļojot	bēgļu	laivā.	
	 Jaunais	 gads	 Bibliokuģim	 aizsācies	
ar	grāmatu	Man saujā dzintars par	mūsu	
nacionālo	 simbolu	 –	 saules	 akmeni.	Tajā	
apkopota	 izziņas	 braucienos	 pa	 dzintara 
ceļu	 iegūtā	 vērtīgā	 informācija	 –	 kā	 šis	
sveķis	nes	miljoniem	gadu	senas	 liecības	
un	uzdod	mīklas	vēl	šobaltdien.	Grāmata	
izdota	ar	Salacgrīvas	novada	domes	atbal-
stu,	rosinot	Dzintara ceļa	pēdas	meklēt	arī	
mūspusē	–	Vidzemes	jūrmalā,	kas	gan	pie	
Ķurmraga	vairāk	pazīstama	kā	sena	spirta	
kontrabandas	vieta.	
	 Šogad	tradicionāli	turpināsies	veiksmī-
gā	sadarbība	ar	Latviešu	 fondu	ASV.	Sa-
gaidot	 Krišjāņa	 Valdemāra	 divsimtgadi,	
esam	iecerējuši	izdot	viņa	pirmo	grāmatu	
300 stāsti,	 kas	 pirmoreiz	 nodrukāta	 Lie-
pājā	 1853.	 gadā.	 Vispirms	 gan	 teksti	 no	
gotiskā	 šrifta	 jāpārceļ	mūsdienu	 rakstībā,	
lai	grāmatas	saturu	iepazītu	arī	tie,	kuri	ne-
pārzina	veco	druku.	
	 Tikko	 ļaus	 epidemioloģiskā	 situācija,	
atsāksim	 tikšanos	 skolās	 un	 bibliotēkās,	
aicinot	 jauniešus	 izvēlēties	 ar	 jūrniecību	
saistītus	arodus,	 jo	nesen	publiskotie	dati	
liecina,	 ka	 pasaules	 flotē	 trūkst	 aptuveni	
16	500	virsnieku,	no	kuriem	vadības	līme-
ņa	kuģu	mehāniķu	trūkums	ir	visizteiktā-
kais.	
	 Latvijas	Jūrnieku	reģistrā	ir	12	125	ak-
tīvie	 jūrnieki,	 un	Latvija	 joprojām	 ir	 pir-
majā	vietā	Eiropas	Savienībā,	rēķinot	jūr-
nieku	skaitu	pret	ekonomiski	aktīvo	iedzī-
votāju	skaitu.	Labs	rādītājs,	un	tas	mums	
jānotur!

Gints Šīmanis

Salacgrīvas vidusskolas skolēnu 
panākumi mācību olimpiādēs

	 Pandēmijas	laiks	ieviesis	korekcijas	skolēnu	starpnovadu	mācību	olimpiāžu	norises	
gaitā.	
	 Tiešsaistes	režīmā	norisinājās	10.–12.	klašu	angļu	valodas	olimpiāde,	kurā	Salac
grīvas	vidusskolu	pārstāvēja	Alise	Sedleniece,	Daniels	Sokolovs,	Keita	Irmeja	un	Toms	
Edvards	Lielkalns.	Sirsnīgi	sveicam	un	lepojamies	ar	11.	klases	skolnieci	K.	Irmeju,	
kura	 ieguva	 2.	 vietu.	 Paldies	 skolotājām	 Intai	Ciršai	 un	Laurai	Endei	 par	 ieguldīto	
darbu	skolēnu	sagatavošanā.
	 Tiešsaistē	norisinājās	arī	9.–12.	klašu	bioloģijas	olimpiāde.	Lepojamies	un	sveicam	
12.	klases	skolnieci	Signi	Zvejnieci,	kura	 tajā	 ierindojās	2.	vietā!	Paldies	skolotājai	
Laimdotai	Pelšei	par	ieguldīto	darbu,	sagatavojot	skolnieci	olimpiādei!
	 Vēstures	olimpiādi	9.–12.	klašu	skolēniem	pārstāvēja	 trīs	 skolēni,	viņu	 	 rezultāti	
ir	lieliski.	9.a	klases	skolniekiem	Mikum	Rodrigo	Viļķinam	un	Arvīdam	Gertneram	–	
atzinība,	savukārt	Egīlam	Kļusam	no	11.	klases	–	2.	vieta.	Paldies	skolotājai	Silvijai	
Tītei	par	ieguldīto	darbu	skolnieku	sagatavošanā!
	 Jaunieši,	mēs	ar	jums	lepojamies!

Santa Čiževska

Ziemas prieki
	 	 Ziema	rāda	īsto	dabu,	šogad	tas	mums	nāk	par	labu.
	 	 Janvāris	ar	puteni,	februāris	ar	spelgoni.
	 	 Aizmirsti	bij’	dziļie	sniegi,	nebij’	jādzen	slēpēm	sliedi,
	 	 Slidas	pamestas	aiz	plaukta,	bet	nu	ziema	klāt	kā	saukta.
	 	 	 	 Nu	var	baudīt	ziemas	priekus,	nevajaga	runāt	niekus,
	 	 	 	 Aizliegumā	nav	ko	darīt,	jāvar	pašiem	prieku	radīt!
	 	 	 	 Iesim	dabā	slēpot,	slidot,	tā	kā	putni	gaisā	lidot,
	 	 	 	 Lai	trauc	ragavas	no	kalna,	dvēseli,	lai	neķer	salna.
	 	 Seniori	lai	iet	staigāt,	negatīvi	nav	ko	klaigāt!
	 	 Priežu	mežs	dos	gaisu	svaigu,	jūras	vēji	smuku	vaigu,
	 	 Martā	saule	augstāk	celsies,	ziema	klusi	projām	velsies,
	 	 Siltāk	sildīs	saules	stars,	un	jau	klāt	būs	pavasar’s.

Anita Dzirnupe 
2021. gada 9. februārī

Klātienē mācības atsāks 
1.–4. klašu audzēkņi 

 Salacgrīvas novada izglītības iestādes – Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola, 
Salacgrīvas vidusskola un Liepupes pamatskola – ar 22. februāri atsākušas mācību 
procesu klātienē.
 Ko darīsim? 
Skolā ienāksim kā parasti – roku dezinfekcija, temperatūras mērīšana. 
 Jaunums – uz sejas liksim masku!
Vēdināsim regulāri telpas (kā to esam darījuši visu laiku);
ievērosim distanci, kad mācīsimies;
iesim starpbrīžos dažādos laikos;
pusdienas ēdīsim dažādos laikos.
 Jaunums – skolas darbinieki, kuri strādās klātienē, pēc Veselības inspekcijas 
izstrādāta algoritma veiks Covid-19 testēšanu.
 Saglabāsim mieru un mums viss atkal izdosies!

https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=53807
https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=53807
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Par barikādēm
	 Ir	pagājuši	tieši	30	gadi	kopš	1991.	gada	
janvāra	Barikāžu	dienām.	Toreiz	aptuveni	
500	000	Latvijas	iedzīvotāju	no	visas	Lat-
vijas	devās	Rīgas	ielās,	lai	neļautu	neatka-
rības	pretiniekiem	gāzt	1990.	gada	4.	mai-
jā	 ievēlēto	 Latvijas	 Republikas	 likumīgo	
varu	 un	 aizstāvētu	 uzsākto	 neatkarības	
atgūšanas	procesu.	Tiem,	kuri	šajās	divās	
nedēļās	 savām	 acīm	 skatīja	 vēsturiskos	
notikumus	 ceļā	 uz	 Latvijas	 brīvību,	 paši	
stāvēja	 uz	 barikādēm	 un,	 būdami	 gatavi	
atdot	savu	dzīvību,	bez	ieročiem	apsargāja	
Augstāko	padomi,	Ministru	padomi,	Lat-
vijas	radio	un	televīziju,	Telefonu	un	tele-
grāfa	centrāli,	uz	visu	mūžu	palicis	prātā	
toreiz	piedzīvotais	un	pārdzīvotais.	
	 Nedaudz	atskatīsimies	uz	 to	dienu	no-
tikumiem,	 kas	 noveda	 pie	 barikādēm	 no	
13.	 līdz	 27.	 janvārim.	 Jau	 1.	 janvārī	 pēc	
Latvijas	Komunistiskās	partijas	Centrālās	
komitejas	 rīkojuma	Rīgas	 speciālo	 uzde-
vumu	 milicijas	 vienība	 OMON	 ieņēma	
Preses	namu,	lai	vairs	nepieļautu	Latvijas	
neatkarību	 atbalstošo	 izdevumu	 drukāša-
nu.	4.	janvārī	Rīgā	ieradās	PSRS	Iekšlietu	
ministrijas	 speciālistu	 grupa	 ģenerālleit-
nanta	V.	Solodkova	vadībā,	lai	pārtrauktu	
pretpadomju	aktivitātes	Latvijā.	7.	 janvā-
rī	 PSRS	 aizsardzības	 ministrs	 D.	 Jazovs	
izdeva	 pavēli	 nosūtīt	 uz	 Baltiju	 desanta	
karaspēka	 vienības.	 8.	 janvārī	 Latvijas	
Republikas	 Augstākā	 padome	 pieņēma	
lēmumu	Par PSRS bruņoto spēku vienību 

nelikumīgu ievešanu Latvijā.	 10.	 janvārī	
notika	 nesankcionēts	 Interfrontes	 mītiņš,	
kas	 prasīja	 Ivara	 Godmaņa	 valdības	 at-
kāpšanos,	 bet	 pēc	mītiņa	 notika	mēģinā-
jums	 ielauzties	 Ministru	 padomes	 ēkā.	
12.	 janvārī	 Latvijas	 Tautas	 fronte	 izslu-
dināja	Vislatvijas	manifestāciju	nākamajā	
dienā,	bet	12.	 janvāra	naktī	padomju	mi-
litārās	vienības	uzbruka	televīzijas	tornim	
Viļņā,	 un	 tika	 nogalināti	 14	 un	 ievainoti	 
110	 civiliedzīvotāji.	 Pulksten	 4.45	Latvi-
jas	 Tautas	 frontes	 priekšsēdētājs	 Dainis	
Īvāns	 uzstājās	 Latvijas	Radio,	 lai	 aicinā-
tu	 pilsētas	 iedzīvotājus	 iziet	 Rīgas	 ielās	
un	 aizsargāt	 stratēģiski	 svarīgās	 iestādes.	
Krievijas	PFSR	Augstākās	padomes	prezi-
dijs	Borisa	 Jeļcina	 vadībā	 aicināja	 PSRS	
valdību	 izvest	 karaspēka	 papilddaļas	 no	
Baltijas	valstīm.	Latvijas	Republikas	Aug-
stākās	 padomes	 priekšsēdētājs	 Anatolijs	
Gorbunovs	 un	Ministru	 padomes	 priekš-
sēdētājs	 Ivars	 Godmanis	 Maskavā	 tikās	
ar	 PSRS	 prezidentu	Mihailu	 Gorbačovu,	
kurš	apsolīja	Rīgā	nelietot	bruņotu	spēku.
	 Šīs	dienas	Salacgrīvā	īsi	pirms	barikā-
dēm	sakrita	ar	brīdi,	kad	mazajā	Ziemeļvid
zemes	piejūras	pilsētiņā	ar	humānās	palī-
dzības	 kravu	 pirmo	 reizi	 ieradās	 Hande-
vitas	 pašvaldības	 pārstāvji	 no	 Šlēsvigas–
Holšteinas	apgabala	Vācijā.	Vācu	draugu	
atmiņas	 par	 šo	 notikumu	 un	 apstākļiem,	
kādos	 tas	 risinājās,	 uzskatāmi	 ilustrē	 to-
reizējo	 politisko	 situāciju	 un	 emocionālo	

spriedzi	 visā	 Latvijā.	 1.	 janvārī,	 dienā,	
kad	 Preses	 namu	 ieņēma	 OMON	 vienī-
ba,	 astoņi	 brīvprātīgie	 ar	 kravas	 auto	 un	 
800	 humānās	 palīdzības	 paciņām	 sāka	
savu	 ceļu	 sniegputenī	 caur	Dāniju,	 Stok-
holmu	un	Tallinu,	 lai	3.	 janvārī	pie	 Iklas	
tiktos	 ar	 mūsu	 deputātiem,	 kas	 sagaidīt	
ciemiņus	 bija	 atbraukuši	 ar	 automašīnu	
Volga.	 Brauciena	 galvenais	 organizētājs	
mācītājs	 Hanss	 Jurgens	 Fridrihsens	 kādā	
intervijā	atceras:	–	Skatieni bija abpusēji 
skeptiski: viņi nezināja, ko mēs gribam, 
un mēs nesapratām, ko sagaidīsim no jūsu 
puses. Salacgrīvā vienas «Brīvā viļņa» no-
liktavas teritorijā viss tika izkrāmēts. Kāds 
no mūsējiem pat teica: “Te ož pēc kara!”, 
jo Latvijā tobrīd bija ļoti saspringta si-
tuācija.	4.	janvārī,	kad	Rīgā	ieradās	PSRS	
Iekšlietu	 ministrijas	 speciālisti	 V.	 Solod-
kova	vadībā,	Salacgrīvā	jau	tika	parakstīts	
nodomu	protokols	par	turpmāko	sadarbību	
ar	Handevitas	pašvaldību.
	 Vācijas	 presē	 par	 šo	 pirmo	 braucienu	
uz	 Salacgrīvu	 rakstīja:	 –	 Jābūt ļoti sa-
protošiem, lai palīdzību sniegtu zemei, 
kura cietusi no okupācijas, deportācijas 
un kara laika režīmiem. Latvijā, tāpat kā 
kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, pastāv 
pilsoņu kara iespējamība. Cilvēki ir ga-
tavi cīnīties par savu brīvību. Salacgrīvā 
(..) jaušama eksplozīva politiskā situācija, 
demonstratīvi izkārti nacionālie karogi, 
ļaudis pie atlokiem piesprauduši nacio-
nālo simboliku… Atmiņas	par	patriotisko	
noskaņojumu	un	sarežģīto	situāciju,	kādā	
dzīvojām,	var	būt	jau	pabālējušas,	bet	dru-
kātais	vārds	par	to	atkal	atgādina.

	 13.	 janvārī	 Vislatvijas	 protesta	 ma-
nifestācijā	 Daugavmalā	 pulcējās	 vairāk	
nekā	600	000	 iedzīvotāju	no	visas	Latvi-
jas,	 arī	 Salacgrīvas,	 lai	 izteiktu	 atbalstu	
lietuviešiem	 un	 paustu	 gatavību	 turpināt	
iesākto	 nevardarbīgās	 pretošanās	 ceļu.	
Pēc	 tam	Vecrīgas	 ieliņās	 sāka	 veidot	 ba-
rikādes.	No	laukiem	un	mazpilsētām	Rīgā	
ieradās	 automašīnas	 ar	 baļķiem,	 betona	
bluķiem,	 šķembām	 un	 citiem	 celtniecī-
bas	materiāliem.	Arī	 Salacgrīvas	 darbuz-
ņēmumi,	 atgriezušies	 no	 manifestācijas,	
tūlīt	 ķērās	 pie	 iedzīvotāju	 un	 transporta	
organizēšanas.	 Atceras	 Latvijas	 Tautas	
frontes	 Salacas	 nodaļas	 biedrs,	 skolotājs	
Juris	 Erdmanis:	 –	 Edmunds Birkenbergs 
nokārtoja autobusu «Brīvajā vilnī», es 
ar padomju saimniecības «Salacgrīva» 
priekšsēdētāju Diuru sarunāju otru auto-
busu, no Kuivižiem bija vēl viens «Brīvā 
viļņa» autobuss. Ar trīs autobusiem visi 
reizē braucām. Daļa palika pie Ministru 
padomes, bet daļa kopā ar Veltu Šēnber-
gu devās uz Doma laukumu un Saeimas 
(Augstākās	Padomes	–	I.Z.) tuvumā. Kad 
diennakti nodežurējām, autobuss atbrau-
ca pakaļ un atveda jaunus cilvēkus. Un tā 
šī nevardarbīgā pretošanās, šis pārmaiņu 
laiks turpinājās… Salacgrīvieši nebija gu-
lētāji. Aktīvi darbojās…
	 Barikāžu	 dalībnieku	 stāstījumus	 varat	
lasīt	 un	 videostāstus	 redzēt	 Salacgrīvas	
novada	 kultūras	 centra	 un	 novada	Face-
book	kontos.	

Ieva Zilvere,
Salacgrīvas novada muzeja vadītāja

	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 aicina	 no-
vadniekus	 piedalīties	 projektu	 konkursā	
Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu 
atjaunošana 2021.	 Tā	 mērķis	 ir	 veicināt	
novada	ēku	īpašnieku,	nomnieku,	apsaim-
niekotāju	un	iedzīvotāju	atbildību	par	sava	
nekustamā	 īpašuma	 vizuālo	 un	 tehnisko	
stāvokli,	 apzināt	 vēsturiski	 vērtīgās	 ēkas	
novadā,	 atjaunot	 kultūrvēsturiskā	manto-
juma	objektus,	 uzlabot	 vides	 kvalitāti	 un	
arhitektoniskās	vērtības.	
	 Muzejam	šī	iniciatīva	liekas	brīnišķīga	
un	 ļoti	 apsveicama.	 Būtu	 tiešām	 skaisti,	
ja	vēsturiskās	ēkas	atgūtu	savu	sākotnējo	
izskatu,	kaut	vai	daļu	no	tā	–	kādu	kāpņu	
laukumiņu,	durvju	ailu,	verandiņu	vai	loga	
izbūvi.	Cerams,	ka,	izmantojot	šo	konkur-

sa	iespēju,	mūsu	novada	ēkas	kļūs	arvien	
skaistākas,	radīs	interesi	par	to	vēsturi.
	 Tādēļ	 namu	 īpašnieku	 vai	 apsaimnie-
kotāju	 ierosmei	 vēlamies	 publicēt	 fotog-
rāfijas	 no	muzeja	 krājuma,	 kur	 redzamas	
ēkas	 1920.–1930.	 gados.	 Lielākā	 daļa	
muzeja	krājuma	fotogrāfijās	redzamo	ēku	
atrodas	Rīgas	ielā,	nedaudz	Pērnavas	ielā.	
Protams,	 ir	 arī	 fotogrāfijas	 no	Ainažiem,	
kur	visvairāk	skatāma	Valdemāra	iela.
	 Katrs,	kuram	ir	interese	par	senajām	Sa-
lacgrīvas	vai	Ainažu	vēsturiskajām	ēkām,	
laipni	gaidīts	muzejā!	Mēģināsim	palīdzēt	
ar	visu	mums	pieejamo	informāciju.
	 Ziņas	par	Ainažu	ēkām	var	meklēt	 arī	
Ainažu	Ugunsdzēsības	 un	 Jūrskolas	mu-
zejā.

Salacgrīva. Nojauktais Saviesīgās biedrības 
nams, Sila iela 2. 1930. gadi

Salacgrīvas novada 
muzeja dārgumi

Vēsturiskās fasādes

Ainaži. Valdemāra iela. 1926.g.

Ainaži. Valdemāra iela 50 (bijušais tautas 
nams). 1930. gadi

Ainaži. Valdemāra iela. 20. gs. sākums

Salacgrīva. Rīgas iela 1 un 3. 1930. gadi

Salacgrīva. Rīgas iela 1 (skats no upes 
puses). 1930. gadi

Salacgrīva. Rīgas iela 5. 1930. gadi

Salacgrīva. Rīgas iela 5, veikala ieejas 
durvis. 1930. gadi

Salacgrīva. Rīgas iela 4. 1930. gadi

Salacgrīva. Rīgas iela 6. 1930. gadi

Aptiekas ieejas durvis. 1930. gadi

Salacgrīva. Rīgas iela 8. 20. gs. sākums

Salacgrīva. Pļavas iela 4. 1930. gadi

Salacgrīva. Bocmaņa laukums 5. 1940. g.

Salacgrīva. Bocmaņa laukums 3, 1930. gadi

Salacgrīva. Pērnavas iela 3 (bijusī 
pienotava) 1920., 30. gadi
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

Avīzes izdevējs – Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3500 eks.

Jubilāriem
Itin visa mums dzīve ir vienīga –
Dziesmu, elsu un asaru vērta,
Smaidu, moku un dzīvības cienīga – 
Itin visa mums dzīve ir vienīga.
      (O. Vācietis)

Sveicam janvāra jubilārus un atcerēsimies – 
visiem dzīve ir vienīga, vēlam to dzīvot  
skaisti, mīļi, silti un īsti. 

Lai samazinātu izmaksas un taupītu resursus, 
Salacgrīvas novada dome veikusi 

telefonu sakaru optimizāciju. 
 Lai sazinātos ar darbiniekiem un speciālistiem, meklējiet kontaktinformāciju 
Salacgrīvas novada mājaslapas sadaļā Kontakti vai sazinieties ar:
l Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centru pa tālruni 64071973; 
 e-pasts dome@salacgriva.lv;
l Ainažu pilsētas pārvaldi pa tālruni 28653675; e-pasts ainazi@salacgriva.lv;
l Liepupes pagasta pārvaldi pa tālruni 64020142; 
 e-pasts liepupe@salacgriva.lv.

Gunta Kristiņa-Tomsone,
Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste 

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod 
atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē, 

īpašumu Tērces iela 7A, Salacgrīvā, 
Salacgrīvas novadā, 

kadastra Nr. 6615 002 0199, zemes vienības 
kadastra apz. 6615 002 0197 (0,4972 ha platībā).

 Izsoles objekta nosacītā cena – 3730 EUR.
 Izsoles solis – 300 EUR.
 Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aplok-
snē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Sa-
lacgrīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi: Pieteikums izsolei Tēr-
ces iela 7A, Salacgrīvā, neatvērt līdz 2021. gada 26. aprīļa 
plkst. 17.
 Izsoles pretendentam līdz 26. aprīļa plkst. 17 jāieskaita Sa-
lacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods  UNLALV2X, 
konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 eiro (t.sk. 
PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objek-
ta nosacītās cenas. Izsole notiks 27. aprīlī plkst. 16.30 Salacgrīvā, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 Ar rakstiskās izsoles noteikumiem un prasībām pretendentiem 
iespējams iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izso-
les, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod 
atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē, 

īpašumu Jūras ielā 1, Svētciemā, 
Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, 

kadastra Nr. 6672 007 0396, sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apz. 6672 007 0396 (1040 kv.m platībā) un divu 

stāvu dzīvojamās ēkas 
ar kadastra apz. 6672 007 0396 001.

 Izsoles objekta nosacītā cena – 4590 EUR.
 Izsoles solis – 200 EUR.
 Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā 
aplok snē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salac grīvā, 
Salac grīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi: Pieteikums izsolei 
Jūras ielā 1, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, neatvērt līdz 
2021. gada 24. maija plkst. 17.
 Izsoles pretendentam līdz 26. aprīļa plkst. 17 jāieskaita Sa-
lacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods  UNLALV2X, 
konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 eiro (t.sk. 
PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objek-
ta nosacītās cenas. Izsole notiks 25. maijā plkst. 14.30 Salacgrīvā, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 Ar rakstiskās izsoles noteikumiem un prasībām pretendentiem 
var iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izsoles, tālru-
nis uzziņām 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod 
atsavināšanai, pārdod rakstiskā izsolē, 

īpašumu Lini Liepupes pagastā, 
kadastra Nr. 6660 006 0111, zemes vienības 

kadastra apz. 6660 006 0201 (5,84 ha platībā). 

 Izsoles objekta nosacītā cena – 17 655 EUR.
 Izsoles solis – 1000 EUR.
 Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aploks-
nē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salac grīvā, Salacg-
rīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi: Pieteikums izsolei Lini Lie-
pupes pagastā, neatvērt līdz  2021. gada 26. aprīļa plkst. 17.
 Izsoles pretendentam līdz 26. aprīļa plkst. 17 jāieskaita Sa-
lacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods  UNLALV2X, 
konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa – 30 eiro (t.sk. 
PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles ob-
jekta nosacītās cenas. Izsole notiks 27. aprīlī plkst. 16 Salacgrīvā, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 Ar rakstiskās izsoles noteikumiem un prasībām pretendentiem 
iespējams iepazīties mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā Izso-
les, tālrunis uzziņām 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod 
atsavināšanai, pārdodot rakstiskā izsolē, 
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 

nekustamo īpašumu Liedaga ielā 16, Tūjā, 
Liepupes pagastā, 

kadastra Nr. 6660 003 0446, sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apz. 6660 003 0445 (0,043 ha platībā) un 

būves – transformatoru apakšstacijas 
ar kadastra apz. 6660 003 0445 001.

 Pirmpirkuma tiesīgā persona – Enerģētikas likuma 22. pantā 
noteiktie subjekti.
 Pirmpirkuma tiesīgai personai pieteikums par IZSOLES 
OBJEKTA pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma 
publicēšanas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Ja noteiktajā 
termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pirm-
pirkuma tiesību izmantošanas pieteikums, tā var iegūt IZSOLES 
OBJEKTU par izsolē nosolīto augstāko cenu. Ja noteiktajā ter-
miņā ir saņemts pieteikums par IZSOLES OBJEKTA pirkšanu no 
vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām, tiek rīkota izsole starp 
šīm personām saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 2090 eiro.
 Izsoles solis – 200 eiro.
 Izsoles dalības pretendentam līdz 26. aprīļa plkst. 17 jāpār-
skaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods 
 UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848 – dalības maksa – 
30 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 
izsoles objekta nosacītās cenas.
 Pieteikums rakstiskai izsolei jānosūta pa pastu slēgtā aplok-
snē Salacgrīvas novada domei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salac-
grīvas novadā, LV-4033, ar atzīmi Pieteikums izsolei Liedaga  
ielā 16, Tūjā, neatvērt līdz 2021. gada 26. aprīļa plkst. 17.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.sa-
lacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 
26. aprīļa plkst. 17. Izsole notiks 27. aprīlī plkst. 15, Salacgrīvā, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis uzziņām – 64071986,  64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod 
atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar 
pretendentu atlasi, Salacgrīvas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 
zemes starpgabalu Miera ielā 3A, Ainažos, 

kadastra Nr. 6605 006 0110, zemes vienības 
kadastra apz. 6605 006 0109 (680 kv.m platībā). 

Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas 
pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes 
starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludināju-
ma publicēšanas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Ja noteik-
tajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts 
pieteikums par starpgabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo 
personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.
 Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām per-
sonām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, tiek 
rīkota izsole starp šīm personām.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 2155 eiro.
 Izsoles solis – 100 eiro.
 Izsoles dalības pretendentam līdz 26. aprīļa plkst. 17 jāpār-
skaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods 
 UNLALVX, konts LV71UNLA0013013130848 dalības maksa –  
20 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 
izsoles objekta nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.sa-
lacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 
26. aprīļa plkst. 17. Izsole notiks 27. aprīlī plkst. 15, Salacgrīvā, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis uzziņām – 64071986, 64071310.

Salacgrīvas novada pašvaldība 
nodod atsavināšanai, pārdodot 

mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, 
Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu 

Vidzemes ielā 22A, Salacgrīvā, 
kadastra Nr. 6615 003 0110, zemes vienības 

kadastra apz. 6615 003 0110 (1748 kv.m platībā). 
Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas 

pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

 Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes 
starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinā-
juma publicēšanas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
 Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās perso-
nas ir saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, izsole ne-
tiek rīkota un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto 
cenu. Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām 
personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, 
tiek rīkota izsole starp šīm personām.
 Izsoles objekta nosacītā cena – 1955 eiro.
 Izsoles solis –190 eiro.
 Izsoles dalības pretendentam līdz 26. aprīļa plkst. 17 jāpār-
skaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB banka, kods 
 UNLALVX, konts LV71UNLA0013 013130848 dalības maksa – 
20 eiro (t.sk. PVN 21%) un nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no izsoles objekta nosacītās cenas.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapas www.sa-
lacgriva.lv sadaļā Izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 
26. aprīļa plkst. 17. Izsole notiks 27. aprīlī plkst. 15.30 Salacgrīvā, 
Smilšu ielā 9, 106. telpā, tālrunis uzziņām – 64071986, 64071982.

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod 
par brīvu cenu MAZDA 5, 

valsts reģistrācijas Nr. HP 5741 
(pirmo reizi reģistrēta 19.12.2005.), 

šasijas Nr. JMZCR19F260124286, tips – vieglais pasažieru, 
tehniskā apskate līdz 30.06.2021.g. 

 Automašīnas nosacītā cena – 495,87 eiro (bez PVN).
 Pieteikums par automašīnas MAZDA 5 pirkšanu Salacgrīvas 
novada domē Smilšu ielā 9 jāiesniedz divu nedēļu laikā no slu-
dinājuma publicēšanas laikrakstā Salacgrīvas Novada Ziņas. Ja 
divu nedēļu dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās 
vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likumā noteiktajā kārtībā. Ja izsole netiek rīkota, samak-
sa nosacītās cenas apmērā par automašīnas MAZDA 5 pārdoša-
nu veicama 5 (piecu) darbdienu laikā no Salacgrīvas novada do-
mes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma 
saņemšanas.
 Pirms izsoles tās dalībnieki ar automašīnas tehnisko stāvokli 
var iepazīties, apskates laiku saskaņojot pa tālruni tālr. 28703487 
(Pērnavas ielā 31 pie Salacgrīvas vidusskolas).
 Iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams mājaslapā  
www.salacgriva.lv, sadaļā Izsoles, dalībnieku reģistrācija izsolei 
tiek veikta Salacgrīvas novada domē līdz 22.marta plkst. 17.
 Izsole notiks 23. martā plkst. 15.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 
Salacgrīvas novada domē.
 Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas vi-
dusskolas kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts 
 LV55UNLA0013014130818, nodrošinājuma nauda 10% apmērā 
no izsolāmā objekta sākumcenas un dalības maksa – 20 eiro.

Pašvaldība rīko nomas tiesību 
izsoli telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā
 Nomas objekts – telpa (15 kv.m platībā) Ostas ielā 3, Salac-
grīvā.
 Nomas objekta izsoles sākuma nomas maksai gadā – 30 EUR.
 Izsoles solis –3 EUR. 
 Nomas objekta iznomāšanas mērķis – uzņēmējdarbības veik-
šanai (ofisa vajadzībām vai pakalpojumu sniegšanai). 
 Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 Nomniekam par saviem līdzekļiem jāuzstāda ūdens starpskai-
tītājs.
 Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā par apkuri, elek-
trību, ūdeni un kanalizāciju pēc pašvaldības izrakstītā rēķina.
 Izsoles objekta nosolītajam jākompensē iznomātājam pieai-
cinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summa par nomas maksas 
noteikšanu, kas ir 90 EUR (deviņdesmit eiro).
 Izsoles veids – pirmā nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.
 Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 
22. marta plkst. 17. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salac-
grīvas novada domē ne vēlāk kā līdz 22. marta plkst. 17. 
 Izsole notiks 23. martā plkst. 15 Salacgrīvas novada domes 
telpās Smilšu ielā 9. Izsoles komisijai ir tiesības mainīt izsoles 
norises vietu, paziņojot pretendentiem ne vēlāk kā līdz 22. marta 
plkst. 17.
 Izsoles norises kārtība – saskaņā ar izsoles noteikumu 6. no-
daļu (izsoles noteikumi pieejami Salacgrīvas novada pašvaldības 
mājaslapā www.salacgriva.lv).
 Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apska-
tes laiku pa tālruni 64041458, 29418614. 

Ceļa puse ir pie pirmā soļa  
aiz sliekšņa

	 Ceļš	jaunajā	gadā	Salacgrīvas	
vidusskolā	iesācies	ar	brīnišķīgu	
notikumu.	No	sirds	pateicamies	
Salacgrīvas	 ģimenes	 ārstei	 Sar-
mai	Līsmanei	par	dāvinājumu	–	
stacionāro	datoru!	Kāda	ģimene	

būs	priecīga	iegūt	savā	īpašumā	
šodien	 tik	 vajadzīgo	 tehnisko	
aprīkojumu	 skolēniem,	 lai	 piln-
vērtīgi	 veiktu	 attālināto	mācību	
procesu.	Paldies!

Iveta Kupča

Paldies!
	 Saka	–	kā	gads	iesāksies,	tā	tas	
turpināsies!	Taisnība,	Salacgrīvas	
vidusskolā	 šis	 gads	 ir	 iesācies	
labu	pārsteigumu	pilns.
	 No	sirds	esam	pateicīgi	mūsu	
draugiem	no	Handevitas	pilsētas	
Vācijā.	 Bernd Rehmke,	 skaļi	
aplausi	 un	 nebeidzams	VIELEN 
DANK	 (paldies)	 no	 Salacgrīvas	
vidusskolas	 Jums	 un	 Jūsu	 drau-
giem,	 kas	 vairāku	 desmitu	 gadu	
garumā	atbalsta	Salacgrīvas	paš-
valdību	 un	 Salacgrīvas	 vidus
skolu.

	 Nopirkt	 –	 tas	 šodien	 ir	 vien-
kārši,	taču	ja	vācu	draugi	(senio-
ri)	veic	savā	vidū	akciju	un	ziedo	
Salacgrīvas	 vidusskolas	 skolē-
niem	planšetdatorus	(pieskaņojot	
ražotāju	tiem,	kas	jau	ir	pieejami	
skolā),	 tad	šim	procesam	ir	 liela	
pievienotā	vērtība.
	 Paldies	 Salacgrīvas	 novada	
priekšsēdētājam	 Dagnim	 Strau-
bergam	par	dāvanas	piegādi!

Skolas kolektīva vārdā – 
Iveta Kupča

Paldies no veco ļaužu mītnes 
Sprīdīši

	 2020.	gada	nogale	veco	ļaužu	
mītnes	 Sprīdīšu	 raibajā	 atmiņu	
kamolītī	 tika	 ieausts	 ar	 citu,	 ļoti	
savādu	dzīpariņu,	jo	nebija	tik	ie-
rasto	muzikālo	apsveikumu	kon-
certi	 klātienē.	 Šis	 citādais	 laiks	
Sprīdīšu	Rūķiem	netraucēja	dar-
boties	 un	 cītīgi	 gatavot	 apsvei-
kuma	 kartītes	 draugiem	 un	 sa-
darbības	 partneriem	 un	 dekorus	
Ziemassvētkiem.	 Iemītniekiem	
sirsniņās	 cerība	 nezuda,	 ikviens	
ticēja,	 ka	 būs	 kāds	 pārsteigums	
un	dāvaniņas	Ziemassvētkos.
	 Paldies	 projektam	 Eņģeļa 
pasts,	jo	ar	tā	starpniecību	ģime-
nes	 gan	 no	 visas	 valsts,	 gan	 ār-
pus	Latvijas	 robežām	 (šogad	no	
Īrijas)	 bija	 sarūpējušas	 dāvanas	
mūsu	 iemītniekiem.	 Tika	 sasil-
dītas	16	sirsniņas.	Bija	vēl	daudz	
saldu,	vitaminizētu,	sirdi	 sildošu	
dāvaniņu,	 par	 ko	 bija	 parūpēju-
šies	 mūsu	 Salacgrīvas	 novada	
iedzīvotāji.
 Sprīdīšos	 2021.	 gads	 ir	 iesā-
cies	ar	kādu	 ļoti	 skaistu,	 ievēro-
jamu	notikumu	–	mūsu	iemītnie-
ce	Marta	Tompa	17.	janvārī	 tika	
sveikta	95	gadu	 jubilejā.	Veselī-
bu	 un	 dzīvesprieku	 gaviļniecei!	
Pati	 jubilāre	 šai	 dienā	 teica,	 ka	
jūtoties	pacilāta.	Prieka	vitamīnu	
devu	bija	sarūpējusi	Martas	mīļā	
ģimenīte	un	Sprīdīšu	saime.

	 Lielu	 jo	 lielu	 PALDIES	 par	
dāvanām	un	cienastiem	vēlamies	
teikt:	 Limbažu	 un	 Salacgrīvas	
novada	sporta	skolai;	Vijai	Ozo-
lai;	Valsts	 vides	 dienesta	Vidze-
mes	 reģionālās	 pārvaldes	 zvejas	
kontroles	 daļas	 inspektoriem;	
Jānim	 Rakuzovam;	 pirmsskolas	
izglītības	iestādes	Vilnītis	Korģe-
nes	filiāles	Pelīšu	grupiņai;	Ani-
tai	 Lūsei;	 Koluškinu	 ģimenei;	
Sandrai	no	Korģenes	veikala;	Sa-
lacgrīvas	novada	domei	un	sociā-
lajam	 dienestam;	 Benu	 aptiekas	
kolektīvam;	 Ingai	 ar	 meitenēm;	
slepenajiem	 Rūķiem	 par	 dāva-
niņām;	 projektam	Eņģeļa pasts; 
SIA	Magnum;	firmai	Rem Roks.
	 Vēlos	 PATEIKTIES	 Sprīdīšu 
kolektīvam	 par	 ieguldīto	 darbu	
un	 rūpēm	 par	 mūsu	 iemītnie-
kiem!	 PALDIES	 pavārītēm	 par	
sarūpētajiem	 vēderpriekiem	 gan	
ikdienā,	gan	svētkos!
	 Gan	darbiniekiem,	gan	 iemīt-
niekiem	vēlu	veselību	un	lai	šajā	
gadā	vēlmes	piepildītos,	ņemsim	
visskaistāko	aukliņu	un	 iesiesim	
mezgliņu	par	labām	domām,	ap-
ņemšanos	un…	katrs	jau	pats	zi-
nās	labāk,	par	ko	vēl	iesiet	mez-
gliņu.	Lai	izdodas!

Aiva Berdaškeviča,
sociālā darbiniece
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