




Mēs lepojamies ar savu novadu, kur vienoti ikdienā un svētkos ir gan 
pilsētu, gan lauku iedzīvotāji. 

Kas tad ir šī vieta, kurā dzīvojam, strādājam, kurā priecājamies, audzinām 
bērnus, kurai ik brīdi esam gatavi atzīties mīlestībā? 

Tā ir jūra, pa kuru ienāk un aiziet kuģi, tā ir mīļā Salaca, tā ir maģistrāle, 
pa kuru nerimtīgi plūst autostraumes, kas savieno triju Baltijas valstu 
galvaspilsētas. Tie ir mūsu draugi – gan šeit, gan ārzemēs. Tie esam mēs paši, 
kuri, balstoties uz šīm pamatvērtībām, veidojam savu vēsturi un nākotni.

Upes, jūra, spirgtie vēji un cilvēki ir tie, kas vedina mūs kustēties – mēs 
ceļam novadu sev atvēlētā laikā un vietā, saskatot tā izaugsmi un pastāvēšanu 
cilvēkos, kuri novadu mīl, veido, kopj un vēl skaistāku grib nodot nākamajām 
paaudzēm. Un pats svarīgākais ir nepazaudēt raksturīgo, kas ir tikai vienīgi 
mūsu, lai nepazustu šajos dažādajos vējos, kas cenšas pasauli padarīt 
vienādu. 

Svarīgāk nekā jebkad šajos laikos ir nezaudēt vienotību kopējo mērķu 
sasniegšanai, kas līdz šim ir izdevies ļaudīm pirms mums un arī tagad.

Strādājot, nežēlojot sevi un savu laiku, varam cerēt, ka labāk būs mums 
visiem Salacgrīvas novadā – Ainažos, Mērniekos, Salacgrīvā, Kuivižos, 
Svētciemā, Korģenē, Lauvās, Vitrupē, Lāņos, Duntē, Tūjā un Liepupē! 

        Gaidām jūs Salacgrīvas novadā!

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs



2009. gadā Ainažu, Liepupes un Salacgrīvas pašvaldības 
apvienojās vienā – Salacgrīvas novadā.

Salacgrīvas novads atrodas Ziemeļvidzemē, robežojas ar 
Hedemestes pašvaldību Igaunijā, Alojas un Limbažu novadiem.

Attālums no Salacgrīvas līdz Rīgai — 103 km, 
līdz Limbažiem — 50 km, līdz Valmierai — 95 km. 
2011. gadā pašvaldībā ir 9273 iedzīvotāji:
Salacgrīvas pilsētā – 3244,
Salacgrīvas pagastā – 2354,
Ainažu pilsētā – 998,
Ainažu pagastā – 513,
Liepupes pagastā – 2164.

Salacgrīvas novads senāk un tagad

Salacgrīvas 
novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, 
Salacgrīvas novads, 
LV-4033
Tālr. +371 64071973, 
fakss +371 64071993 
E-pasts: 
dome@salacgriva.lv
www.salacgriva.lv



Salacgrīvas novads senāk un tagad

  Salacgrīva atrodas Latvijas ziemeļos, vietā, kur krāšņākā 
Ziemeļvidzemes upe Salaca sasniedz Rīgas jūras līci. Pilsētas 
nosaukums precīzi raksturo tās atrašanās vietu – Salacas grīvā. 
Jau 5.–6. gs. šeit bijusi seno lībiešu apmetnes vieta, par ko šodien 
liecina senais pilskalns. Apkārtnē līdz pat 19. gs. 70. gadiem varēja 
sastapt Salacas lībiešus, un tā tiek uzskatīta par pēdējo lībiešu 
apmetnes vietu Vidzemē. Salacgrīva kā miests sāka attīstīties ap 
1870. gadu līdz ar piekrastes kuģniecības uzplaukumu.

1928. gada 11. februārī  Salacgrīvai piešķirtas pilsētas tiesības. 
Latvijas brīvvalsts laikā iedzīvotāju galvenā nodarbošanās 
bija zemkopība un koku pludināšana, mazāk – zvejniecība, 
tirdzniecība, rūpnieciskā ražošana. 1921. gadā nodibināja 
Salacgrīvas vidusskolu. 

Laiks pēc 2. pasaules kara Salacgrīvas attīstībā bija nozīmīgs – 
no jauna tika uzcelta osta un zivju konservu rūpnīca, 1949.  gadā 
tika nodibināts un sekmīgi strādāja zvejnieku kolhozs “Brīvais 
Vilnis”. Par galvenajām saimniecības nozarēm kļuva zvejniecība 
un zivju pārstrāde. Tika uzceltas dzīvojamās un lielākā daļa 
sabiedrisko ēku, uzlabota pilsētas infrastruktūra. 

Latvijai atgūstot neatkarību, sākās jauns posms pilsētas 
attīstībā. Salacgrīva atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, kas ir 
daudzveidīga gan tautsaimniecisko, gan dabas resursu ziņā: 
novadu šķērso tranzīta maģistrāle Via Baltica, Salacas grīvā 
atrodas osta, apkārtnē ir plašs ceļu tīkls.Daudz interesantu 
vēstures un dabas objektu ir lielisks pamats tūrisma attīstībai. 



  Liepupes nosaukums cēlies no latviskota senā lībiešu nosaukuma 
“Pernigele” (lībiski pärn – liepa, joug – upe).

Senatnē Liepupes iedzīvotāji ir bijuši lībieši. Par to joprojām 
liecina vietvārdi: Kadaga – kadiķis; Mustkalni – melnie kalni; 
Korbiņi – meža biezoknis; Vārzas – krūmi; Sussika – vilki. 

Rakstu avotos Liepupe pieminēta jau 14. gadsimtā. 1322. gadā 
Turaidas fogts noteicis Liepupes baznīcas zemes robežas, bet 
mācītājmuiža nodibināta 1372. gadā. 1638. gadā revīzijā atzīmēts, ka 
te senāk bijušas 24 zemnieku sētas, no tām apdzīvotas tikai 18.

No vecās zviedru baznīcas saglabājušās drupas. Koka baznīcas 
vietā 1783. gadā uzcelta mūra baznīca, zvans bijis liets jau 
1634. gadā. 1971. gadā baznīca nodega, atjaunota laikā no 1991. līdz 
1995. gadam.

Pirmās ziņas par draudzes skolu Liepupē ir no 1727. gada, kad 
skolmeistars Ēvalds Rieps esot mācījis vienu bērnu. Vizitācijas 
protokolā rakstīts, ka agrāk bijusi skolas ēka, bet nu tās vairs neesot. 
Baznīcas un skolas lietu pārraudzītāji uzdevuši meklēt ēku skolai. 
Tāda ar vienu istabu un diviem kambariem uzcelta 1732. gadā. 

Bērnu apmācība Duntes muižā uzsākta 1865. gadā. Skolotājs bijis 
jauns zemnieks Sīmanis Leimanis, kurš gājis bojā, gāžot kokus jaunās 
skolas būvei. Liktenīgais koks iestrādāts durvīs. Kokmateriālus un 
zemi jaunās skolas celtniecībai devis barons Duntens. Jaunā skola 
uzsākusi darbu 1868. gadā. Pēc otrā pasaules kara skolēnu skaits 
Duntes skolā tuvojās diviem simtiem. 

Tagadējo Liepupes vidusskolas ēku sāka būvēt 1981. gadā.
Tagad Liepupes teritorija sastāv no trim agrākajiem pagastiem  – 

Liepupes, Duntes un Tūjas. 1935. gadā Liepupes pagasta platība bija 
4321 ha, Duntes pagasta – 4220 ha, Tūjas pagasta – 8000 ha.

Galvenie uzņēmējdarbības veidi Liepupes pagastā ir lauk-
saimnieciskā ražošana un produkcijas pārstrāde, zivsaimniecība, 
mežistrāde, tirdzniecība un apkalpojošā sfēra.
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  Ainažu vārds vēstures avotos pirmo reizi minēts 1564. gadā. Tas 
cēlies no lībiešu vārda ainagi – vientuļš. Igauniski Ainažu nosaukums 
ir – Heinaste – siena ceļš. 

Līdz 19. gadsimta sākumam Ainaži bija vientuļš, purvainu mežu 
ieskauts zvejnieku ciemats. Uzplaukums sākās 1868. gadā, kad brāļi 
Veides un Miķelsoni par 58000 sudraba rubļiem nopirka Ainažus un 
lielāko daļu muižas zemes no grāfa Mellīna. Turīgākie ainažnieki paši 
sāka būvēt kuģus jau 19. gs. vidū. 19./20. gs. mijā Ainaži bija cariskās 
Krievijas trešā lielākā osta kuģu pieraksta ziņā aiz Sanktpēterburgas 
un Rīgas.  1869. gadā Ainažiem piešķīra miesta tiesības. 1883. gadā 
Ainažu ostā bija pierakstīti 83 burukuģi, 50 no tiem bija būvēti 
Ainažos. 1900. gadā cariskās Krievijas valdība nolēma Ainažos 
uzbūvēt jaunu tirdzniecības ostu. 1903. gads tiek uzskatīta par ostas 
dibināšanas gadu. Līdz 1914. gadam Ainaži bija dzīva tirdzniecības 
osta Latvijas piekrastē. 1. pasaules karš izpostīja gan miestu, gan ostu, 
kuru sāka atjaunot tikai 1923. gadā. No 1924. līdz 1935. gadam Ainažu 
ostā ienāca un izgāja 1570 kuģi. Pēdējie kuģi ostā ienāca 1939. gadā. 
2. pasaules karā osta cieta nedaudz, bet 1944. gadā vācieši atkāpjoties 
uzspridzināja ostas piestātni, spīķerus un vairāk par 40 mājām. Ostas 
celtnes atstāja ārdošajai ledus un viļņu darbībai. Palicis vien akmeņu 
mols, kas liecina par kādreizējo ostu.

Mūsdienās Ainaži ir piejūras mazpilsēta, tūristiem interesanta ar 
savu vēsturi un jūras piekrasti, iespēju aktīvā atpūtā iepazīt un baudīt 
dabas jaukumus.
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Laikā, kad pasaulē arvien vairāk aizdomājas par vides aizsardzību, 
energoresursu taupību un alternatīvo enerģiju izmantošanu, arī mēs, 
Salacgrīvas novadā, esam nolēmuši pievērsties vides lietām, kas ir 
ilgtspējīgas mūsu novada pastāvēšanas un attīstības iespēja. Ikvienam 
no mums ir vēlēšanās dzīvot tīrā un sakārtotā vidē un tādu to saglabāt 
arī saviem bērniem. Mēs varam būt lepni jo dzīvojam Ziemeļvidzemē, 
piejūrā ar krāšņām un bioloģiski daudzveidīgām upēm, relatīvi 
neskārtiem mežiem, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Zaļā domāšana gūst arvien lielāku nozīmi mūsu ikdienā, un arī 
mums ir pienācis brīdis novērtēt, cik svarīgi ir veicināt un atbalstīt zaļo 
dzīvesveidu, lai vide, kurā dzīvojam, vēl ilgi kalpotu par mūsu mājām. 

Apstiprinot deklarāciju par ZAĻO NOVADU mēs vēlamies:
1. Veicināt „ZAĻO” domāšanu;
2. Nodrošināt ilgtspējīgas un veselīgas pilsētvides uzturēšanu, izstrādājot un īstenojot vides politikas plānus;
3. Nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas objektu atbilstošu apsaimniekošanu;
4. Nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni iedzīvotājiem, nodrošināt notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu;
5. Nodrošināt labiekārtotas pludmales atbilstoši „Zilā karoga” prasībām;
6. Šķirot sadzīves atkritumus;
7. Veicināt zaļo iepirkumu – vides prasību plašāku iekļaušanu pašvaldību iepirkumā;
8. Izveidot mājas lapā informatīvu sadaļu par ekoloģisko tehnoloģiju iespējamiem risinājumiem 
 vides jautājumus, pieredzes apmaiņai ar praktiskiem padomiem;
9. Veicināt veselīgu, videi draudzīgas produktu un ražojumu izmantošanu;
10. Veicināt videi draudzīgu un efektīvu energoresursu izmantošanu;
11. Popularizēt zaļā transporta (velo un ūdens) izmantošanu, radot nepieciešamo infrastruktūru tā attīstībai;
12. Popularizēt videi draudzīga tūrisma attīstību;
13. Atbalstīt vides izglītību, veicinot dabas zinātņu apguvi skolās;
14. Iesaistīt novada iedzīvotājus vides aizsardzības kampaņās, ikdienas vides sakopšanā 
 un vides izglītības akcijās.

Īstenojot deklarācijā nospraustos mērķus, izstrādājot attīstības stratēģijas, programmas un citus dokumentus, ievērot saprātības 
principus, neradīt sarežģītus birokrātiskus nosacījumus, bet gan katram novada iedzīvotājam pieejamu, vienkāršu, dzīvu un 
saprotamu ideju vai rīcības plānu, kurā katrs var iesaistīties, katrs justies piederīgs tos īstenojot dzīvē.  

                                                               Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Deklarācija par Zaļo novadu

Salacgrīvas novada domes deklarācija par Zaļo novadu 

Deklarācija radīta ar mērķi, iesaistīt Salacgrīvas novada visu interešu 
grupas, veicināt un popularizēt veselīgu, ekonomisku, dabai un 
cilvēkam draudzīgu ilgtspējīgu dzīvesveida un saimniecisko darbību.  



Salacgrīvas novads ietverts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
teritorijā, kas iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas UNESCO 
programmas globālajā biosfēras rezervātu tīklā “Cilvēks un biosfēra” 
(Man and the Biosphere), un ir vienīgā šāda veida teritorija Latvijā.

Te sastopama ievērojama bioloģiskā daudzveidība. 
No Igaunijas pierobežas gar piekrasti stiepjas dabas liegums “Randu 

pļavas”, kas ir lielākās piejūras pļavas Latvijā, kurās sastopamas ap 600 
augu sugu, kā arī  starptautiski atzīta putnu migrācijas un ligzdošanas 
vieta.

Vidzemes piekrastes posmā  starp Tūju un Melekiem  dabas daudz-
veidību glabā dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, kas bagāts 
ar krāšņiem smilšakmeņu atsegumiem, laukakmeņu krāvumiem, oļu 
laukiem un dažādu tipu kāpām ar lielu dabisko meža biotopu skaitu.

Salacgrīvas novadu caurvij viena no Latvijas krāšņākajām Latvijas 
upēm – Salaca, kas tieši te ieplūst jūrā. Bet dabas parks “Salacas ieleja” 
izveidots, lai aizsargātu gan tajā mītošo lašu populāciju,  gan dabas, 
ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

Savukārt Rīgas jūras līča piekrastes daļa līdz 10 m dziļumam 
posmā Ainaži – Dzeņi apzināta kā viena no 62 Baltijas jūras bioloģiski 
daudzveidīgākajām teritorijām.

Novada teritorijā ir savdabīgi valsts nozīmes aizsargājami dabas 
objekti – akmeņu saliņa jūrā pie Svētupes ietekas un Baltijas jūrā 
vienīgie smilšakmens atsegumi – Sarkanās jeb Veczemju klintis –, 
kā arī viena no Latvijā garākajām un kultūrvēsturiski nozīmīgākajām 
alām – Lībiešu Upurala pie Svētupes.

Dabas vērtības un aizsardzība



Salacgrīvas novads stiepjas gar piekrasti un tāpēc novada uzņēmējdarbības 
pamats ir zivsaimniecība. Darbojas liels pārstrādes uzņēmums a/s “Brīvais 
vilnis”, kā arī piekrastes zvejnieki. A/s “Brīvais vilnis” ir iespēja iegriezties tūrisma 
grupām un apskatīt ražošanas procesu, kā arī nodegustēt ražojumus. 

Salacgrīvas osta jau 1368. gadā vēstures avotos minēta kā Livonijas arhibīskapa 
osta. Sākot ar 19. gadsimta 2. pusi Salacgrīvas osta izveidojas par nozīmīgu 
lauksaimniecības ražojumu un kokmateriālu eksportostu Ziemeļvidzemē. Par 
aktīvu dalībnieci mūsdienu kravu pārvadājumu tirgū tā kļuva sākot no 20. gs. 
90. gadiem, no lokālas zvejas ostas tā ir kļuvusi par kokmateriālu, šķeldas un cita 
veida kravu eksporta un importa ostu. Salacgrīvas ostā apkalpo kuģus ar iegrimi 
līdz 5,6 m, ostā tiek apkalpotas kravas no visas Vidzemes un Dienvidigaunijas, 
tās tiek transportētas uz visām Baltijas jūras reģiona valstīm.

Blakus Salacgrīvas ostai atrodas nelielā Kuivižu osta, kas ir izveidojusies 
par attīstītu jahtu un zvejas ostu. Kuivižu ostā ir izbūvētas visa nepieciešamā 
infrastruktūra, lai uzņemtu jahtas, kā arī lai to varētu izmantot zvejniecības 
vajadzībām.

Savukārt Salacgrīvā ir izbūvēta un labiekārtota jahtu piestātne. 

Uzņēmejdarbība Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada lielākie uzņēmēji – a/s 
“Brīvais vilnis”, SIA “Ardagh Metal Packaging”, 
SIA “Baltic Forest” u.c.

Novadā ir attīstīta arī lauksaimniecība. 
Piemēram, Liepupes pagastā ir izveidojusies 
liela bioloģiskā lopkopības saimniecība Kristīnes 
Mauliņas vadībā. Te ir uzcelta moderna ferma, 
slaukšanas zāle, iepirkti kvalitatīvi šķirnes lopi 
no Vācijas un saimniecība 2011. gadā ir uzsākusi 
pāreju uz bioloģisko saimniekošanu.

Novadā attīstās tūrisms un ar vien vairāk 
cilvēku tiek nodarbināti šai nozarē. 

Salacgrīvas novada dome jau 2005. gada 
izveidoja uzņēmēju konsultatīvo padomi, kuru 
konferencē uz diviem gadiem ievēl paši uzņēmēji. 
Padomē tiek pārstāvētas visas nozares un aptverts 
viss novads. Tā ir aktīvs padomdevējs domes 
darba organizēšanā. Uzņēmēju konsultatīvā 
padome bija viena no pirmajām, kas parakstīja 
novada domes Zaļo deklarāciju. 

Būt saimniekiem savā – Zaļajā novadā – ir 
Salacgrīvas novada uzņēmēju galvenais motīvs.



Salacgrīvas novadā ir divas vidusskolas – Salacgrīvas vidusskola, kurā mācās 
522 audzēkņi, no kuriem 18 apmeklē vakarskolu, Liepupes vidusskola, kurā mācās 
174 audzēkņi un Kr. Valdemāra Ainažu pamatskola ar 137 audzēkņiem. 

Salacgrīvas novada skolēni profesionālo izglītību apgūst Salacgrīvas mākslas 
un Salacgrīvas mūzikas skolā (katrā no tām mācās ap 100 skolēnu).

Pirmskolas izglītības vecuma bērni apmeklē PII „Randa” Ainažos (40 audzēkņi), 
PII „Vilnītis” Salacgrīvā (222 audzēkņi) ar filiālēm Korģenē un Svētciemā un 
dienas centrā „Rūķu nams” Liepupes vidusskolā (50 audzēkņi). 

Salacgrīvas novada skolēni savus talantus attīsta skolās dažādās interešu 
izglītības programmās. 

Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā  bērni darbojas 1.–4. klašu korī, 5.–9. klašu 
zēnu vokālajā ansamblī, 5.–9. klašu meiteņu vokālajā ansamblī, teātrī, kultūras 
pasākumu organizēšanas un vadīšanas pulciņā, ekoloģijas pulciņā, floristikas 
pulciņā, sporta spēļu pulciņā, ārstnieciskajā vingrošanā un skolēnu projektu un 
zinātniski pētniecisko darbu pulciņā. 

Salacgrīvas vidusskolā – 1.–4. klašu korī, 5.–9. klašu korī, 9.–12. klašu korī, 
folkloras kopā, vokālistu pulciņā, vokāli-instrumentālajā pulciņā, orķestrī, ģitāristu-
vokālistu pulciņā, tautasdejās, līnijdejās, dabaszinātņu pulciņā, floristikas pulciņā, 
basketbola, sporta un volejbola pulciņos, lietišķās un tekstilmākslas pulciņos, 
un vizuālās mākslas pulciņā, kokapstrādes pulciņā, kulinārijas pulciņā, avīzē un 
jaunatnes klubā.

Liepupes vidusskolā – teātra pulciņā, 1.–4.un 5.–12. klašu koros, 4.–8. klašu 
zēnu ansamblī, 4.–5. klašu meiteņu ansamblī, 2.–3. klašu skolēnu dziedāšanas 
pulciņā, latviešu tautasdziesmu dziedāšanas pulciņā, tautas deju pulciņos dažādās 
vecuma grupās, dabaszinību pulciņā, mazpulcēnos un mūzikas pulciņos pirmskolas 
vecuma bērniem.

Skolēni labprāt piedalās dažādos projektos saistībā ar vides izglītību, ar labiem 
panākumiem startē mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. 

Izglītība Salacgrīvas novadā



  Liepupes pagasta lielākais un centrālais pasākums ir pagasta 
svētki jūlija pēdējās nedēļas nogalē, kā arī Ražas svētku balle rudenī, 
garīgās kora mūzikas koncerti Liepupes baznīcā.

Liepupes pagasta kultūras dzīves centri ir Liepupes pagasta tautas 
nams “Mežgravas” un Tūjas tautas nams “Ābeļziedi”.

Liepupē darbojas: 
koris “Pernigele” (vadītāja Arta Zunde), 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ulubele” (vadītājs Jānis Trezuns), 
vīru ansamblis (vadītājs Andris Zunde), 
Liepupes amatierteātris (vadītāja Inese Broka), 
jauniešu deju kolektīvs “Liepupīte” (vadītājs Jānis Trezuns).

Kultūra Salacgrīvas novadā

  Lauvās zem viena jumta darbojas Lauvu Tautas nams, Salacgrīvas 
novada domes dienas centra bērniem Lauvu filiāle un saviesīgā biedrība 
„Svētupes Lauva”. Ikdienā Lauvu Tautas namā iedzīvotājiem tiek dota 
iespēja palasīt preses izdevumus, izmantot interneta pakalpojumus, 
kā arī spēlēt galda spēles.

Katru gadu šeit tiek godā celtas Lieldienas un Ziemassvētki. Pirmajā 
novembra sestdienā sveicam jubilārus apaļajās gadskārtās. Kopā 
sanākam arī lielajā pavasara ballē, bet pēc sekmīgi pavadīta mācību 
gada bērni un vecāki dodas kopīgā ekskursijā. Bez tam atzīmējam arī 
citus notikumus – Sveču dienu, 1.septembri, Adventi.

  Ainažos jau 1926. gadā nodibinājās kultūras biedrība. Tajā darbojās 
koris un deju kolektīvs. Kultūras nams Ainažos uzcelts 1928.gadā. 
Ļoti lielus līdzekļus kultūras nama celtniecībā ieguldīja Jānis Asars 
un Remberts Rungainis. Kultūras namam kopš 1966. gada piešķirts 
Eiropas kultūras mantojuma statuss. 

Populārākie svētki Ainažos ir Ziemeļlivonijas festivāls, kurš notiek 
katru gadu augusta 3. nedēļas nogalē un dziedātāju konkurss „Dziesma 
manai paaudzei” martā.

 Ainažu kultūras namā darbojas: 
jauktais koris “Krasts” (diriģente Agra Jankovska), 
jauniešu deju kolektīvs “Randiņš” (vadītāja Anita Gīze), 
pieaugušo un skolēnu amatierteātri (vadītājs Zintis Sārs), 
bērnu deju kolektīvi „Zvirgzdiņi” un „Jūrmalnieks” 
    (vad. Solveiga Muciņa).

Kultūras dzīvi Salacgrīvas novadā organizē un vada domes kultūras, 
muzeju un bibliotēku darbinieki, kuri strādā Salacgrīvā, Ainažos, 
Liepupē un Lauvas tautas namā. Kultūras un tautas nami darbojas 
katrs patstāvīgi kā domes struktūrvienība ar koordinējošo un lielāko 
pasākumu norišu centru – Salacgrīvas kultūras namu.



Kultūra Salacgrīvas novadā
  Salacgrīvas kultūras namā darbojas tautas mākslas kolektīvi:

vecākās paaudzes deju kopa “Saiva” (vadītāja Valentīna Kalniņa), 
deju kopa “Tingeltangels” (vadītājs Jānis Ērglis), 
folkloras kopa “Cielava” (vadītāja Zenta Mennika), 
pūtēju orķestris “Enkurs” (vadītājs Arnis Šmitiņš),
senioru  koris “Salaca” (vadītāja Arta Zunde), 
jauniešu deju kolektīvs “Randa” (vadītāja Anita Gīze),
pirmskolas vecuma deju kolektīvi (vadītāja Anita Gīze), 
bērnu un sieviešu vokālie ansambļi (vadītāja Agita Zvejniece). 
Daudzus salacgrīviešus kopā pulcē interešu klubi: 
līnijdeju klubs “Salacgrīva”, austrumu deju studiju „Hasana”, 
aerobikas, kalanētikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.

Salacgrīvā ļaudis prot priecāties svēkos un uzņemt viesus.
Senākie un populārākie svētki Salacgrīvā ir Jūras svētki. To 

svinēšana, pilnveidojot un dažādojot programmu, gadu no gada ir 
ļoti plaša, piesaistot ap 8000 apmeklētāju. Tradicionālas ir īpašās 
sacensības zvejnieka zābaka, sviedlīnes un glābšanas riņķa mešanā, 
airēšanā, dienas koncertprogrammas, dažādas atraktīvas nodarbes, 
piemēram, zivju apgleznošana; zivju zupas vārīšana. Pusnaktī notiek 
skaista svētku uguņošana, balle pie jūras turpinās līdz rīta gaismai.

Starptauisku skanējumu ieguvis Positivus festivāls, kas notiek 
jūlijā. Tajā piedalās labākās mūzikas grupas no visas pasaules, un tas 
ik gadu pulcē apmēram 35 000 apmeklētāju.

Salacgrīvā atgriezušies Plostnieku svētki, kuros uzskatāmi tiek 
demonstrētas un interesentiem ierādītas plosta siešanas prasmes, kā 
arī visas ar to saistītās izdarības. Plostu sien divas dienas, pa Salacu 
tas plosto divas dienas, ceļojumu noslēdzot pie Salacgrīvas pilskalna 
ar koncertu un suminājumiem.



Kultūra Salacgrīvas novadā
Kopā ar muzeja darbiniekiem tiek rīkoti Muzeju nakts pasākumi, 

atbilstoši katra gada ieteiktajai tēmai. 
Tradicionāli kļuvuši bērnu svētki ar pašu bērnu un jauniešu veidotu 

koncertu, dažādām veiklības nu atjautības sacensībām, jautrības atrak-
cijām un arī Salacgrīvas “Lielās balvas” izcīņu.

Ar īpašu noskaņu bagāts ir kļuvis Zāļu dienas rīts ar skaļu ielīgošanu, 
pašdarbnieku koncertu, alu un sieru. 

Par tradīciju jau kļuvuši Salacgrīvas pilsētas svētki.
2010. gadā tika iedibināta jauna tradīcija – starptautiska masku 

tradīciju festivāla svinēšana, iecerēta turpināt ik gadu – Meteņos.
2010. gadā notika pirmais Salacgrīvas Mūzikas festivāls, kas apvie-

noja divas būtiskas lietas – bērnu un jauniešu meistarklases pie slaveniem 
Krievijas un Latvijas mūziķiem un klasiskās mūzikas koncertus kultūras 
namā un Salacgrīvas dievnamos. 

Rudenī salacgrīvieši pulcējas Nēģu dienā, kad nēģu taču saimnieki 
uzņem un cienā svētku viesus ar dažādos veidos gatavotiem nēģiem.

Salacgrīvā tiek rīkoti dažādi pasākumi dažāda vecuma un interešu 
grupu cilvēkiem, lai kaut ko sev saistošu piemērotu atrastu ikviens:

Latvijas profesionālo teātru viesizrādes bērniem un pieaugušajiem, 
ikgadējais labdarības koncerts bērniem “No sirds uz sirdi”,  Ziemassvētku 
pasākumi, pašdarbnieku tematiskie vakari – koncerti, mūzikas skolu 
audzēkņu koncerti, “Jauno talantu” konkurss bērniem un jauniešiem, 
iespēja uzdziedāt ikvienam – “Paņem draugu – dziedāt nāc!”, valsts svētku 
pasākumi, kuru ietvaros tiek noteikts “Gada salacgrīvietis, uzņēmums, 
ģimene”, jauno salacgrīviešu svinīga uzņemšana pilsētnieku saimē. Visās 
latviskajās gadskārtās aktīvi darbojas folkloras kopa “Cielava”.



  Salacgrīvas bibliotēkas vēsture 
sniedzas vairāk nekā 100 gadus senā 
pagātnē. Salacgrīvas pilsētā 1890. gadā 
sāka darboties Salacgrīvas (Sveiciema) 
Saviesīgā biedrība, kas 1902. gada 
4. augustā nodibināja Salacgrīvas Savie-
sīgās biedrības bibliotēku. 1912. gadā 
tika uzcelts Salacgrīvas Saviesīgās 
biedrības nams, kurā vietu atrada arī 
bibliotēka, tagad tā saucas Salacgrīvas 
novada Salacgrīvas bibliotēka.

 Ainažu bibliotēka dibināta 
1922. gadā kā Latvijas Jaunatnes Savie-
nības Ainažu organizācijas bibliotēka, 
kas atradās pilsētas valdes ēkā. Sākot ar 
1927. gadu bibliotēkas nosaukums bija 
Ainažu Kultūras biedrības bibliotēka. 
Tagadējo bibliotēkas atrašanās vietu – 
ēku uzcēla 1973. gadā.

Bibliotēkas Salacgrīvas novadā

  Korģenes bibliotēka dibināta 2010. gadā 
un tā ir pati jaunākā Salacgrīvas novada 
bibliotēka.

  Liepupes bibliotēka dibināta 1945. gadā. 
Bibliotēkas pamatfonds atrodas Liepupes 
centrā, bet Meķos un Mežgravās atrodas 
grāmatu izsniegšanas punkti.

  Mērnieku bibliotēka dibināta 1946. gadā.
 Svētciema bibliotēkas pirmsākumi meklē-

jami 1870. gadā, kad Lauvās ar Svētciema 
muižas īpašnieka Dr. T. fon Fēgezaka atbalstu 
nodibināja bibliotēku. Pēckara gados reizē ar 
kopsaimniecības “Salacgrīva” dibināšanu sākts 
veidot tagadējo Svētciema bibliotēku.

   Lēmums par Tūjas bibliotēkas dibināša-
nu tika pieņemts 2005. gada 7. decembrī. 
2006. gada 6. februārī bibliotēka tika reģistrē-
ta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā, 
2007. gada 14. februārī tā tika atvērta apmek-
lētājiem.

   Salacgrīvas novadā savus apmeklētājus gaida 10 bibliotēkas: septiņas publiskās – 
Salacgrīvas, Ainažu, Mērnieku, Svētciema, Liepupes, Tūjas, Korģenes – un trīs skolu 
bibliotēkas – Salacgrīvas, Ainažu, Liepupes. 

Kā vieni no unikālākajiem 
pasākumiem, ko organizē Salac-
grīvas novada bibliotēkas, ir 
Vidzemes patriotiskie dzejas 
festivāli. Tie notiek ik pārgadus 
11. novembrī, tieši Lāčplēša die-
nā. Tad pilsētā sabrauc skolēni 
no visas Vidzemes, lai godinātu 
dzeju, lai tiktos ar ievērojamiem 
latviešu literātiem, lai izjustu 
gandarījumu saņemot balvu – 
grāmatu, kurā ir publicēti uzva-
rētāju dzejas darbi. Bibliotēkās 
darbojas dažādas interešu gru-
pas, klubiņi.



Muzeji Salacgrīvas novadā
  Ainažu ugunsdzēsības muzejs durvis apmeklētājiem 

vēra 1991. gada decembrī. Divdesmitajā jubilejas gadā 
muzejs ir mainījis savu vizuālo ietērpu un apmeklētājus 
sagaida ar jaunu ekspozīciju.

“Spožas pogas, ķiveres” – tā  atspoguļo laika posmu 
Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībā, kas raksturīgs 
ar aktīvu, patriotisku un vērienīgu  darbību ne tikai 
ugunsgrēku likvidēšanā, bet arī ar  iesaistīšanos valsts un  
pilsētas notikumos. Īpaši spilgts laika posms biedrības 
vēsturē ir no dibināšanas līdz 2.pasaules karam.

Muzejā var aplūkot gan rokas sūkņus, gan motor-
sļirces, rokas sirēnas, karoga kāta naglas, senās foto-
grāfijas, rakstiskos materiālus. Blakus esošajā uguns-
dzēsēju depo ir iespēja uzlaikot ugunsdzēsēju ķiveres, 
pagriezt rokas sirēnu, nofotogrāfēties pie ugunsdzēsēju 
automašīnām.  Ainažu jūrskolas muzejs – senais latvju jūrniecības slavas lie-

cinieks – atrodas Ainažu centrā. Klases telpā pie tāfeles muzeja viesus 
sagaida pats senās jūrskolas priekšnieks kapteinis Kristiāns Dāls, kas 
perfekti atveidots vaska figūrā. Muzejā var uzzināt, kā piekrastes 
zvejnieku ciemos būvēja un laida ūdenī senos buriniekus un kā mūsu 
jūrnieki ar tiem devās tālajās pasaules jūrās un okeānos. 

Tā īpašā sajūta, kas pārņem katru, kas atstāj šo mazo, viesmīlīgo 
muzeju, ir lepnums par latvju tautas slaveno jūrniecības pagātni un 
par tās stiprajiem un drosmīgajiem jūras braucējiem. Muzeja dārzā 
simtgadīgo ozolu ēnā iespējams aplūkot seno enkuru kolekciju.
Pašlaik muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 9000 krājuma vienību. 
To vidū nozīmīgākās kolekcijas ir Ainažu kartes, plāni, jūrskolnieku 
diplomi, mācību pieraksti, grāmatas, fotogrāfijas, navigācijas instru-
menti, burukuģu būves rīku, jūrnieku sadzīves priekšmeti u.c. Īpaši 
nozīmīgas ir Ainažu jūrskolnieku bērnu un mazbērnu atmiņas.



Muzejam ir vairākas īpašas 
kolekcijas: Salacgrīvas un tās ap-
kārtnes vēsturiskās fotogrāfijas 
un pastkartes no 19. gs. beigām 
līdz 1940. gadam, Vidzemes pie-
krastes ļaužu sadzīvei un zvejai 
raksturīgie darba rīki un iedzīves 
priekšmeti, novada mākslinieku 
darbi. Muzejs vāc arī nemateriālā 
kultūras mantojuma liecības.

Piedāvājam iespēju nofoto-
grafēties improvizētā fotosalonā 
„Lielsalace” (jāizmanto personīgais 
fotoaparāts), kā arī iesēsties stellēs 
un ieaust strīpu lupatu deķī.

Muzeji Salacgrīvas novadā

  Slavenā fantāzijas meistara Hieronīma Fridriha Kārļa 
fon Minhauzena muzejs iekārtots atjaunotajā Duntes 
muižas kungu mājā. Durvis apmeklētājiem tas atvēra 2005. 
gada 32. maijā.  Tas ir muzejs – sapnis, kurā mājo prieks 
un asprātība. Pastāvīgā vēstures ekspozīcija „Minhauzena 
pasaule” piedāvā iepazīt baronu kā prinča Antona Ulriha 
pāžu, kā armijas virsnieku, mīlošu vīru, kaislīgu mednieku 
un aizrautīgu stāstnieku – cilvēku, kurš aizgūtnēm bauda 
dzīvi, saglabājot spēju smieties par sevi un citiem, saskatīt 
pasauli, kas ir citādāka.

Pēc laulībām ar Jakobīni fon Duntenu 1744. gada 2. febru-
ārī, Minhauzens vairākus gadus nodzīvoja Duntes muižā.

Muzeja 2. stāvā izvietota Latvijā plašākā vaska figūru 
kolekcija “Izcilas personības Latvijas vēsturē”. Savukārt 
alus mīļotājus iepriecinās apskatāmā kolekcija ar 2000 alus 
kausiem no 57 pasaules valstīm.

Jaunākai paaudzei daudz prieka sagādās aktivitātes 
Atrakciju kuģī. Muzeja apmeklētāji var doties pastaigā pa 
Minhauzena meža taku (5,3 km), mēģinot sasniegt jūru un 
iejusties Minhauzena piedzīvojumos. 2012. gada 32. maijā 
tiek plānots atvērt jaunā MINHAUZENA KROGA durvis, 
jo, kā teicis Minhauzens: „Tikai paēdis ir karotājs”. Krogs tiek 
būvēts ar jumtu uz leju.

  Salacgrīvas  muzejs dibināts 1998. gadā. Kaut arī nams ir jauns, 
tas celts uz vecā Salacgrīvas saviesīgās biedrības nama pamatiem, 
par ko liecina ārējā sienā saglabātais oriģinālās ķieģeļu sienas 
fragments.

Apmeklētājiem muzejs piedāvā jaunu ekspozīciju “Zutiņš 
murdā”, kas stāsta par unikālu Salacas nēģu zveju ar tačiem. Tajā 
izmantoti interaktīvi paņēmieni, kas materiāla izziņā iesaista 
kā bērnus, tā pieaugušos. Atnāc, un tu varēsi nēģu taci ne tikai 
apskatīt, bet arī uzbūvēt! 

Apskatāma privātkolekcija “Zemē atrastais” jeb arheoloģiskie 
atradumi Salacgrīvas apkārtnē. Otrajā zālē skatāmas maināmas 
ekspozīcijas. Gadā viena izstāde parasti veltīta novada vēstures 
izpētei, bet pārējā laikā aplūkojamas dažādas mākslas izstādes.



Salacgrīvas novadā darbojas vairāki sporta klubi.
  Salacgrīvā:

Basketbola klubs “Salacgrīva” startē Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijā, 
Olimpiskā centra “Limbaži” čempionātā basketbolā un citās sacensībās. Hokeja 
klubs “Salacgrīva” piedalās UHL (United Hockey League) B līgas sacensībās. 
Salacgrīvā katru gadu rīko Salacgrīvas Open Cap, kas notiek uz atklātā laukuma. 
Makšķernieku kluba “Salackrasti” biedri piedalās dažādās sacensībās. 
Kopā ar novada domi rīko sacensības “Salacas Laša kauss”, kā arī zemledus 
makšķerēšanas sacensības bērniem. Auto klubs “Salaca” piedalās Latvijas 
un Baltijas valstu autokrosa čempionātos, Latvijas čempionāta VAZ kausā 
autokrosā. Katru gadu ziemā tiek rīkotas sacensības autokrosā “Salacas aplis”.  
Motokluba “MX Salacgrīva” biedri piedalās Latvijas Alternatīvā Motosportu 
Asociācijas sacensībās, Batery  Superkausa izcīņā, M-trase.lv kausa izcīņā 
motokrosā  un Latvijas čempionātā (LAMSF), rīko motokrosu “Ainažu kauss”. 
Biedrības “Superaktīvs” biedri piedalās L.A.M.A. rīkotajās sacensībās un M-
trase.lv kausa izcīņā motokrosā. Futbola komanda “Zvejnieku parks” piedalās 
Olimpiskā centra “Limbaži” čempionātā futbolā 7:7 un čempionātā minifutbolā 
telpās 5:5. Veterānu komanda piedalās pašu rīkotajā “Roberta Spuriņa” piemiņas 
kausā izcīnā futbolā, kas notiek katru gadu. Biedrības “Sports Salacgrīvas 
novadam” darbības mērķis ir sporta un aktīvās atpūtas pasākumu aktivizēšana. 
Darbojas  jātnieku sporta klubs “Fenikss”. Biedrības „Marmots” darbības 
mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs.  

  Ainažos:    
Biedrības “Sprints A” mērķis ir sporta, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu 

aktivizēšana Ainažos, lietderīgā brīvā laika izmantošanas organizēšana dažāda 
vecuma un interešu grupām.

  Liepupes pagastā:
Sporta klubs “Veixmes” piedalās Olimpiskā centra “Limbaži” čempionātā 

florbolā, vasaras čempionātā futbolā 7:7; ziemas čempionātā minifutbolā 5:5; 
volejbolā (sieviešu un vīriešu komandas); Valmieras atklātajā čempionātā florbolā; 
Latvijas II līgas čempionātā florbolā un Latvijas veterānu florbola čempionātā.

Sports Salacgrīvas novadā

 Sporta un atpūtas kompleksa “Zvejnieku 
parks” plašā teritorija ļauj organizēt vērienīgus 
atpūtas un sporta pasākumus. Populāri ir sporta 
svētki un dažādas spartakiādes, kurās piedalās 
līdz pat 1500 dalībnieku un līdzjūtēju. 

Kompleksā atrodas stadions, kas ietver futbola 
laukumu, vieglatlētikas sektorus, skrejceliņus ar 
8 celiņiem, tribīnes 1000 skatītājiem, futbola 
treniņu laukumu, bērnu rotaļu laukumu; hokeja 
laukums ar tribīnēm; administrācijas ēka, kurā 
atrodas ģērbtuves ar dušām, sauna, trenažieru 
zāle, solārijs; estrāde ar 5000 skatītāju vietām; 
telšu vietas un automašīnu stāvvietas. Blakus 
“Zvejnieku parkam” 2005. gadā atklāja tenisa 
kortus ar mākslīgo zālīti. 2004. gadā atklāts 
skeitpraks – uzstādītas aptuveni 10 dažādas 
veida rampas un konstrukcijas.

“Zvejnieku parks” katru gadu organizē 
spartakiādi Salacgrīvas novada izveidotajām 
komandām, kuras visa gada garumā sacenšas 
dažādos sporta veidos (21 sporta veids). “Zvej-
nieku parkā” katru gadu tiek organizēti Lat-
vijas Jaunatnes līgas turnīri futbolā. Tiek rīkots 
Baltijas čempionāts Enduro.



Izdevējs: Salacgrīvas novada dome

Salacgrīva: 
 „Nams” Nr. 1 (Rīgas 2)

Tel: 64041934
„Nams” Nr. 2 (Rīgas 2)

Fax: 64041933, tel: 64041414; e-pasts: acteks@acteks.lv

Saulkrasti:
„Būvē” (Ainažu 6A)

Fax: 67951485, tel: 67951484; e-pasts: buve@acteks.lv

Salacgrīva:
„Mežam un dārzam” (Viļņu 2)

Tel./Fax: 64071377;  e-pasts: md@acteks.lv

„Būvei un atpūtai” (Pērnavas 3)
Fax: 64041207, tel: 64041206; e-pasts: ba@acteks.lv

Salacgrīvas
ostas pārvalde

Pērnavas iela 3, Salacgrīva, LV 4033
Tālr. 64071111, 64071110, 

Fakss : 64071110, 64071109
E-pasts port@salacgrivaport.lv
www.salacgrivaport.lv

A/S „Brīvais vilnis”
Salacgrīva, Ostas iela 1, LV-4033

www.brivaisvilnis.lv
Tālr. 64000210, 

64000221(pārdošanas daļa) 
E – pasts: bv@brivaisvilnis.lv

Zivju konservu ražošana, 
pārdošana

Saldētavas pakalpojumi
Ekskursijas ar produkcijas 

degustāciju

Vieglā metāla iepakojuma ražošana

Metāla cisternu, rezervuāru 
un tilpņu ražošana

Cilindrisku metāla trauku 
un konteineru ražošana

Ostas 1, Salacgrīvas novads, 
Salacgrīva, LV-4033

Tālr. +371-64071333 
Fakss: +371-64071323




