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Labo darbu balva Liepupē

Otrajos Ziemassvētkos Liepupes tautas
namā notika Labo darbu balvas pasniegšana. Šogad šai balvai izvirzīti 65 novada
iedzīvotāji ne tikai no Liepupes, bet arī no
Salacgrīvas.
Pirms sākt svinīgo apbalvošanu, tautas
nama vadītājs Andris Zunde nolasīja fragmentu no kādas liepupietes vēstules: - Šo
iecienīto pasākumu noteikti vajag turpināt.
Labajos darbos un labajos vārdos ir kāds
lielāks spēks, ko mēs tā pa īstam nenovērtējam. Neviens cits nenāks un neko nedarīs,
ja ne vien mēs paši. Tāpēc paldies! Taisnības labad gan jāteic, ka ir cilvēki, kuriem
šķiet, ka par tādiem nieka darbiņiem pateicība nepienākas. Tie visbiežāk ir tieši paši
nominētie labie ļaudis, kuri saka: - Ko tad
es, par ko tad man? Tas jau tāds nieks vien
ir... Taču Andris mudināja nekautrēties teikt
paldies par labo. Sveikt un sumināt labo
darbu veicējus Andrim palīdzēja Aivars
Ilgavīzis, Inese Broka, Līga un Marta Zundes.
Liepupes pagasta pārvalde Labo darbu balvai izvirzījusi Ingu Konstantu un
Venitu Taubi, kuri aktīvi iesaistījās Lielās
talkas organizēšanā. Venita arī izstrādājusi
projektu Tūjas ciema Liedaga ielas apzaļumošanai.
Sociālais dienests balvu veltīja Rūķu
komandai - Aigai Vildei, Zanei Ģērmanei,
Līvai Ģērmanei, Laumai Jokstei un Diānai
Grimaļukai. Jau vairākus gadus viņas dodas labo darbu ceļojumā pie Salacgrīvas
un Limbažu novada ģimenēm ar bērniem.
Voldemārs Lejiņš ar sociālā dienesta starpniecību otro gadu divās pagasta ģimenēs
organizē Ziemassvētku vecīša ierašanos
ar brīnumiem. Tas ir negaidīts pārsteigums, kad piepildās pašu bērnu rakstītās
vēlmes. Par Aigaru Bērziņu dienests rak
sta: - Ikdienas steigā bieži nenovērtējam
mums dotās lietas, kas tik ļoti nepieciešamas grūtībās nonākušo ģimeņu bērniem.
Kaut vairāk būtu tādu cilvēku kā Aigars,
kurš ar sirds siltumu domā par to vecāku
bērniem, kuriem dzīvē tik ļoti nav paveicies! Sociālais dienests vēlas pateikties arī
tiem daudzajiem anonīmajiem mazlietoto
apģērbu, rotaļlietu un bērnu grāmatu ziedotājiem, kuri vienkārši ienāca pārvaldes
ēkas telpās, klusi nolika dāvaniņas pie
dienesta durvīm, radot pārsteiguma sajūtu
gan speciālistiem, gan daudziem bērniem,
pie kuriem lietas aizceļoja. Salacgrīviete
Anda Ristameca jau ilgus gadus sadarbībā
ar ārzemju draugiem novadā organizē labdarības pasākumus. Anda darbojas Septītās
dienas adventistu draudzē, pasniedz mūzikas stundas Salacgrīvas novada mūzikas
skolā, izskolojusi un izvadījusi dzīvē trīs
brašus dēlus, vēl rūpējas par pastarīti Ievu.
Neskatoties uz daudzajiem pienākumiem
un kuplo ģimeni, Anda 19. decembrī sagādāja īstu pārsteigumu Liepupes pagasta
44 bērniem - tika noorganizēts brīnišķīgs
mūzikas skolas audzēkņu koncerts, izrāde
un pārsteiguma dāvaniņas.
No Liepupes vidusskolas saņemtas
anketas par Ivetu Špūli. Ja viņai būtu jāpiesaka īpaša nominācija, tā būtu Atbalsts
skolai un ģimenei. Iveta gan deju lieluzvedumā No zobena saule lēca, gan bērnu
un valsts svētkos, šogad Dziesmu un deju
svētku laikā Rīgā pina matus, žāvēja drēbes, ģērba, palīdzēja, pieskatīja, atbalstīja.
Viņa ir atbalsts arī skolas administrācijai lai kuru darbiņu palūgtu vai uzticētu, ar
lielu rūpību viss tiek izdarīts. Dziedātājiem
līdzi brauca, viņus pieskatīja, palīdzēja,

atbalstīja arī Jautrīte Marina Liepiņa brīnišķīga audzinātāja, kurai izveidojies
ļoti labs kontakts ar
audzināmo 6. klasi.
Arī skolotāja Ira Janiša Skolēnu dziesmu un deju svētkos
pieskatīja, palīdzēja,
atbalstīja. Iras izpalīdzība, aizvietojot
prombūtnē
esošus
kolēģus, salda medus
burciņa vai labs vārds
tiek katram, kam tas
vajadzīgs.
Šogad
puķes Liepupes vidusskolas pagalmā
ziedēja tik krāšņi kā
vēl nekad. Patiesība ir vienkārša - bez
mēsliem neaug nekas. Paldies Jolantai Jēkabsonei par Šīgada Labo darbu balvas saņēmēji, kuri nesavtīgi ir palīdzējuši Liepupes pagasta iedzīvotājiem
atsaucību, čaklumu
un dāsnumu! Paldies arī Guntim Priedem, īpašniekiem. Ne tikai gaumīgi tiek sakopts novērtēt, tā vienkārši pateikt paldies. Un
kurš iepriecināja mazo bērnu sirsniņas, at- Liepupes centrs, bet iegūti arī jauni pagas- cits cilvēks raksta: - Tas ir domes priekšvedot un bērnudārzam dāvinot smilšu kra- ta kultūras dzīves veidotāji un atbalstītāji. sēdētāja viedums, kas ļauj pie mums visam
vu. Cik daudz jauku mirkļu tas sagādājis Paldies Egitai Lauskai par lielisko sadarbī- notikt pareizi. Turies, priekšniek, sadod žamazajiem liepupiešiem, jo smilšu bija tik bu! Agita Bušmane nu jau spiesta ēdināt ne garus tiem, kas pelnījuši, un mēs Tevi atbaldaudz, ka pietiek divām kastēm, un Tēva tikai vietējos, bet arī svešiniekus. Pati vai- stīsim! Labo darbu balva arī novada kārtībdienā septembrī tēti izgatavoja otru smilšu nīga, nevajadzēja tik garšīgas zupas vārīt! niekam Didzim Žibalam. Lūk, ko par viņu
kasti. Arnis Skrastiņš sniedz atbalstu sko- Darba viņai patiešām daudz. Par tradici raksta kāda liepupiete: - Atsaucīgs, labeslai daudzu gadu garumā - ir ziedoti līdzekļi onālu jau var saukt Ražas balles zaptu kon- tīgs kārtībnieks, palīdz atrisināt samilzušu
un labiekārtoti angļu valodas, matemātikas kursu. Tajā šogad nolēma piesaistīt viņu sāpi. Uzklausa, ļauj pacīnīties katram par
kabineti, saņemts atbalsts jauniešu sociāla- kā eksperti. Guntars Vītols kļuvis par tādu savu taisnību. Kāda kundze raksta par Evijām aktivitātēm, iekārtota jauniešu telpa kā ārštata fotogrāfu visdažādākajos pagas- tu Zālīti: - Liepupiešus viņa priecē ar savu
(mīļākā telpa skolā), organizēts konkurss ar ta pasākumos. Un bildes sanāk patiešām skaisto balsi un arī savu cilvēkmīlestību.
dāsnu balvu fondu Mana nākotne ar «Rail lieliskas! Vai tas nav labs darbs? Savukārt No viņas tā burtiski izstaro. Evita kļuvusi
Baltica». Arnis allaž atrod laiku sarunai ar Jānis Atis Krūmiņš kļuvis par tādu kā mūsu par māmiņu četriem bērniem. Kaut daudzi
skolas jauniešiem neatkarīgi no tā, vai tā ir pagasta vēstnieku Rīgā un pasaulē. Viņš tā spētu, tad bērnunamus varētu slēgt! Par
devis nozīmīgu ieguldījumu Liepupes vēs- Mārīti Mežgaili ik gadu un arī šoreiz ir vaiprojektu nedēļa vai vienkārši saruna.
Labo darbu balvu piešķīra arī Liep tures izzināšanā, arvien palīdzējis mūsu rākas anketas. Labo darbu balva arī Ilzei
upes tautas nams. Aivars un Daina Sud- pašdarbniekiem nokļūt nozīmīgu notikumu Ķēberei. Labo darbu balva ziedotājiem
rabi ir patīkami, inteliģenti cilvēki, kultūras epicentrā - Lāčplēša dienas sarīkojumos Liepupes baznīcas apgaismojuma izveidei
dzīves veidotāji un atbalstītāji, kuri pagastā Rīgā, kora braucienā uz Austrāliju utt. Arta Birutai Ārijai Lapsai, Vinetai Debus, Jurim
ienesuši gaišumu. Arī šogad viņi dāvināja Zunde bieži ir redzama un vēl biežāk - ne- Staģim, Aigaram Eniņam un Mārītei Mežbalvu tautas nama izsludinātajā fotokon- redzama. Kad tautas namā beidzas balles, gailei. Par Lidijas Bērzas kundzi rakstīts
kursā. Savukārt Lielezera maizīte ir slavena kādam viss jāsakopj un jānovāc trauki. Tie tā: - Ar savu labestību, sirdssiltumu, mīļune tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Tā parasti ir mirkļi, kad naktī ar labi padarīta mu vienmēr ir blakus, kad smagi vai priekā
vienmēr bijusi Liepupes kora ceļamaize tā- darba sajūtu Andris kopā ar Artu bauda div- sirds plīst. Uztur vienu pagasta cilvēku pie
dzīvības. Tas ir ļoti daudz, ja kaut vienu!
lākos izbraucienos, arī pagājušās gadumijas vientulību, sakārtojot telpas.
Savukārt iedzīvotāji Labo darbu bal Paldies par labajiem darbiem arī Baibai un
koncertceļojumā uz Austrāliju. Paldies Lielezera saimniekiem par dāsno atbalstu un vai pieteikuši Ingu un Aigaru Andžes - pa- Kārlim Ķēberiem. Par Ilmāru, Juri un Reini
Lāsmai Bomei jo īpaši! Birzgaiļu saimniece tālus kaimiņus, bet ļoti izpalīdzīgus, jaukus Vīksnām anketā rakstīts: - Puikas redz, ka
Lija Jokste ar savu piemēru rāda, ka dzīvot cilvēkus. Par limbažnieku Arti Vilderu sa- vecam grūti, vecam smagi. Puikas ir klāt.
un izdzīvot Latvijā ir iespējams, ja daudz ņemta, šķiet, visinteresantākā anketa. Vār- Burkāni izravēti, siens savākts, milzeņi runstrādā. Viņa ir nesavtīga kultūras dzīves da vietā uz tās ir izgriezums no Ausekļa kuļi apcirknī iešķūrēti, sūdi izvesti... Puikas
veidotāja un atbalstītāja. Alberts Tomans sludinājumiem - Brīvajā laikā bez maksas ir klāt, jo kādu vajag sarāt! Paldies Dzidrai
un Ludmila Siča ir mūsu kūdras ražotnes sniegšu palīdzīgu roku un tālruņa numurs. Baumanei no kādas ne pārāk tālas kaimiīpašnieks un izpilddirektore. Kad pašdarb- Anketā pie pamatojuma viens vārds - Glā- ņienes: - Tu esi pelnījusi labo darbu balvu,
niekiem vai sportistiem vajag finansiālu pa- bējzvans. Cik daudz viņam zvana? Kādus jo esi kārtīga un stingra. Mūs nevajag tikai
līdzību, var rēķināties ar viņiem. Patīkami darbus cilvēki lūdz palīdzēt? Dažādus. Esot glaudīt, der pateikt arī skarbākus vārdus,
cilvēki, kuri katru lūgumu nopietni izvērtē, bijis arī zvans ar lūgumu, vai nevarot pa- piebremzēt, jo katram mums ir sava „uts”.
tomēr lūdzējiem neliek justies neērti. Lai līdzēt atmest dzeršanu... Nav solījis, bet Tas viss piederas pie dzīvas dzīves.
parunāties varot vienmēr. Kādai Liepupes
Paldies vārdi un balva tika arī Laimonim
slava un lai veicas biznesā arī turpmāk!
Sveicamo vidū arī šogad ir Jānis Lok- mājai palīdzējis uzsliet televīzijas antenu. Upītim, Sarmai un Ivaram Grūbēm, Edumanis. Todien jau tradicionāli šampanieti Linda Romanova, Endija Liepiņa no Lim- ardam Ābelem, Guntim Sakārnim, Gunpagasta labajiem ļaudīm uzsauca tieši viņš. bažu policijas nodaļas vispirms ir cilvēki, tai Kuģiniecei, Natālijai Gusakovai, Aijai
Novadnieks Andris Lubiņš, arī dzīvojot pēc tam policistes. Iejūtīgas, ar sapratni Berkānei, Inesei Alksnei, Inesei Strautiņai,
Rīgā, nav kļuvis lepns un ik gadu ziedo veic savu darbu. Par sirdscilvēkiem Andu Sarmītei Zvīnei, Gaļinai Rihaļskai, Aigai
ievērojamu naudas summu tautas nama un Māri Alsbergiem saņemtas vairākas an- un Normundam Baumaņiem.
Svētku reizē kopā ar svinētājiem bija vēl
rīkotajam akustiskās mūzikas festivālam. ketas. Liktos, ka nav pieņemts teikt pateicīRoberts Saulītis ir atsaucīgs, atraktīvs, ko- bas priekšniekiem, tās drīzāk tiek gaidītas viens labs cilvēks - Liene Šomase, kuras
munikabls - kā jau Minhauzenam pieklājas. no viņiem. Taču anketu par Salacgrīvas izpildītās dziesmas priecēja vakara dalībSen zināms, ka Minhauzena muzejs aici- novada domes priekšsēdētāju Dagni Strau- niekus. Vēl kopbilde un kopīgas sarunas
na uz pagastu viesus, tādēļ jo patīkamāk bergu rakstījusi kāda kundze. Lūk, ko viņa pie šampanieša glāzes. Paldies visiem labo
izbaudīt muzeja vadības atsaucību. Liep raksta: - Stūrēt un rūpēties par tik lielu no- darbu darītājiem, un tiekamies nākamgad!
Ilga Tiesnese
upiešiem paveicies arī ar Liepupes muižas vadu, par mums katru, to nevar tā vienkārši
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Salacgrīvas novada dzīvnieku aizsardzības biedrība Mūsu ķepas uzdāvinājusi
domei mājas mīluļu (suņu un kaķu) pārvietošanas būri. Biedrības vadītāja Ligita
Šteina informēja, ka būris iegādāts par
projekta Sabiedrība ar dvēseli dāvināto
naudu. - Ļoti ceram, ka to, ja vajadzēs,
varēs izmantot visi novada iedzīvotāji, viņa sacīja. Būris atdots pašvaldības kārtībnieku rīcībā. Ja ir vajadzība pārvietot
savu četrkājaino draugu, sazinieties ar
kārtībniekiem!
Ilga Tiesnese

Paldies par
nesavtīgo
rīcību!

Paldies par nesavtīgo rīcību!

2015. gada 30. decembris

Novada pedagogu konference

22. decembrī Salacgrīvas vidusskolā
notika Salacgrīvas novada pedagoģisko
darbinieku Ziemassvētku konference.
Pedagogus uzrunāja novada izglītības
speciāliste Antra Paegle: - Tūlīt beigsies
2015. gads. Pārskatot iepriekšējo gadu
Ziemassvētku konferenču runas, skatiens
aizķērās pie 2012. gada uzrunas, kurā
izlasīju šādus vārdus: „Šis ir tāds interesants laiks, mēs visi sekojam iecerētājām reformām un ne vienmēr viss mums
ir saprotams un atbalstāms…” Jāsecina,
ka šo gadu laikā nekas nav mainījies, ir
sajūta kā vāverei ritenī - bezjēdzīgā un
nepārtrauktā skrējienā. Daudzos tas ir
radījis
sajūtas,
Informācija
plašsaziņas
līdzekļiem ka netiekam uzklausīti,
sadzirdēti,21.12.2015
saprasti. Nemitīgi esam baroti ar cerībām, ka jaunā izglītības modeļa ieviešana un reformas mums nesīs
sengaidītās pārmaiņas. No mums prasa

- Mums
tālu nav jāiet un nevajag iet, dod
man no sevis
26. decembra vakarpusē Lauvu tautas
tikai mazliet
namā notika sirsnīgs, mīļš un gaidīts pasāno visa, - sakums. Šajā vakarā Lauvu pusē godā cēla
cījis Imants
labo darbu darītājus, svinīgi viņus sveicot
Ziedonis.
un piešķirot Lauvu labo gariņu titulus.
Tas
nebūt
Kad biedrības Svētupes Lauva pārstāves
nav par daudz prasīts - būt īstajā vietā un
„Mums tālu nav jāiet un nevajag iet, dod man no sevis tikai mazliet no visa”, sacījis Imants
laikā,
lai dotu savu artavu asinsdonoru Laila Rozenberga un Laura Lapiņa aizdeZiedonis.
kustībā. Šajā pasaulē klusi cilvēks pēc cil- dzinājušas svecītes svētku eglē, apsveikuTas nebūt nav par daudz prasīts - būt īstajā vietā un laikā, lai dotu savu artavu asins donoru kustībā. Šajā
vēka
sauc. Un cilvēki atsaucas. Atsaucas ma vārdus un laba vēlējumus vakara viepasaulē klusi cilvēks pēc cilvēka sauc. Un cilvēki atsaucas. Atsaucas brīžos, kad visvairāk vajadzīgs, un
brīžos, kad visvairāk vajadzīgs, atsaucas siem sacīja novada domes priekšsēdētājs
atsaucas aicinājumam padomāt par brīžiem, kad palīdzība būs nepieciešama pašiem, tuvākajiem, draugiem,
Dagnis
Straubergs.
aicinājumam
padomāt
brīžiem,
kadkatra asins
kolēģiem,
nejaušiem garāmgājējiem
vai pilnīgipar
svešiem
cilvēkiem, kuriem
lāse ļauj cīnīties par
Tautas nama vadītāja Indra Kauliņa
palīdzība
būs nepieciešama pašiem tuvādzīvību.
Iespēju atkal ieelpot.
gariņu
sumināšanu sāka ar Jolantu
kajiem
draugiem,
kolēģiem,
nejaušiem
Valsts
asinsdonoru- centrs
(VADC) izsaka
sirsnīgu pateicību
visiem Salacgrīvas Labo
novada donoriem
par viņu
garāmgājējiem
vai
svešiem
cilvēpašaizliedzīgumu
un ieguldījumu
asinspilnīgi
donoru kustībā.
2015. gadā
VADC trijosBrantu.
izbraukumosJauniete
Salacgrīvas par labo gariņu cītīgi strādāja biedriem!
pagājušā
novada
donori asinis
ziedojuši
209 reizes.
Īpašs prieks
22 jaunajiem
donoru kustības
Aicināmgada Ziemassvētkos, pati
kiem,
kuriem
katra
asins
lāseparļauj
cīnīties
būt tik
pat labestīgiem
un aktīviem
arī 2016.
gadā!
iesaistoties labdarībā, gādājot dāvanas bērpar
dzīvību.
Iespēju
atkal
ieelpot.
Paldies par
jūsu nesavtīgo
rīcību!
Valsts
asinsdonoru
centrs (VADC) iz- nunama bērniem un iesaistot šajā procesā
saka sirsnīgu pateicību visiem Salacgrīvas arī pārējos lauviešus. Labā gariņa tituls šoInformāciju sagatavoja:
novada donoriem par viņu pašaizliedzīgu- gad piešķirts arī Lailai Rozenbergai, kura
Valsts asinsdonoru centra
Preses
sekretāre
mu
un ieguldījumu asinsdonoru kustībā. dzīvo Korģenē, strādā Salacgrīvā, māca
Zane Mousavi
latviešu bērnus Tallinā, bet gandrīz katru
2015.
Tālr.:
67408878gadā VADC trijos izbraukumos Sawww.donors.lv
lacgrīvas novada donori asinis ziedojuši nedēļas nogali ir sastopama dažādos pasā209 reizes. Īpašs prieks par 22 jaunajiem kumos Lauvās, kā arī vada mūsu biedrību.
donoru kustības biedriem! Aicinām būt tik- Par trešo Labo gariņu anketās rakstīts papat labestīgiem un aktīviem arī 2016. gadā! visam īsi: - Strādīgs, labestīgs un nosvērts,
daudz dara Lauvu tautas nama labā. Un
Paldies par jūsu nesavtīgo rīcību!
Zane Mousavi, tas ir Gatis Runcis. Laurai Lapiņai pagodiValsts asinsdonoru centra preses sekretāre nājuma raksts par ieguldījumu ceļa Lauvas

būt radošiem, enerģiskiem, jo izglītībai,
ko sniedzam, jābūt balstītai un tai jābūt
konkurētspējīgai starptautiskajā līmenī.
Pedagogiem nepārtraukti jāpilnveidojas
un jābūt gataviem pārorientēties… Bet jūs
jau tādi esat! Zinoši, radoši, enerģiski un
atsaucīgi! Paldies jums par nenovērtējamo darbu, ko ikdienā darāt! Jaunajā gadā
novēlu paļāvību saviem spēkiem, atbalstu
kolektīvā, dalīšanos pieredzē, sapratni no
kolēģu un draugu puses, vienotības garu
ar savējiem. Lai veselība, izturība, dzīvesprieks un darba mīlestība jums visiem!
Novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs aicināja pedagogus šo svētku
laiku pavadīt klusumā un mierā kopā ar
saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem,
lai gūtu dvēseles mieru un spēku jauniem,
labiem un lieliem darbiem. Direktoru padomes priekšsēdētājs un Salacgrīvas vi-

dusskolas direktors Eduards Ādmīdiņš
neslēpa prieku par tikšanos un atzina, ka
šādas tikšanās ir ļoti nepieciešamas. Viņš
vēlēja visiem sirdsmieru un aicināja uz
pagājušo gadu atskatīties ar padarīta darba
sajūtu. - Reformas un ministri nāk un iet,
bet mēs paliekam šeit!
Pēc svinīgajām uzrunām un apsveikumiem notika lekcija par verbālo un neverbālo komunikāciju, ko vadīja Ilze Dobele.
Lekciju Skolotājs un skolas organizācijas
kultūra lasīja Rolands Ozols. Neizpalika
koncerts, kurā uzstājās sieviešu ansamblis
Dziedātprieks, un kopīgas sarunas.
Vai šādas konferences turpmāk būs Ziemassvētku laikā vai augustā pirms mācību
gada sākuma, vēl tiks lemts, bet kopīgas
pedagoģisko darbinieku tikšanās būs noteikti.
Ilga Tiesnese

Lauvās sumina labos gariņus
- Akmeņkalni sakārtošanā un Lauvu tautas
nama remontdarbos, kā arī par ātru rīcību
šī gada Lielās talkas nesakārtoto jautājumu
risināšanā. Pagodinājuma raksts tika Dagnijai Rozenbergai, par viņu anketās raksta:
- Atsaucīga un vienkārši foršs cilvēks, tajā
pašā laikā ir viens no Lauvu klusajiem gariņiem, kurš visur būs klāt, sevi neizcels
priekšplānā, bet dalīsies ar savu viedokli
un ierosinājumiem pasākumu organizēšanā. Sveicot nākamo labo gariņu, I. Kauliņa sacīja: - Taisnība teicienam, ka labiem
vecākiem ir labi bērni. Edžu Rozenbergu
varētu nosaukt par pretējās mājas, proti,
gandrīz tukšās daudzdzīvokļu mājas, labo
gariņu, jo viņš darīs visu, lai būtu sakārtota
apkārtne, lai ziemā būtu notīrīts jumts un
kaut kas vēl nesagāztos. Tavs pagodinājuma raksts, Edžu, godam nopelnīts! Pats orģinālākais pagodinājums, ko vien kāds var
saņemt, - it kā nav pateikts nekas, bet reizē
ļoti daudz… Proti, bez vārdiem! Šo pagodinājuma rakstu saņēma pati I. Kauliņa.
Toties par nākamo laureātu pateikts daudz.
Vispirms paldies viņam par izpalīdzību.
Pēc tam paldies par pasākumu iemūžināšanu fotogrāfijās, kas ļauj Lauvās notiekošo
parādīt presē, papildināt ar fotoattēliem

pasākumus un izstādes. Un vēl - viņa ir
aktīva, ar pamatotu un respektējamu viedokli, lielu iekšējo potenciālu, ko nevajag
baidīties izmantot. Tā pagodinājuma rakstu
saņēma Linda Kauliņa. Nākamais pagodinājuma raksts - Ilzei Jēkabsonei. Paldies
viņai par pacietību katru nedēļu atbraukt un
vadīt nodarbības vingrošanā - pareizāk būtu
teikt, neatslābstoši cīnīties ar mūsu slinkumu, mūsu - “nevaru, negribu” un rūpēties
par mūsu veselību. - Mums ļoti patīk tavs
atgādinājums - meitenes, jūs to darāt savā
labā. Tas palīdz sagaidīt nākamo tikšanos
un uz to atnākt, - tādi vārdi tika veltīti Ilzei.
Savukārt visās šim cilvēkam veltītajās anketās dominēja vārds izpalīdzīga, bet bija
vēl citi - atsaucīga, sirsnīga, nekad un neko
neatsaka, savējais cilvēks un kādam tu esi
viena no “labajām rokām”. Un tā šogad
pagodinājuma rakstu un arī titulu Lauvu labais gariņš 2015 saņēma pastniecīte Dace
Leinasare.
Kad bija sumināti Lauvu labie gariņi un
izskanējušas grupu Dziedātprieks un Adatiņas dziesmas, laiks bija Ziemassvētku
rūķim, ko tik ļoti gaidīja paši mazākie lauvieši.
Ilga Tiesnese

Saruna ar novada enerģētiķi

Turpinot iesākto, šajā Salacgrīvas Novada Ziņu numurā publicējam sarunu ar
novada enerģētiķi Jāni Auziņu.
Jānis dzimis Limbažos, mācījies Limbažu 1. vidusskolā un Salacgrīvas vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas turpinājis mācības Rīgas Tehniskās universitātes
(RTU) Būvniecības fakultātē programmā
Ģeodēzija un kartogrāfija, taču tas nav
īpaši paticis. Studijas pametis, turpinājis strādāt mērniecībā, līdz iestājies RTU
Inženierekonomikas un vadības fakultātē
studiju programmā Nekustamā īpašuma
pārvaldība. Tur arī ieguvis profesionālo
bakalaura grādu nekustamā īpašuma pārvaldībā un nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikāciju. Studiju vidū bija brīdis,
kad bija iekrāti parādi, gribējies atmest
visam ar roku, bet saņēmies un pabeidzis.
Jānis atzīst: - Grūtākais jau nebija pašas
mācības, bet gan piecarpus gadu no vietas
viens un tas pats režīms - beidzot vakarā
darbu, nevis dodies atpūsties, bet uz skolu.
Studējot Rīgā, Jānis centies katras brīvdienas pavadīt Salacgrīvā. - Nekad īsti
neesmu sevi uzskatījis par rīdzinieku, aizbraucu tur tikai pēc izglītības un dzīves
pieredzes, - atzīst Jānis.
- Par to, ka strādāju Salacgrīvā par
enerģētiķi, paldies dažiem pilsētas iedzīvotājiem un draugiem, kuri pamudināja mani
iesniegt pieteikumu uz tābrīža vakanto
amatu. Studiju laikā biju izgājis divas pilnas prakses PA «Salacgrīvas komunālie pakalpojumi», biju iepazinies ar esošo saimniecību, kas bija mans absolūtais pluss,
sākot strādāt par enerģētiķi, jo biju lietas
kursā par esošo saimniecību, - stāsta J. Au-

ziņš. - Salacgrīvas enerģētiķim jāzina viss
- jāpārzina likumi, jāizprot finanšu, tehniskās un juridiskās lietas. Pieredze jau krājas
gadiem, studējot visu laiku strādāju pilna
laika darbu un 8 gados iekrāju pamatīgu
pieredzi. Novada domē ikdienas darbu diapazons ir ļoti plašs, līdz ar to sanāk daudz
papildus “studēt”, lai problēma ir atrisināta un rezultāts būtu pats labākais. Vienreiz
iegūts izglītības diploms nedod garantu
panākumiem visam mūžam, visu laiku jāpilnveido sevi un jāseko līdzi jaunākajām
nozares tendencēm, - uzskata Jānis.
Runājot par padarītajiem darbiem, sarunbiedrs uzsver, ka darbi apgaismojuma
saimniecībā ir visiem redzami un būs redzami vēl daudz un ilgi. - Līdz gada beigām pabeigsim Svētciema apgaismojuma
un Ainažu Muzeja ielas izbūvi. Tāpat tiek
strādāts pie pašvaldību ēku siltināšanas
projektiem. Šī prioritāte jārealizē pēc iespējas ātrāk. Ar to mēs ne tikai samazinām apkures izmaksas, bet gan ieguldām
līdzekļus ilgtspējīgā nekustamā īpašuma
vērtības paaugstināšanā.
Tuvākie plānotie darbi ir izbūvēt ielu
apgaismojumu Tūjas ciemā, rekonstruēt
to Kuivižu ciemā, uzlabot apgaismojuma balstu vizuālo izskatu. - Nepārtraukti
strādājam pie centralizētās siltumapgādes
tīkla paplašināšanas iespējām, tādējādi
nākotnē samazinot izmaksas uz vienu vienību.
Novada enerģētiķis iesaka visiem novada iedzīvotājiem pārskatīt ikdienas enerģijas patēriņus. Viņam ir samērā vienkārši
ieteikumi, kas neprasa milzu papildieguldījumus.

1. Vajadzētu pārskatīt istabas temperatūru, uzstādīt termogalvas radiatoriem, ja
ir tādas iespējas. Dzīvojamā istabā temperatūru uzturēt 21°C,  guļamistabā 19°C.
Katrs nākamais grāds, pārkurinot telpas,
palielina enerģijas patēriņu aptuveni par
4 - 6%. Jo lielāka temperatūras starpība
starp ārgaisa un iekštelpu temperatūru, jo
lielāki siltumzudumi ēkai. Veicot remontu
un radiatoru nomaiņu, ja tā ir ārsiena, starp
radiatoru un sienu jāuzstāda atstarojošās
siltumizolācijas plāksnes.
2. Pērkot sadzīves tehniku, jāapskata
enerģijas marķējums (A (zems patēriņš) G (augsts patēriņš)). Neiebūvēt ledusskapjus skapjos, ja tie nav tam paredzēti, nenovietot tos blakus plītij vai radiatoriem.
Aiz ledusskapja jābūt brīvai gaisa telpai,
lai gaiss var brīvi cirkulēt. Ieregulējiet ledusskapi 5 - 6°C robežās, ja nav īpaša vajadzība pēc zemākas temperatūras. Vismaz
1x gadā jāatkaļķo elektrisko ūdenssildītāju
sildelements un karstā ūdens temperatūra
jāieregulē ne augstāka par 60°C.
3. Izvērtējiet elektriskās plīts nepieciešamību. Ja ēkai ir gāzes pieslēgums, labāk
izvēlēties gāzes plīti, jo gāzei cena par
vienu enerģijas vienību ir zemāka. Profesi
onālie pavāri izmanto gāzes plītis, jo temperatūru iespējams regulēt daudz precīzāk.
Gatavojot ēdienu, katliem un pannām izmantojiet vākus, tā ietaupot līdz 25% enerģijas.
4. Mazgājot izmantojiet visu veļas mašīnas tilpumu atbilstoši ražotāja noteiktajai
programmai. Mazgāt, ja veļas mašīna nav
pilna, nozīmē lielāku elektroenerģijas un
ūdens patēriņu uz vienu kilogramu mazgā-

jamā materiāla.
5. Centieties izmantot ekonomiskās
gāzizlādes spuldzes vai ideālā variantā
LED spuldzes. Pērkot LED, iesaku pievērst uzmanību to parametriem. Nevajag
pirkt vatus, bet gan gaismas daudzumu jeb
kopējo gaismas plūsmu (lm), jo LED 5 W
spuldze var dot gan 300 lm, gan 600 lm.
Pievērsiet uzmanību temperatūras krāsai
jeb krāsai, kādu atveido spuldze. Siltie toņi
~2700 K (dzeltenīga kvēlspuldzes krāsa),
aukstie toņi virs 4000 K (dienasgaismas)
un vairāk. Atbilstoši vajadzībām izvēlieties
īsto. Vajadzētu pievērst uzmanību arī CRI
parametram. CRI ir krāsu izšķirtspēja. Jo
augstāks CRI, jo labāka krāsu atveidošana
pie mākslīgā apgaismojuma. Kā ieteikumu dzīvojamajām telpām iesaku CRI≥80.
Nereti gadās, ka telpām ir dārga apdare
un dārgs iekārtojums, taču, ieslēdzot neveiksmīgi iegādāto mākslīgo apgaismojumu, krāsas kļūst pelēcīgas un no šika nav
ne miņas, jo viss kļuvis pelēcīgs un bez
kontrasta. Ne velti veikalos gaļas un augļu
stendi tiek aprīkoti ar apgaismojumu, kam
CRI vērtība ir līdz pat 98, kas rada šo kontrastu starp pārējiem stendiem. Paskatoties
uz šo lieliski izgaismoto stendu, tā vien
prasās kaut ko iegādāties!
6. Neatstājiet iekārtas stand-by režīmu,
jo gada laikā uz mājsaimniecību šis režīms
patērē līdz 60 - 80 KWh. Tas attiecināms
uz mobilo telefonu lādētajiem, mūzikas
centriem, rūteriem, TV un citu tehniku.
Ja ir vajadzīgs padoms, rakstiet janis.
auzins@salacgriva.lv.
Ilga Tiesnese

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2015. gada 30. decembris

l

3

APSTIPRINĀTI Salacgrīvas novada domes 2015. gada 17. novembra lēmumam Nr. 439 (protokols Nr. 14; 31.2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17

NOLIKUMS
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, 14.10.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 574 Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība 13. punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šis nolikums attiecas uz Salacas upes posmu Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas
upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz
robežzīmei upes krastā ar Alojas novada pašvaldību (turpmāk - posms “Salaca I”).
1.2. Salacas upe saskaņā ar Civillikuma
1102. punkta I pielikumu ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
1.3. Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā Salaca I tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli
izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī samazinātu signālvēžu (Pacifastacus leniusculus) kā
invazīvas sugas skaitu, pamatojoties uz Latvijas Zivju resursu aģentūras 11.04.2006. vēstulē
Nr. 04/257 noteiktajiem zivju ieguves limitiem.
Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas pamatmērķis ir iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu
pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās
makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un
rekreācijas attīstībai.
1.4. Licencēto makšķerēšanu posmā Salaca I
organizē Salacgrīvas novada dome - Smilšu iela Nr. 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
LV-4033, reģ. nr. 90000059796, tālr. 64071973,
fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv,
mājaslapa www.salacgriva.lv.
1.5. Nolikums par licencēto makšķerēšanu un
vēžošanu posmā Salaca I stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Zemkopības ministriju, Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR, Valsts vides dienestu, Dabas
aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem par pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanos.
2. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
noteikumi
2.1. Licencētās makšķerēšanas zonas:
2.1.1. Licencētā makšķerēšana posmā Salaca I
notiek Salacas upes posmā, kas sākas no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā
krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā
krastā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo
teritoriju;
2.1.2. taimiņu (arī lašu) licencētā makšķerēšana
posmā Salaca I atļauta tikai Salacas upes posmā, kas sākas no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā
uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada
administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas
upes krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju un tiek iedalīta šādās zonās (skatīt arī upes
posma shēmu pielikumā Nr. 1):
2.1.2.1. A zona - no tilta pār Salacas upi Salac
grīvā uz augšu pret straumi līdz Korģes upes ietekai Salacas upē,
2.1.2.2. B zona - no Korģes upes ietekas Salacas
upē uz augšu pret straumi līdz Ainažu pagasta
nekustamajam īpašumam Senču klintis (zem
mājām Polāri);
2.1.2.3. C zona - no Ainažu pagasta nekustamā
īpašuma Senču klintis (zem mājām Polāri) uz
augšu pret straumi līdz Dzelzs tiltam pāri Salacas upei;
2.1.2.4. D zona - no Dzelzs tilta pāri Salacas
upei līdz Salacgrīvas novada robežzīmei Salacas
upes krastā ar Alojas novadu;
2.1.3. citu zivju sugu (izņemot taimiņu un lašu)
makšķerēšana posmā Salaca I atļauta Salacas
upes daļā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes
Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi
līdz Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas upes krastā ar Alojas
novada administratīvo teritoriju un tiek iedalīta
šādās zonās (skatīt arī upes posma shēmu pielikumā Nr. 1):
2.1.3.1. „1” zona - no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu
piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu
pret straumi līdz tiltam pār Salacas upi Salac
grīvā;
2.1.3.2. „2” zona - no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz pirmajam
augstsprieguma elektrolīnijas pārvadam pār Salacas upi Salacgrīvā.
2.1.3.3. „3” zona - no pirmā augstsprieguma
elektrolīnijas pārvada pār Salacas upi Salacgrīvā
uz augšu pret straumi līdz Korģes upes ietekai
Salacā.

2.1.3.4. „4” zona - no Korģes upes ietekas Salacas upē uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas
novada robežai ar Alojas novadu.
2.2. Makšķerēšanas sezonas, to laiki:
2.2.1. Ziemas - pavasara sezona - no 1. janvāra
līdz 30. jūnijam;
2.2.2. Vasaras - rudens sezona - no 1. jūlija līdz
31. decembrim;
2.2.3. Taimiņu - lašu makšķerēšanas sezona: no
1. janvāra līdz 30. aprīlim.
2.3. Licencētajā makšķerēšanā posmā Salaca I
ievēro spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu
normas par makšķerēšanas rīkiem un to lietošanu, atļauto loma lielumu un pieļaujamo zivju garumu, vispārējos makšķerēšanas aizliegumus un
makšķernieka pienākumus, kā arī šādus papildu
nosacījumus:
2.3.1. no 1. marta līdz 31. maijam noteikta visu
zivju sugu saudzēšanas diena - katras nedēļas
pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad aizliegta jebkura veida makšķerēšana;
2.3.2. spiningošana un mušiņmakšķerēšana aizliegta no 1. oktobra līdz 30. aprīlim, izņemot
Taimiņu makšķerēšanas licenču īpašniekus, uz
kuriem šis aizliegums neattiecas šo zivju makšķerēšanas sezonā no 1. janvāra līdz 30. aprīlim;
2.3.3. spiningošana un mušiņmakšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā (no saullēkta
līdz saulrietam);
2.3.4. taimiņu (arī lašu) makšķerēšana atļauta
tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas
veidā, izmantojot tikai 1 (vienu) makšķerēšanas
rīku, lietojot mākslīgo ēsmu, kas aprīkota tikai
ar vienu jebkura veida āķi;
2.3.5. „3” un „4” zonā un A, B, C, D zonā no
1. oktobra līdz 31. maijam iebrišana ūdenī atļauta ne tālāk kā vienu metru no krasta līnijas, bet
pārējā laikā bez ierobežojuma;
2.3.6. makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim, izņemot ostas akvatoriju
(no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā līdz jūrai);
2.3.7. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
2.3.8. aizliegts vēžot bez speciālām vēžošanas
licencēm;
2.3.9. aizliegts izmantot ūdas;
2.3.10. aizliegts izmantot uztveramo āķi (gafu)
zivju uztveršanai;
2.3.11. Visās licencētās makšķerēšanas sezonās
zonās „1” līdz „4” „vienreizējās”, „sezonas” vai
„gada bezmaksas” licences īpašniekam vienā
makšķerēšanas reizē atļautā loma lielums vimbām ir ne vairāk kā 2 (divas) zivis un pārējo
22.10.2009 MK noteikumu Nr. 1498 18.7. punktā paredzēto zivju sugu svars makšķerēšanas
laikā un pēc tās pabeigšanas nedrīkst būt lielāks
par 10 kg, izņemot sudrabkarūsas, kuru svars
netiek limitēts;
2.3.12. Taimiņu makšķerēšanas vienreizējā
1 dienas licence un Taimiņu makšķerēšanas sezonas licence dod tiesības tās īpašniekam vienā
dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1 (vienu)
gab. vai lasi 1 (vienu) gab. uz 1 (vienu) licenci,
no 1. janvāra līdz 30. aprīlim, ievērojot, ka lasim
minimālais pieļaujamais garums ir 60 cm, bet
taimiņam 50 cm no 1. janvāra līdz 30. aprīlim;
2.3.13. citu makšķerēšanas licenču īpašniekiem,
kas nav Taimiņu makšķerēšanas sezonas licenču
īpašnieki, aizliegta taimiņu vai lašu makšķerēšana un paturēšana lomā visās licencētās makšķerēšanas sezonās;
2.3.14. makšķernieku skaits 1 dienā pa zonām
un sezonām tiek ierobežots un norādīts šī nolikuma 4. punktā.
2.4. Licencētajā vēžošanā Salacas upes posmā
atļauts lomā paturēt tikai signālvēžus, bet pārējo sugu vēži nekavējoties atbrīvojami. Attiecīgu rakstisku un vizuālu informāciju signālvēžu
noteikšanai licences pircējs var iegūt kopā ar
licenci tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.lv sadaļā e-loms un Salacgrīvas novada mājaslapas
sadaļā Makšķerniekiem noderīga informācija,
kā arī spēkā esošajos makšķerēšanu, vēžošanu
un zemūdens medības regulējošajos normatīvajos aktos:
2.4.1. licencētajai vēžošanai noteiktais Salacas
upes posms ir norādīts šī nolikuma pielikumā
Nr. 2;
2.4.2. licencētā vēžošana Salacas upes posmā atļauta visu gadu visā šī nolikuma darbības termiņa laikā, kurus licencētais vēžotājs uzskata par
piemērotiem vēžošanai, un jebkurā diennakts
laikā atbilstoši norādītajiem licenču derīguma
termiņiem (skat. Pielikumu Nr. 5);
2.4.3. licencētā vēžošana (tikai signālvēžu iegu-

ve) notiek ar šādām atkāpēm no spēkā esošajiem
makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības
regulējošiem normatīvajiem aktiem:
2.4.3.1. vēžošanas krītiņu vai murdiņu skaits
vienam vēžotājam - līdz 30;
2.4.3.2. lomā paturamo signālvēžu skaits (limits) - bez ierobežojuma;
2.4.3.3. atļauts lomā paturēt arī signālvēžu mātītes ar redzamiem ikriem;
2.4.4. kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu
vēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tās statusa, kā arī pārdošana;
2.4.5. vēžotājs ir atbildīgs par savu personisko
drošību vēžošanas laikā.
3. Vides un dabas resursu aizsardzības pra
sības
3.1. Posms Salaca I, kurā tiek īstenota licencētā makšķerēšana un licencētā vēžošana, atrodas
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā
un ainavu aizsardzības zonā.
3.2. Ikvienam licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas dalībniekam jāievēro 2009.  

gada 10. marta MK noteikumi Nr. 228 Dabas
parka «Salacas ieleja» individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi, tai skaitā aizliegts:
3.2.1. pārvietoties pa upi (izņemot neitrālo zonu)
ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora
jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
3.2.2. piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem;
3.2.3. kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās;
3.2.4. lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju.
3.3. Transporta novietošana uz ceļiem Salacas upes tuvumā atļauta tikai atbilstoši spēkā
esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz
privātām zemēm - ar zemes īpašnieka atļauju.
Iebraukšana 10 m tauvas joslā vai nobraukšana
no ceļa apmales stingri aizliegta.
4. Makšķerēšanas un vēžošanas licenču veidi,
skaits, cenas un iegāde

Taimiņu makšķerēšanas licences
Licenču veidi

Licenču skaits

4.1. Taimiņu makšķerēšanas vienreizējā 1dienas
licence posmā Salaca I
A, B, C vai D zonā

A, B, C un D zonā
no 1.01. līdz 30.04. 1650 licenču sezonā
(20 licenču 1 dienā
katrā no zonām)
10 licenču sezonā

4.2. Taimiņu makšķerēšanas sezonas licence
posmā Salaca I visās
zonās (A, B, C un D)

Maksa par
1 (vienu)
licenci, t.sk.
PVN 21%
EUR 15

EUR 450

Makšķernieka loma lielums
(zivju skaits un svars
uz 1 licenci)
Taimiņu makšķerēšanas sezonā
1 (viena) jebkura veida licence
atļauj 1 (vienā) dienā uz vienu
licenci iegūt un paturēt lomā
1 (vienu) gab. taimiņu vai lasi
atbilstoši šo noteikumu 2.3.12.
punktam

Ziemas - pavasara sezonas makšķerēšanas licences
4.3. Ziemas - pavasara
sezonas licence posmā
Salaca I „1” zonā
4.4. Ziemas - pavasara
sezonas vienreizējā
1 dienas licence posmā
Salaca I „2” zonā
4.5. Ziemas - pavasara
sezonas vienreizējā
1 dienas licence posmā
Salaca I „3” zonā
4.6. Ziemas - pavasara
sezonas vienreizējā
1 dienas licence posmā
Salaca I „4” zonā

30 licenču

EUR 10

1800 licenču
(40 licenču 1 dienā)

EUR 5

200 licenču
(20 licenču 1 dienā)

EUR 5

1300 licenču
(60 licenču 1 dienā)

EUR 5

Saskaņā ar makšķerēšanu
regulējošiem Ministru kabineta
noteikumiem un ievērojot
šī nolikuma 2.3.11. punktā
minēto loma lielumu vimbām
un pārējo sugu zivīm.

Vasaras - rudens sezonas makšķerēšanas licences
4.7. Vasaras - rudens
sezonas licence posmā
Salaca I „1” zonā
4.8. Vasaras - rudens
sezonas vienreizējā
1 dienas licence posmā
Salaca I „2” zonā
4.9. “Vasaras - rudens sezonas vienreizējā 1dienas
licence” posmā Salaca I
„3” zonā
4.10. “Vasaras - rudens
sezonas vienreizējā
1dienas licence” posmā
Salaca I „4” zonā

30 licenču

EUR 10

1000 licenču
(40 licenču 1 dienā)

EUR 5

200 licenču
(20 licenču 1 dienā)

EUR 5

700 licenču
(60 licenču 1 dienā)

EUR 5

Gada makšķerēšanas licences
4.11. Gada bezmaksas
makšķerēšanas licence
posmā Salaca I „2”, ”3”
un “4”zonā
4.12. Jaunā makšķernieka apliecība - licence
posmā Salaca I

250 licenču

250 licenču

Vēžošanas licences
4.13. Vēžošanas vienreineierobežots
zējā licence
4.14. Vēžošanas ģimenes
neierobežots
licence
4.15. Vēžošanas gada
neierobežots
licences

Saskaņā ar makšķerēšanu
regulējošiem Ministru kabineta
noteikumiem, ievērojot šī
nolikuma 2.3.11. punktā
minēto loma lielumu vimbām
un pārējo sugu zivīm.

Saskaņā ar makšķerēšanu
regulējošiem Ministru kabineta
noteikumiem, ievērojot šī
nolikuma 2.3.11. punktā
minēto loma lielumu vimbām
un pārējo sugu zivīm.

Loma lielums (svars, skaits)
atbilstoši nolikuma 2.3.11.p.
Bez maksas
minētajam
Saskaņā ar makšķerēšanu
regulējošiem Ministru kabineta
noteikumiem un ievērojot
Bez maksas
šī nolikuma 2.3.11. punktā
minēto loma lielumu vimbām
un pārējo sugu zivīm.
EUR 8
EUR 15
EUR 50

neierobežots
neierobežots
neierobežots
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

5. Bezmaksas makšķerēšanas licences
5.1. Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci ir
tiesīgi saņemt Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā Salacas upei pieguļošo
krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi,
represētās personas un invalīdi, kā arī Salacgrīvas novada makšķernieku biedrību biedri, kas
snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu
un dabas aizsardzības pasākumos - atbilstoši
attiecīgās biedrības valdes apstiprinātam sarak
stam, kurā sniegts maksas samazināšanas pamatojums.
5.2. Salacgrīvas novada domes administratīvajā
teritorijā dzīvojošajiem bērniem un pusaudžiem
vecumā līdz 16 gadiem ir tiesības visu gadu
makšķerēt posmā Salaca I atbilstoši šī nolikuma prasībām (izņemot vēžošanu, taimiņu un
lašu makšķerēšanu) bez šī nolikuma 4.11. punktā minētās licences iegādes, ja viņi ir saņēmuši
Salacgrīvas novada domes Jaunā makšķernieka
apliecību - licenci (skatīt Jaunā makšķernieka apliecības - licences paraugu - šī nolikuma
pielikums Nr. 4), kurā norādīts personas vārds,
uzvārds, dzīvesvieta, Salacgrīvas novada domes
priekšsēdētāja paraksts un zīmogs. Apliecības
tiek izsniegtas saskaņā ar Salacgrīvas novada
domes sastādītu sarakstu.
6. Licenču noformējums
6.1. Visās licencēs (pielikums Nr. 3; Nr. 4 un
Nr. 5) tiek uzrādīts: licences veids, izsniegšanas
datums, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš,
makšķerēšanas vai vēžošanas zona (-s), licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods,
licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts, ziņas par licencētās makšķerēšanas un licencētās
vēžošanas organizētāju, lomu uzskaites tabula
(pielikums Nr. 6 un Nr. 7) vai tās paraugs, informācija par svarīgākajiem makšķerēšanas noteikumiem.
7. Licenču realizācijas kārtība
7.1. Pārdošanas vietas, adreses, kontakttālruņi,
darba laiki:
7.1.1. elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licenci un Jaunā makšķernieka apliecību - licenci, var iegādāties SIA ZZ Dats interneta
pakalpojumu mājaslapā www.epakalpojumi.lv
sadaļā eLOMS jebkurā diennakts laikā;
7.1.2. licenci papīra formā var iegādāties Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrā
Rīgas ielā 10a, Salacgrīvā, tā darba laikā (no
pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 10 līdz 18,
tel. 64041254 un 26463025);
7.1.3. Gada bezmaksas licences un Jauno makšķernieka apliecību-licenci var saņemt Salacgrīvas novada domes valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā Smilšu
iela 9, Salacgrīvā, tā darba laikā (pirmdienās no
plkst. 8 līdz 18, otrdienās līdz ceturtdienās no
plkst. 8 līdz 17, piektdienās no plkst. 8 līdz 16,
tel. 64071973).
7.2. Jebkurai fiziskai personai ir tiesības nopirkt
vai veikt jebkura veida 1 (vienas) vienreizējās
1 dienas licences iepriekšēju rezervēšanu uz
sava vārda ne vairāk kā 9 (deviņas) dienas iepriekš, norādot licences veidu, makšķerēšanas
zonu un makšķerēšanas datumu bez tiesībām
pārcelt (mainīt) datumu, zonu vai licences veidu. Par rezervēto licenci jāsamaksā ne vēlāk
kā līdz plkst. 18 iepriekšējā dienā pirms licences derīguma sākšanās datuma, pretējā gadījumā licences rezervācija tiek anulēta. Licenču
rezervāciju var veikt tikai interneta portālā
www.epakalpojumi.lv sadaļā eLoms.
7.3. Makšķerniekam ir tiesības iegādāties un
makšķerējot vienlaikus izmantot ne vairāk kā
1 (vienu) taimiņa makšķerēšanas vienreizējo
1 dienas licenci.
7.4. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizētājs reģistrē makšķerniekus un vēžotājus,
kuri pārkāpuši šī nolikuma 9. punktā noteikto
licences atgriešanas un lomu uzskaites kārtību,
un neizsniedz tiem licences kārtējā un arī nākamajā gadā.
7.5. Katra licencētās makšķerēšanas un vēžošanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina ar
parakstu, saņemot licenci.
7.6. Makšķerēšanai un vēžošanai neizmantoto
vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība
makšķerniekam netiek atmaksāta.
7.7. Makšķerniekam un vēžotājam makšķerēšanas vai vēžošanas laikā jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.
8. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
8.1. No licenču realizācijas posmā Salaca I iegūtās kopējās summas 40% Salacgrīvas novada
dome reizi pusgadā (līdz 31. jūlijam par pirmo
pusgadu un līdz 31. janvārim - par otro pusgadu)
ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
8.2. 60% līdzekļu no pārdotajām licencēm posmā Salaca I tiek ieskaitīti Salacgrīvas novada
domes kontā, tos izmanto zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai) atbilstoši Latvijas Zivju resursu aģentūras izstrādātajiem Salacas upes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kā arī zivju
un vēžu resursu aizsardzībai, makšķerēšanas un
vēžošanas kontrolei, licencētās makšķerēšanas

un licencētās vēžošanas organizēšanai un makšķerēšanas tūrisma attīstībai.
8.3. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu
posmā Salaca I ir atbildīga Salacgrīvas novada
dome. Tā nodrošina savlaicīgu noteiktas formas
pārskata par realizēto makšķerēšanas un vēžošanas licenču skaitu, licenču veidiem, iegūtiem
naudas līdzekļiem un to izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā - līdz
15. jūlijam un 15. janvārim - par iepriekšējo pusgadu.
9. Lomu uzskaites kārtība
9.1. Visu licenču (izņemot jaunā makšķernieka
karti/licenci) posmā Salaca I īpašnieku obligāts
pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot
lomu uzskaites tabulas, kur katras dienas iegūto
lomu ieraksta lomu uzskaites lapā pēc norādītās
formas (pielikums Nr. 6 un Nr. 7). Datus iesniedz
SIA ZZ Dats interneta pakalpojumu mājaslapā
www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS vai iemetot Salacgrīvas novada domes pastkastē Smilšu
ielā 9, Salacgrīvā:
9.2.1. Vienreizējo 1 dienas makšķerēšanas un
vēžošanas licenču īpašniekiem 9.1. punkta prasības jāizpilda 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām;
9.2.2. Sezonas un Gada licenču īpašniekiem un
Jaunā makšķernieka apliecības - licences īpašniekiem šī nolikuma 9.1. punkta prasības jāizpilda 10 (desmit) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.
9.2. Salacgrīvas novada dome nodrošina savlaicīgu pārskatu iesniegšanu Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR par iegūtajiem lomiem un makšķerēšanas sacensību rezultātiem.
9.3. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neatdos licences un lomu tabulas
šī nolikuma 9.2. punktā minētajos termiņos, kā
arī cita veida pārkāpumu gadījumos, tiks liegta
iespēja iegādāties jebkura veida licences licencētajai makšķerēšanai vai licencētajai vēžošanai
Salacas upes posmā Salaca I kārtējā un nākamajā gadā.
10. Makšķerēšanas sacensības
10.1. Posmā Salaca I kalendārā gada laikā var
tikt rīkotas šādas makšķerēšanas sacensības:
10.1.1. taimiņu (arī lašu) makšķerēšanas sezonas laikā ne vairāk kā 5 (piecas) taimiņu makšķerēšanas sacensības šī nolikuma 2.2. punktā
noteiktajās zonās „A”, „B”, „C” un „D”;
10.1.2. Ziemas - pavasara un Vasaras - rudens
sezonā 5 (piecas) pludiņmakšķerēšanas sacensības katrā sezonā (kopā 10 sacensības) un
3 (trīs) zemledus makšķerēšanas sacensības.
10.2. Makšķerēšanas sacensības notiek atbilstoši šajā nolikumā noteiktajam licenču skaitam un
cenām, kā arī ievērojot citas šajā nolikumā noteiktās prasības un normas.
10.3. Uz taimiņu (arī lašu) makšķerēšanas sacensību dienu sacensību norises zonās vienas
dienas licences netiek pārdotas personām, kuras
nav attiecīgo sacensību dalībnieki, ja sacensību organizētājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas
pirms sacensību norises rakstiski par to informē
Salacgrīvas novada domi.
10.4. Sacensību dalībnieks, kurš iegādājies vienas dienas taimiņu makšķerēšanas licenci, var
makšķerēt katrā no sacensībām pieteiktajām
zonām.
10.5. Sacensību organizētājs garantē papildus
šajā nolikumā noteikto prasību un normu ievērošanai paņemt zvīņu paraugus no visiem sacensību laikā noķertajiem lašiem un taimiņiem,
lai varētu nodrošināt zvīņu paraugu nodošanu
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskajā institūtā BIOR.
10.6. Attiecīgo makšķerēšanas sacensību nolikumi tiek saskaņoti atbilstoši spēkā esošo makšķerēšanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu normām un papildus ar Salacgrīvas novada
domi, ja tā nav šo sacensību organizētāja.
11. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
organizētāja pienākumi
11.1. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas organizētāja pienākumi ir:
11.1.1. sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas un vēžošanas vietām, licencētās
makšķerēšanas un vēžošanas organizētāju un
makšķerēšanas un vēžošanas licences iegādes
iespējām laikrakstā Latvijas Vēstnesis un vietējā
laikrakstā, kā arī nodrošināt atbilstošu zonu norādes zīmju izvietošanu licencētās makšķerēšanas un vēžošanas posmā Salaca I;
11.1.2. nodrošināt makšķerēšanas un vēžošanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma
7.1. un 7.2. punktu;
11.1.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un vēžošanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites
žurnālā; nodrošināt šī nolikuma 4. punktā noteiktā licenču skaita limita ievērošanu attiecīgajās makšķerēšanas zonās, dienās un sezonās;
11.1.4. nodrošināt to, ka līdzekļi, kas iegūti, re
alizējot makšķerēšanas un vēžošanas licences,
tiek izlietoti atbilstoši šī nolikuma 8. punktam;
11.1.5. veikt makšķernieku un vēžotāju lomu
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uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 9. punktā noteiktajai kārtībai;
11.1.6. iepazīstināt makšķerniekus un vēžotājus
ar šo nolikumu;
11.1.7. noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts
vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas
piedalās vides un zivju un vēžu resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi
gadā iesniedz Valsts vides dienestā informāciju
par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī nolikuma 8.2. punktā
paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
11.1.8. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu
par pārskaitījumiem valsts budžetā Zivju fonda
dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas
iegūto līdzekļu izlietojumu divas reizes gadā
līdz 15. jūlijam un 15. janvārim - par iepriekšējo
pusgadu;
11.1.9. līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts BIOR makšķernieku
aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences tālākai
datu apstrādei un zivju un vēžu resursu novērtēšanai;
11.1.10. veikt zivju krājumu pavairošanu saska-

ņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūta BIOR rakstiskām rekomendācijām.
12. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
vides aizsardzības prasību kontrole
12.1.Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
nolikumā paredzēto noteikumu ievērošanu
kontrolē Salacgrīvas novada domes pilnvarotas
personas.
13. Nolikuma darbības beigu datums
13.1. Šī nolikuma darbības laiks ir 3 (trīs) gadi
un tā beigu datums ir 2018. gada 31. decembris.
14. Nolikuma pielikumi
14.1. Pielikums Nr. 1 - Shēma ar attiecīgo makšķerēšanas zonu norādēm.
14.2. Pielikums Nr. 2 - Shēma par licencēto vēžošanu.
14.3. Pielikums Nr. 3 - Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi.
14.4. Pielikums Nr. 4 - Salacgrīvas novada domes Jaunā makšķernieka apliecība - licence (paraugs).
14.5. Pielikums Nr. 5 - Licencētās vēžošanas licenču paraugi.
14.6. Pielikums Nr. 6 - Lomu uzskaites tabula.
14.7. Pielikums Nr. 7 - Lomu uzskaites tabula.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 1

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms SALACA I)
Shēma ar attiecīgo makšķerēšanas zonu norādēm

A, B, C un D zona taimiņu makšķerēšanai;
1., 2., 3. un 4. zona pārējo zivju makšķerēšanai.

Pielikums Nr. 2

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms SALACA I)
Vēžošanai paredzētais posms Salaca I

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2015. gada 30. decembris
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Pielikums Nr. 3

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)
Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi
“Taimiņa makšķerēšanas vienreizējā 1dienas licence” posmā ”Salaca I” “A”, “B”, “C” vai “D” zonās”
Salacgrîvas
novada dome

Salacgrîvas novada dome
Smilðu iela 9, Salacgrîva,
Salacgrîvas novads, LV-4033

Salacgrîvas novada dome

Smilðu iela 9, Salacgrîva, Salacgrîvas novads, LV-4033

TAIMIÒA MAKÐÍERÇÐANAS VIENREIZÇJÂ 1 DIENAS
LICENCE POSMÂ “SALACA I” A B C D ZONÂ
A B C D

N

Taimiòa vai laða makðíerçðana atïauta tikai
spiningoðanas vai muðiò makðíerçðanas
veidâ, lietojot mâkslîgu çsmu, kura aprîkota
ar 1(vienu) jebkura veida âíi! Atïauts iebrist
upç ne tâlâk par 1 m no krasta lînijas. Ðî
licence dod tiesîbas makðíerçt lîdz brîdim,
kad tiks noíerta pirmâ zivs, kuras
minimâlais pieïaujamais garums ir ne
mazâks par ðâdu izmçru: taimiòam - 50 cm,
lasim - 60 cm. Zivis, kuru minimâlie
pieïaujamie garumi ir mazâki par
minçtajiem, jâatlaiþ (jâatbrîvo). Lomâ
paturamo zivi nekavçjoði jânogalina un
jâreìistrç licences iegâdes vietâ.

LICENCE DERÎGA MAKÐÍERÇÐANAI TIKAI VIENÂ NO ZONÂM!
NEVAJADZÎGO NOSVÎTRO (
) LICENCES PÂRDEVÇJS!

000001
15,00 euro

(cena bez PVN 12,40 euro;
PVN 21% 2,60 euro)

N

N

000001

000001

Licence derîga makðíerçðanai tikai diennakts gaiðajâ laikâ. Licence dod tiesîbas
paturçt lomâ 1 (vienu) gab. taimiòu vai lasi tikai pçc noíertâs zivs reìistrâcijas licences
iegâdes vietâ, kur licenci jâatgrieþ makðíerçðanas dienâ
pçc makðíerçðanas pabeigðanas arî zivs nenoíerðanas gadîjumâ.
201_

201_

15,00 euro (cena bez PVN 12,40 euro; PVN 21% 2,60 euro)

Licences neatgrieðanas gadîjumâ Tev tiks
liegta iespçja iegâdâties jebkâda veida
licenci makðíerçðanai Salacas upç posmâ
"Salaca I" ðajâ un nâkoðajâ gadâ!
atbilstoði nolikuma “Nolikums par licencçto
makðíerçðanu Salacas upes posmâ
Salacgrîvas novada administratîvajâ teritorijâ
(posms “Salaca I”)” prasîbâm.

Ar nolikumu iepazinos
un apliecinu to ar parakstu

ZIEMAS - PAVASARA SEZONAS
VIENREIZÇJÂ 1 DIENAS LICENCE
posmâ „Salaca I” "2” zonâ

000001

Cena 5,00 euro

(cena bez PVN 4,13 euro;
PVN 21% 0,87 euro)

N

000001

Licence nedod tiesîbas makðíerçt taimiòus vai laðus. No 01.10. lîdz 30.04.
aizliegta spiningošana vai muðiòmakðíerçðana!
Licence pârdota 201__.g.
Licences cena 5,00 euro (cena bez PVN 4,13 euro; PVN 21% 0,87 euro)

(derîga - datums)

B zona - no Korìes upes ietekas Salacas upç uz augðu pret
straumi lîdz Ainaþu pagasta nekustamajam îpaðumam
"Senèu klintis" (zem mâjâm "Polâri").
C zona - no Ainaþu pagasta nekustamâ îpaðuma "Senèu klintis"
(zem mâjâm "Polâri") uz augðu pret straumi lîdz
Dzelzs tiltam pâri Salacas upei.
D zona - no Dzelzs tilta pâri Salacas upei lîdz Salacgrîvas
novada robeþzîmei ar Alojas novadu.

ZIVJU SUGA

SKAITS

SVARS

PIEZÎMES

Salacgrîvas novada dome
Smilðu iela 9, Salacgrîva, Salacgrîvas novads, LV-4033

"2” zonâ
N

A zona - no pirmâ augstsprieguma elektrolînijas pârvada pâr
Salacas upi Salacgrîvâ uz augðu pret straumi lîdz
Korìes upes ietekai Salacas upç.

Lomu uzskaites tabula (paraugs)
DATUMS

posmâ „Salaca I”

garums

Paldies par izpratni un “ne asakas”!
Ar cieòu - Salacgrîvas novada dome.

“Ziemas - pavasara sezonas vienreizējā 1 dienas licence”
posmā “Salaca I” “2” zonā

ZIEMAS - PAVASARA
SEZONAS VIENREIZÇJÂ
1 DIENAS LICENCE

svars

Par novçrotajiem pârkâpumiem lûdzu ziòot
pa tâlr. 67084200, 25636008

Nepilnîgi aizpildîta licence nav derîga.
Makðíerçðanai neizmantotâs vai sakarâ ar pârkâpumu
izòemtâs licences vçrtîba netiek atgriezta!

Salacgrîvas novada
dome

zivs suga

Licence derîga 201__.g.

Godâtais Makðíerniek!
Lûdzu iegaumç!
*Atïautais loma lielums vienâ makðíerçðanas reizç (uz vienu licenci) atbilstoði MK "Makðíerçðanas
noteikumiem", izòemot minçto noteikumu 18.1. punktâ minçtâ vimbas ne vairâk kâ 2 (divas) un 18.7.
punktâ paredzçto pârçjo zivju svaru, kas posmâ "Salaca I" nedrîkst pârsniegt 10 kg, kâ arî
sudrabkarûsas, kuru svars netiek limitçts.
*No 1.03. lîdz 31.05. aizliegta makðíerçðana pirmdienâs (ja tâ valstî nav noteikta svçtku diena).
*Makðíerniekam jâbût klât personu apliecinoðam dokumentam.
*Licences neatgrieðanas gadîjumâ Tev tiks liegta iespçja iegâdâties jebkâda veida licenci
makðíerçðanai posmâ "Salaca I" ðajâ un nâkoðajâ gadâ!
Par novçrotajiem pârkâpumiem lûdzu ziòot pa tâlr. 67084200, 25636008

“Ziemas - pavasara sezonas licence” posmā “Salaca I” “1” zonā

Ar nolikumu iepazinos
un apliecinu to ar parakstu

(licences pârdoðanas vieta)

Nepilnîgi aizpildîta licence nav derîga.
Makðíerçðanai neizmantotâs vai sakarâ ar pârkâpumu izòemtâs licences vçrtîba netiek atgriezta!

Paldies par izpratni un "ne asakas"!
Ar cieòu - Salacgrîvas novada dome
Godâtais Makðíerniek, lûdzu atceries!
Tu makðíerç Salacâ - starptautiski atzîtâ laðu dabiskâ nârsta
Latvijas nacionâlâ indeksa upç, kas atrodas îpaði aizsargâjamâs
dabas teritorijâs: Ziemeïvidzemes biosfçras rezervâtâ un dabas parkâ “Salacas ieleja”

“Ziemas - pavasara sezonas vienreizējā 1 dienas licence”
posmā “Salaca I” “3” zonā
Salacgrîvas novada
dome
ZIEMAS - PAVASARA
SEZONAS VIENREIZÇJÂ
1 DIENAS LICENCE

posmâ „Salaca I”

Salacgrîvas novada dome
Smilðu iela 9, Salacgrîva, Salacgrîvas novads, LV-4033
ZIEMAS - PAVASARA SEZONAS
VIENREIZÇJÂ 1 DIENAS LICENCE
posmâ „Salaca I” "3" zonâ

"3" zonâ
N

000001

Cena 5,00 euro

(cena bez PVN 4,13 euro;
PVN 21% 0,87 euro)

(derîga - datums)

N

000001

Licence nedod tiesîbas makðíerçt taimiòus vai laðus. No 01.10. lîdz 30.04.
Aizliegta spiningošana vai muðiòmakðíerçðana!

Salacgrîvas novada
dome
ZIEMAS - PAVASARA
SEZONAS VIENREIZÇJÂ
1 DIENAS LICENCE

posmâ „Salaca I”

Salacgrîvas novada dome
Smilðu iela 9, Salacgrîva, Salacgrîvas novads, LV-4033
ZIEMAS - PAVASARA SEZONAS
VIENREIZÇJÂ 1 DIENAS LICENCE
posmâ „Salaca I” "4” zonâ

"4” zonâ
N

000001

Cena 5,00 euro

(cena bez PVN 4,13 euro;
PVN 21% 0,87 euro)

N

000001

Licence nedod tiesîbas makðíerçt taimiòus vai laðus. No 01.10. lîdz 30.04.
Aizliegta spiningošana vai muðiòmakðíerçðana!

Licence pârdota 201__.g.

Licence pârdota 201__.g.

Licences cena 5,00 euro (cena bez PVN 4,13 euro; PVN 21% 0,87 euro)

Licences cena 5,00 euro (cena bez PVN 4,13 euro; PVN 21% 0,87 euro)

Licence derîga 201__.g.

Ar nolikumu iepazinos
un apliecinu to ar parakstu

(licences pârdoðanas vieta)

“Ziemas - pavasara sezonas vienreizējā 1 dienas licence”
posmā “Salaca I” “3” zonā

(derîga - datums)

Licence derîga 201__.g.

Ar nolikumu iepazinos
un apliecinu to ar parakstu

Nepilnîgi aizpildîta licence nav derîga.
Makðíerçðanai neizmantotâs vai sakarâ ar pârkâpumu izòemtâs licences vçrtîba netiek atgriezta!

(licences pârdoðanas vieta)

Nepilnîgi aizpildîta licence nav derîga.
Makðíerçðanai neizmantotâs vai sakarâ ar pârkâpumu izòemtâs licences vçrtîba netiek atgriezta!
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Pielikums Nr. 3

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)
Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi
“Vasaras - rudens sezonas vienreizējā 1 dienas licence”
posmā “Salaca I” “2” zonā

Lomu uzskaites tabula (paraugs)
DATUMS

Salacgrîvas novada dome

SVARS

PIEZÎMES

Salacgrîvas novada dome

VASARAS - RUDENS SEZONAS
VIENREIZÇJÂ 1 DIENAS LICENCE

posmâ "Salaca I"
"2” zonâ

posmâ "Salaca I" "2” zonâ

000001

NR.
000001
N 01-30

Licence nedod tiesîbas makðíerçt taimiòus vai laðus.
No 01.10. lîdz 30.04. aizliegta spiningoðana un muðiò makðíerçðana!

CENA 5,00 euro
(cena bez PVN 4,13 euro;
PVN 21% 0,87 euro)

Licence pârdota 201__.g. “

“.

Licences cena 5,00 euro (cena bez PVN 4,13 euro; PVN 21% Ls 0,83 euro)
Licence derîga 201__.g. “

(derîga - datums)

“.

Licence pârdota

Ar nolikumu iepazinos
un apliecinu to ar parakstu

* Atïautais loma lielums vienâ makðíerçðanas reizç (uz vienu licenci) atbilstoði MK “Makðíerçðanas
noteikumiem”, izòemot minçto noteikumu 18.1. punktâ minçtâs vimbas ne vairâk kâ 2 (divas) un 18.7. punktâ
paredzçto zivju svaru, kas posmâ “Salaca I” nedrîkst pârsniegt 10 kg, kâ arî sudrabkarûsas, kuru svars netiek
limitçts.
* No 01.03 lîdz 31.05. aizliegta makðíerçðana pirmdienâs (ja tâ valstî nav noteikta svçtku diena).
*Makðíerniekam jâbût klât personu apliecinoðam dokumentam.
* Licences neatgrieðanas gadîjumâ Tev tiks liegta iespçja iegâdâties jebkâda veida licenci makðíerçðanai posmâ
“Salaca I” ðajâ un nâkoðajâ gadâ!

Paldies par izpratni un “ne asakas”!

Licences pârdoðanas vieta

Ar cieòu - Salacgrîvas novada dome.

Licenci pârdeva

(pârdevçja paraksts)

Nepilnîgi aizpildîta licence nav derîga. Makðíerçðanai neizmantotâs vai
sakarâ ar pârkâpumu izòemtâs licences vçrtîba netiek atgriezta!

(licences pârdoðanas vieta)

Godâtais Makðíerniek! Lûdzu iegaumç!

Par novçrotajiem pârkâpumiem lûdzu ziòot pa tâlr. 67084200, 25636008

(vârds, uzvârds)

(personas kods)

Godâtais Makðíerniek, lûdzu atceries!
Tu makðíerç Salacâ - starptautiski atzîtâ dabiskâ nârsta Latvijas nacionâlâ indeksa upç, kas atrodas
îpaði aizsargâjamâs dabas teritorijâs: Ziemeïvidzemes biosfçras rezervâtâ un dabas parkâ “Salacas
ieleja”

“Vasaras - rudens sezonas vienreizējā 1 dienas licence”
posmā “Salaca I” “3” zonā
Salacgrîvas novada dome

Salacgrîvas novada dome

Smilðu iela 9, Salacgrîva, Salacgrîvas novads, LV-4033

VASARAS - RUDENS
SEZONAS VIENREIZÇJÂ
1 DIENAS LICENCE

VASARAS - RUDENS SEZONAS
VIENREIZÇJÂ 1 DIENAS LICENCE

posmâ "Salaca I"
"3” zonâ
N

SKAITS

Smilðu iela 9, Salacgrîva, Salacgrîvas novads, LV-4033

VASARAS - RUDENS
SEZONAS VIENREIZÇJÂ
1 DIENAS LICENCE

N

ZIVS SUGA

posmâ "Salaca I" "3” zonâ

000001

NR.
000001
N 01-30

Licence nedod tiesîbas makðíerçt taimiòus vai laðus.
No 01.10. lîdz 30.04. aizliegta spiningoðana un muðiò makðíerçðana!

CENA 5,00 euro
(cena bez PVN 4,13 euro;
PVN 21% 0,87 euro)

“Vasaras - rudens sezonas vienreizējā 1 dienas licence”
posmā “Salaca I” “4” zonā
Salacgrîvas novada dome

Salacgrîvas novada dome

Smilðu iela 9, Salacgrîva, Salacgrîvas novads, LV-4033

VASARAS - RUDENS
SEZONAS VIENREIZÇJÂ
1 DIENAS LICENCE

VASARAS - RUDENS SEZONAS
VIENREIZÇJÂ 1 DIENAS LICENCE

posmâ "Salaca I"
"4” zonâ
N

posmâ "Salaca I" "4” zonâ

000001

CENA 5,00 euro
(cena bez PVN 4,13 euro;
PVN 21% 0,87 euro)

Licence pârdota 201__.g. “

“.

Licence pârdota 201__.g. “

Licences cena 5,00 euro (cena bez PVN 4,13 euro; PVN 21% Ls 0,83 euro)
Licence derîga 201__.g. “

(derîga - datums)

“.

“.

Licences cena 5,00 euro (cena bez PVN 4,13 euro; PVN 21% Ls 0,83 euro)
Licence derîga 201__.g. “

(derîga - datums)

Licence pârdota

“.

Licence pârdota

(vârds, uzvârds)

(vârds, uzvârds)

(personas kods)

Ar nolikumu iepazinos
un apliecinu to ar parakstu

(personas kods)

Licences pârdoðanas vieta
Licenci pârdeva

Ar nolikumu iepazinos
un apliecinu to ar parakstu

Licences pârdoðanas vieta
Licenci pârdeva

(pârdevçja paraksts)

Nepilnîgi aizpildîta licence nav derîga. Makðíerçðanai neizmantotâs vai
sakarâ ar pârkâpumu izòemtâs licences vçrtîba netiek atgriezta!

(licences pârdoðanas vieta)

NR.
000001
N 01-30

Licence nedod tiesîbas makðíerçt taimiòus vai laðus.
No 01.10. lîdz 30.04. aizliegta spiningoðana un muðiò makðíerçðana!

Pielikums Nr. 4

(pârdevçja paraksts)

Nepilnîgi aizpildîta licence nav derîga. Makðíerçðanai neizmantotâs vai
sakarâ ar pârkâpumu izòemtâs licences vçrtîba netiek atgriezta!

(licences pârdoðanas vieta)

Pielikums Nr. 6

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms SALACA I)

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms SALACA I)

JAUNĀ MAKŠĶERNIEKA APLIECĪBA-LICENCE

Lomu uzskaites tabulas paraugs makšķerēšanas
sezonas licencēm un gada bezmaksas licencēm

makšķerēšanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
(posms Salaca I)  no 01.01.201_. līdz 31.12.201_.
Priekšpuse
JAUNĀ MAKŠĶERNIEKA
APLIECĪBA - LICENCE

(vārds, uzvārds)
(personas kods)

(dzīvesvieta)
(saņēmēja
paraksts)

(pašvaldības vadītājs), z.v.

Apliecību nav tiesības nodot lietošanā
citām personām!

Aizmugure
Šī apliecība dod tiesības tās īpašniekam makšķerēt
(izņemot vēžošanau, taimiņus un lašus) no
01.01.201_. līdz 201_.31.12. (ieskaitot) Salacas
upē, sākot no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā
augšup pret straumi līdz Salacgrīvas novada
robežai ar Alojas novadu, stingri ievērojot spēkā
esošo Ministru kabineta noteikumu normas par
makšķerēšanas rīkiem un to lietošanu, atļauto loma
lielumu un pieļaujamo zivju garumu, vispārējiem
makšķerēšanas aizliegumiem un makšķernieka
pienākumiem un nolikumā „Nolikums par licencēto
makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā”
noteikto loma lielumu un citas prasības.
Šī apliecība - licence nav derīga vēžošanai.
“Godātais jaunais makšķerniek!
Tavas dzīvesvietas pašvaldība izsaka cerību un
pārliecību, ka Tu uzmanīgi iepazīsies ar licencētās
makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu, godprātīgi
attieksies pret tā prasību ievērošanu un mācīsi
tās ievērot arī saviem vienaudžiem, neiecietīgi
izturēsies pret Salacas upes un tās krastu
piegružotājiem un maluzvejniekiem, turēsi cieņā
un godā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un
Salacas kā nacionālās lašu indeksa upes statusu,
kā arī Latvijas dabu kopumā.
Vēlot veiksmi un “ne asakas” Tava Salacgrīvas novada dome

Licences veids un numurs________________________________________________
Licences īpašnieks______________________________________________________
(vārds, uzvārds)
DATUMS

ZIVJU SUGA

SKAITS

SVARS

GARUMS

PIEZĪMES

Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam
institūtam BIOR informācijas apkopošanai un Salacas upes zivju resursu datubāzes veidošanai.
Paldies! Salacgrīvas novada dome.

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
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Pielikums Nr. 5

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms SALACA I)
Licencētās vēžošanas licenču paraugi
Salacgrīvas novada
dome

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033
VEŽOŠANAS VIENREIZĒJĀ LICENCE
NR.

VĒŽOŠANAS
VIENREIZĒJĒ
LICENCE

Licence derīga vēžošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes
administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes
kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā
uz augšu pret straumi līdz robežzīmei ar Alojas novada pašvaldību
Salacas upes krastā.
Licenci atļauts izmantot tikai licencē noradītajā vienas diennakts laikā
no licences iegādes brīža - 24 stundas
Vēžotājs ir atbildīgs par savu drošību vēžošanas laikā!
Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana
uz jebkuru citu ūdenstilpi!

CENA EUR 8,00
(cena bez PVN EUR 6,61;
PVN 21% EUR 1,39)
NR.
______________________
(pārdota - datums)

l
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Pielikums Nr. 7

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms SALACA I)
Lomu uzskaites tabulas paraugs Vēžošanas sezonas licenču īpašniekiem
____________________________________________________________________________
VĒŽOTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS UN LICENCES NUMURS

VĒŽOŠANAS VĒŽOŠANAS
VIENĀ
ATLAISTO
PIEZĪMES
DATUMS UN
VĒŽOŠANAS
PLATSPĪĻU
VEIDS
(APTUVENA
LAIKS (NO/
REIZĒ
VAI ŠAURSPĪĻU
(KRĪTIŅI,
VIETA
LĪDZ)
NOĶERTO
VĒŽU SKAITS
MURDI VAI
SALACAS UPĒ,
(NORĀDĪT
AR ROKĀM) SIGNĀLVĒŽU
LAIKAPSTĀKĻI
SKAITS
ATSEVIŠĶI)
(RĪKU
UN CITI
SKAITS)
NOVĒROJUMI)

Licence pārdota 2015. g.______________________________
Licences cena EUR 8,00 (cena bez PVN EUR 6,61; PVN 21% EUR 1,39)

_____________________
(vārds, uzvārds)

Licence pārdota _____________________________________
(vārds, uzvārds)

____________________
(personas kods)

_____________________________________
(personas kods)
Bez personas datiem un vēžošanas datuma licence nav derīga!
Vēžošanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu
izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Lūdzu, atceries un iegaumē!

Godātais Vēžotāj!

Ar Tavu līdzdalību un palīdzību iespēju robežās tiks samazināts signālvēžu (!) skaits Salacas upē!
Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašnieku obligāts pienākums ir nodot ziņas par iegūto lomu mājaslapā
www.e-loms.lv vai atdot personīgi aizpildītas licences lomu uzskaites tabulas zv.s. Kurķis, Salacgrīvā, Meldru
ielā 10, nolikumā noteiktajā termiņā. Pretējā gadījumā, saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām, Tev
Salacgrīvas novada teritorijā tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci gan vēžošanai, gan makšķerēšanai šajā un nākamajā gadā!
l
Informācija tiks iesniegta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR datu
apkopošanai un analīzei.
l
Tev ir atļauts vēžošanā izmantot neierobežotu krītiņu un murdu skaitu, kā arī lomā paturēt neierobežotu
signālvēžu (!) skaitu! Citus vēžus nekavējoties jāatbrīvo!
l
Kategoriski aizliegta signālvēžu (!) vai citu vēžu pārvietošana (!) uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tās
statusa!!!
l
l

Loma uzskaites tabula
(obligāti aizpildāma arī tad, ja loms nav iegūts)

Saskaņojumu lapa

NOLIKUMAM Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms SALACA I)
Zemkopības ministrija
2015. gada ___. __________________
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts BIOR
2015. gada ___. __________________

Datums, laiks un aptuvena vieta upē
Vēžošanas veids - ar krītiņiem, murdiem (skaits) vai rokām
Noķerto signālvēžu skaits

Valsts vides dienests

Konstatēto atlaisto platspīļu vai šaurspīļu vēžu skaits
Paldies par sadarbību un veiksmīgu vēžošanu!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Salacgrīvas novada
dome

VĒŽOŠANAS
Ģimenes
LICENCE
CENA EUR 15,00
(cena bez PVN EUR 12,40;
PVN 21% EUR 2,60)
NR.
______________________
(pārdota - datums)
_____________________
(vārds, uzvārds)
____________________
(personas kods)

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033
VĒŽOŠANAS Ģimenes LICENCE
NR.

Licence derīga vēžošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes
administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes
kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā
uz augšu pret straumi līdz robežzīmei ar Alojas novada pašvaldību
Salacas upes krastā.
Licenci atļauts izmantot tikai licencē noradītajā vienas diennakts laikā
no licences izrakstīšanas brīža - 24 stundas
Vēžotājs ir atbildīgs par savu drošību vēžošanas laikā!
Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana
uz jebkuru citu ūdenstilpi!
Licence pārdota 2015. g.______________________________
Licences cena EUR 15,00 (cena bez PVN EUR 12,40; PVN 21% EUR 2,60)
Licence pārdota _____________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________
(personas kods)
Bez personas datiem un vēžošanas datuma licence nav derīga!
Vēžošanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu
izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Salacgrīvas novada
dome

VĒŽOŠANAS
Gada
LICENCE
CENA EUR 50,00
(cena bez PVN EUR 41,32;
PVN 21% EUR 8,68)
NR.

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033
VĒŽOŠANAS GADA LICENCE
NR.

Licence derīga vēžošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes
administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes
kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret
straumi līdz robežzīmei ar Alojas novada pašvaldību Salacas upes krastā.
Vēžotājs ir atbildīgs par savu drošību vēžošanas laikā!
Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana
uz jebkuru citu ūdenstilpi!

_____________________
(vārds, uzvārds)
____________________
(personas kods)

Dabas aizsardzības pārvalde
2015. gada ___. __________________
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
2015. gada ___. __________________
Salacgrīvas novada pašvaldība
2015.gada ___.___________________

PIELIKUMS

Salacgrīvas novada domes 17.11.2015. lēmumam Nr. 439
(protokols Nr. 14; 31.2. §)
Saistošo noteikumu Nr. 17
“Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
(posms SALACA I)”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pa- Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta
matojums
2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 Licencētās amatierzvejas makšķerēšanas - kārtība. Šo noteikumu 13. punkts nosaka, ka pašvaldība
apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Turklāt 2015. gada 31. decembrī beidzas Salacgrīvas novada domes
2012. gada 19. decembrī apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 26 Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (posms SALACA I) termiņš.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana
un vēžošana posmā Salaca I - Salacas upes posmā, kas sākas no Salac
grīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes
Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada
administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas upes krastā ar Alojas novada
administratīvo teritoriju.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek ieviesta licencētā vēžošana posmā
Salaca I, kas nebija noteikta 2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas
novada administratīvajā teritorijā (posms SALACA I) termiņš.

Licences cena EUR 50,00 (cena bez PVN EUR 41,32; PVN 21% EUR 8,68)

3. Informācija par plānoto projek- Tiešas ietekmes nav, jo budžets paliek iepriekšējā plānošanas gada līmenī
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu un papildus izdevumus tas neprasīs. Salīdzinot ar 2015. gadu, klāt nāk vēžošanas licences, kas palielina budžeta ieņēmumus, kurus var izmantot likumā
noteiktiem mērķiem.

Licence pārdota _____________________________________
(vārds, uzvārds)

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

Licence pārdota 2015. g.______________________________
______________________
(pārdota - datums)

2015. gada ___. __________________

_____________________________________
(personas kods)
Bez personas datiem un vēžošanas datuma licence nav derīga!
Vēžošanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu
izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

5. Informācija par konsultācijām Notikušas konsultācijas ar Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaar privātpersonām
menta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecāko referenti Guntu
Ozoliņu.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Jaunajā gadā vēlu visiem veiksmi, panākumus,
laimi un daudz mīlestības. Vēlu visiem īstenot
iecerētos plānus, sapņus un idejas. Strādāsim,
jo mūsu vietā neviens cits neko nedarīs!
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Novada senioru
saulgriežu svētki

19. decembrī Salacgrīvas kultūras namā
notika sarīkojums Ziemassvētku saulgriežu
zvaigzne ikvienu sasildīt nāk novada seni
oriem. Šī ir tā reize, kad viņi pulcējas pie
svētku galda, lai pārrunātu pagājušo gadu,
kavētos atmiņās, spriestu par nākotni un
ievingrinātu kājas deju solī. Sarīkojuma
vadītāja Valda Logina aicināja todien aizvērt tās durvis, pa kurām staigā ikdiena,
bet atvērt tās, pa kurām var ienākt svētku
prieks. - Ir patiess prieks tikties ar saviem
vienaudžiem saulgriežu laikā, - viņa apliecināja. Aizdegt sveces svētku lielajā svečturī Valda aicināja novada pensionāru padomes priekšsēdētāju Aiju Kirhenšteini, un
pēc kopīgi nodziedātas Klusa nakts, svēta
nakts… apsveikuma vārdus senioriem sacīja domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.
Viņš teica arī lielu paldies pensionāru padomes priekšsēdētājai A. Kirhenšteinei un
visiem novada senioriem. Savukārt Aija
pateicās novada domei un savai komandai - pensionāru padomes valdei: - Domājot labas, pozitīvas domas, svētku reizē

klājot baltu galdautu un dedzot baltas sveces, svinēsim Ziemassvētkus! Mēs, Salacgrīvas novada seniori, varam būt ļoti lepni
un gandarīti, jo jau kuro gadu saņemam
Ziemassvētku vecīša lielu dāvanu maisu,
ko tērējam visu gadu, sākot ar janvāri.
Lielākā daļa no maisa ir senioru jubilāru
sveicieni, tad lielie novada senioru svētki
vasarā un rudens balle Liepupē. Maisu
iztukšojam pensionāru Ziemassvētku pasākumos Ainažos un Salacgrīvā. Par to ļoti
pateicīgi esam Salacgrīvas novada domei,
deputātiem un novada domes priekšsēdētājam.
Paldies pensionāru padomes priekšsēdētājai teica novada redzes invalīdu grupas vadītāja Faina Mennika, Liepupes un
Korģenes pensionāri. Par muzikālajiem
priekšnesumiem šajā svētku reizē bija parūpējušies pašu mākslinieki - sieviešu ansamblis Dziedātprieks, bērnu vokālā grupa
Adatiņas,  Anitas Gīzes mazie dejotāji, kā
arī Valdis Andersons ar saviem kolēģiem.
Ilga Tiesnese

Fotoizstāde
Elpas krāsa

Nakts
volejbols
Salacgrīvā

Liepupes bibliotēkā gada nogalē skatāma daļa no ceļojošas izstādes, kurā apvienoti vairāku fotogrāfu darbi. Darbi tapuši
ar aizturētu elpu un aicina ikvienu kaut uz
mirkli apstāties ikdienas skrējienā un ieelpot dabas krāsas.
Sarmīte Zvīne,
Liepupes bibliotēkas vadītāja

12. decembrī plkst. 20 tika dots starts
Salacgrīvas nakts turnīram volejbolā 4:4.
Sacensībās startēja 37 dalībnieki, sadalīti
9 komandās. Pirms spēlēm notika sapulce, kurā dalībnieki cienājās ar kliņģeri
par godu jaunajam volejbola inventāram.
Komandas tika sadalītas 3 grupās pa
3 katrā. Grupu spēles norisinājās līdz diZiemassvētku laiks viem uzvarētiem setiem, katrs sets - līdz
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,
15 punktiem. Pēc grupu spēlēm sākās pats
tiek rakstīti sirdī, aizraujošākais un emocionālākais - izslēgKad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša, šanas spēles.
Kad atceramies būtiskāko,
Uzvarēja komanda Pacēlāji, kas visa
Tas ir Ziemassvētku laiks.
turnīra laikā demonstrēja pārliecinošu
Ziemassvētku laikā krītošas sniegpārslas sniegumu un nezaudēja nevienu setu. Otienes mieru dvēselē un daba izdzīvo vis- rajā vietā komanda Kvatro un trešajā - Pietumšāko laiku, lai atkal dotu ceļu gaismai. čuks, kas bija lieliska aizsardzības komanMēs visi esam aizņemti ikdienas steigā, bet da.
tieši šajā laikā apstājamies un atskatāmies
Vietu sadalījums:
uz to, kas ir bijis. Šis ir pārdomu laiks par 1. vieta - Pacēlāji (Armands Bisenieks,
paveikto, pārdzīvoto un izjusto.
Deniss Deins Kuzmenko, Oskars Beitiks,
Sniegpārslu šogad maz, bet svētki ar Mārcis Janvars),
svecīšu mirdzumu un dāvanām mīļi gan 2. vieta - Kvatro (Aldis Riekstiņš, Artis
bērniem, gan pieaugušajiem. Tādēļ mēs, Latkovskis, Mārcis Majors, Andris StaliSalacgrīvas vidusskolas sākumskolas sko- dzāns),
lotāji, sniegsim mazu brīnumu - pašizga- 3. vieta - Piečuks (Dainārs Konrāds, Inga
tavotu piparkūkas sirdi - pensionētajiem Konrāde, Mārcis Laiviņš, Jānis SalzemSalacgrīvas vidusskolas sākumskolas sko- nieks, Ģirts Majors),
lotājiem R. Liepiņai, M. Lindei, Dz. Gī- 4. - 6. vieta - Afēristi (Māris Paeglis, Norzei, R. Vinterei, L. Bergšteinei, V. Puriņai,   munds Vilkaušs, Gints Bahmanis, Klāvs
V. Brīnumai.
Damsons);   Juris (Juris Jankovskis, Juris
Sakām paldies par smaidu un labu vār- Burdikovs, Roberts Krastiņš, Jānis Kodu, kad satiekamies (parasti 1. septembrī), luškins);   Nr. 6 (Jānis Kārkliņš, Edgars
jo tas spēj paveikt ļoti daudz. Un varbūt tie- Āboltiņš, Emīls Eglītis, Artūrs Baumanis),
ši tas ir īstais Ziemassvētku brīnums - sirds 7. - 9. vieta - Gaļasmašīna (Jānis Brunsiltums, ko rada smaids un labs vārds.
zets, Aldis Gusarovs, Klāvs Paeglis, LinPaldies skolotājai Indārai Ceikai par da Bērza); Bumbulētāji (Aldis Papinoks,
ideju un pārējiem skolotājiem par roku Edgars Klāvs, Mārcis Gailums, Rimants
darbu!
Jirgensons); Aparāti (Gatis Bertmanis,
Iveta Kupča, Rihards Freimanis, Emīls Ļebedevs, Ingus
Salacgrīvas vidusskolas sākumskolas Bergmanis).
skolotāja
Aldis Riekstiņš

No sirds

Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

2015. gada 30. decembris

Decembrī un janvārī

Salacgrīvas kultūras namā

31.XII 23.50 laukumā pie kultūras nama JAUNĀ - 2016. - GADA SAGAIDĪŠANA,
APSVEIKUMI, UGUŅOŠANA
kultūras namā BALLE, spēlēs Avārijas brigāde. Ieeja 3 EUR
17.I		 16.00 koncertē dāmu saksofonu kvartets n[ex]t move
l Inga Meijere - soprāna/alta saksofons,
				
l Baiba Tauriņa - alta saksofons,
				
l Katrīna Kivleniece - tenora saksofons,
				
l Anete Levica - baritona saksofons.
				
Ieeja 3 - 5 EUR
23.I		 16.00 koncertprogramma Baltās dziesmas. Programmā latviešu tautasdziesmas,
Lailas Ilze Purmalietes dziesmas ar Māras Zālītes, Jāņa Poruka,
Nikolaja Kalniņa, Valdas Moras, Elvīras Lejas, Ojāra Vācieša vārdiem.
Piedalās Jānis Paukštello, Laila Ilze Purmaliete, Dzeguzīte. Ieeja 8 - 10 EUR

Labdarība gada garumā

Ir skaisti, ja jauno un veco paaudzi vieno sirsnīgas jūtas, ne tikai pienākums. Vēl
skaistāk, ja ir cilvēki, kuri palīdz šo neredzamo savstarpējās cieņas tiltu veidot.
Salacgrīvas vidusskolas skolotājas Lolita
Valaņina un Vineta Dance to dara veiksmīgi, turklāt nevis epizodiski, bet gadu no
gada apciemojot seniorus sociālās aprūpes
un rehabilitācijas viesnīcā Brīze gan valsts
svētkos, gan gadskārtās, darinot apsveikumus, sniedzot priekšnesumus un nākot ķekatās.

Tas ir svētīgs darbs - jau sākumskolā
skolēnu dvēselēs sēt sēklu, mācīt, ka apciemojums un uzmanība sirmgalvim ir milzīga dāvana. Seniori ir pateicīgi ikvienam:
Paulai Eglītei, Elīzai Eglītei, Elizabetei Līcītei, Madarai Metusei 2.a klasē un Arvim
Maurītim, Ksenijai Klētniecei, Mārtiņam
Petkevičam, Elīzai Gedertei, Laurai Kondratjukai, Līvai Zariņai, Martai Uzkalnei,
Emīlijai Bergmanei, Emīlijai Rāpai un Sintijai Grīnvaldei 4.b klasē.
Ligita Jirgensone

Ziemassvētku noskaņā Tūjā

Tūjas Zinību centrā 16. decembrī notika radošo draugu kopas Mēnesnīca un
Tūjas bibliotēkas rīkots kopējs pasākums praktisko padomu pēcpusdiena Ziemas
saulgriežu gaidās. - Šī tikšanās bibliotēkā Adventes laikā tika iecerēta ne vien kā
aktīvas darbošanās un dāvināšanas prieka
brīdis, bet arī kā iepazīšanās ar vietējiem
lasītājiem, uzrunājot klātesošos, - bilda
bibliotēkas vadītāja Zeltīte Millere.
Pasākums bija kupli apmeklēts, gandrīz
divi duči interesentu! Viss notika radošā,
sirsnīgā gaisotnē pie tējas tases un cienastiem, ko bija sarūpējusi gan bibliotēka,
gan paši tūjieši. Radošajās darbnīcās aktīvi darbojās arī bijušie un esošie kolēģi. Te
varēja cienāties ar limbažnieču līdzatvesto gardumu - Maijas Ozoliņas ceptajiem
riekstiņiem, kā arī iegūt to īpašo gatavošanas recepti.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, katram
savā mājā gribas ienest kaut sīku akcentiņu, kas liecinātu par svētku brīdi. Astra
Tomsone dalījās pieredzē, kā no mežģīņveida salvetēm izgatavot dekoratīvus eņģelīšus. Savu roku izmēģināja katrs dalībnieks. Sanāca visiem! Mācījāmies izgatavot sveces no dabīgā vaska plāksnēm, ko
Zeltītei sarūpējusi viņas kolēģe, vitrupiete

Rudīte Reide. Lai priecētu sirdi svētkos,
katram dāvanā tika paša izgatavotā svecīte.
Astra bija parūpējusies, lai klātesošie
iesaistītos Ziemassvētku ticējumu un dažādu dzīves gudrību lasīšanā. Komentāru
un pārdomu netrūka. Brīvajos brīžos lasīju
savu svētkiem veltīto dzeju. Apmeklētāji
devās prom apmierināti, domājot par atkalredzēšanos. Šai reizē tika likti pamati
Tūjas lasītāju kluba izveidei, jau uzreiz
radot idejas pirmajiem pavasara pasākumiem.
Visi novērtēja arī Limbažu fotokluba dalībnieku vēsturisko fotoekspozīciju
Limbaži - senie un mainīgie, par dažām
fotodarbos redzamajām vietām pat izraisot diskusijas. Fotoekspozīcija vēl janvārī
būs skatāma Tūjas Zinību centrā. Zeltīte
minēja, ka Zinību centrā nākotnē līdzīga
pastāvīga ekspozīcija varētu tapt arī par
Tūju, tās vēsturiskajām vietām, dabu, jūru
un radošajiem cilvēkiem.
Tūjieši! Lai jums viss izdodas arī turpmāk! Lai jaunais gads nes daudz radošu
ideju un to piepildījumu. Paldies Zeltītei
par interesanti noorganizēto pēcpusdienu.
Lai veiksmīga darbošanās arī turpmāk!
Lidija Bērze

Koncerts trešajā Adventē
8. decembrī Lūcijas titulu ieguva Elizabete Zagorska. Mums par lielu prieku
13. decembrī, trešajā Adventē šī gada uzvarētāja kopā ar sešām meitenēm, kuras arī
pretendēja uz titulu Lūcija 2015, ieradās
sociālās aprūpes un rehabilitācijas viesnīcā
Brīze ar brīnišķīgu koncertu. Kopā ar viņām bija arī Lūcijas fonda prezidente Anna
Buša. Koncerta sākumā Elizabete pastāstīja, kāda ir Lūcijas kronēšanas būtība:
- Lūcijas dienas svinēšana 13. decembrī
saskaņā ar Eiropas kristīgajām tradīcijām
ir viena no skaistākajām tradīcijām Eiropā. Lai arī tā nav oficiāla Adventa daļa,
Svētās Lūcijas diena iezīmē Ziemassvētku
sākumu, un tas nozīmē cerību un gaismu.
Lūcijas misija šajā laikā ir nest gaismu,
labestību, kas tiek saistīta ar vārda „Lūcija” tulkojumu, kas nāk no latīņu vārda
„lux”, „lucis” - gaisma. Arī Latvijā kopš
1991. gada tiek svinēta Lūcijas diena. Par

Lūciju izraudzītajai meitenei galvā tiek
likts kronis ar degošām svecēm un viņa
gada vistumšākajā laikā dodas gaismas vizītēs, lai cilvēkiem simboliski nestu gaismu.
Stāstījumu klausījāmies ar lielu interesi, jo
mūsu jaunībā šādas tradīcijas vēl nebija.
Patīkami, ka veidojas jaunas tradīcijas, kas
piesaista jaunu cilvēku uzmanību.
Visām meitenēm bija sniegbalti tērpi un
viņas izpildīja gan solodziesmas, gan dziedāja visas kopā divbalsīgi. Skanēja arī saksofona solo. Tik skaisti, ka to nevar izteikt,
vien izjust! Tas bija brīnumains mirklis
trešajā Adventē. Daudzi no klātesošajiem
kādreiz dziedājuši korī, tādēļ koncerta noslēgumā visu senioru vārdā pateicos par
sirsnīgo koncertu. Pēc koncerta meitenes
vēl devās uz istabiņu apciemot simttrīsgadīgo Ēvaldu Valfrīdu Stirnu, lai uzzinātu
ilga mūža noslēpumu.
Velta Bakulina
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