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izdevums

Salacgrīvas novada iedzīvotājiem
gadu mijā
Šis ir Adventes laiks – pilns cerībām, gaiša prieka un
gaidīšanas. Lai nepietrūkst sirds siltuma un mīļuma šajā
steigas pilnajā laikā atcerēties savus tuvos un mīļos. Piezvanīsim, aizbrauksim ciemos, kaut mirkli būsim kopā.
Lai katra dvēselītē ir Ziemassvētku baltums, gaišums un
mīļums!
Par to, kas būs nākotnē, var spriest pēc pagātnes un
tagadnes. Mūsu liktenis atkarīgs ne tikai no valsts varas,
bet arī no katra indivīda vēlmes dzīvot, strādāt, mācīties
un pilnveidot sevi. Šis gads bijis pretrunu, šaubu, jaunu
atklāsmju un vecu patiesību apliecināšanas gads. Novēlu,
lai nākamais sakārtotu jūsu domas, piešķirtu apņēmību
jūsu rīcībai un nestu augļus no jūsu darbiem!

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
Veselību stipru,
Vienmēr gaitu ņipru,
Brīnišķīgu omu,
Tūkstoš jaunu domu.

Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu 2014. gadu!
Aivars Ilgavīzis,
Liepupes pagasta pārvaldnieks

No debesīm, no debesīm
Krīt mirdzošs sniegs uz mājām,
Un mirklis pārslai skropstās trīs
Un es jums lieku dvēseli pie kājām.
Šai mirklī nevar, nedrīkst savādāk.
No debesīm, no debesīm
Nāk četras sveces mājās.
Tās nesīs gaišumu un mieru sirdīs lies,
Tās iedegs cerības, tās piedot lūgs
Un lēni izdegot, tās svētīs mūs.
No debesīm, no debesīm
Krīt sniegs uz visām bēdām, sāpēm
un redzēt, sajust, mīlēt ļauj
Šo pasauli caur tālu sniega staru.
No debesīm, no debesīm
Nāk lielais mīlestības laiks...

Lai Ziemassvētki atnāk ar mīļumu un pateicību sirdī mūsu
ģimenēm, vistuvākajiem un visiem labajiem līdzcilvēkiem, kas
dod cerību, ticību un spēku darīt labus darbus un galvenais –
dzīvot!
Lai Ziemassvētki ir pārdomu laiks, savas dzīves jēgas meklējumu un atrašanas laiks, kas rod iedvesmu sevis pilnveidošanai.
Paldies iedzīvotājiem par aizvadītajā gadā paveiktajiem labajiem darbiem! Lai jaunais 2014. gads atnes visiem veiksmi,
veselību, prieku, laimi, saticību, labklājību un daudz brīnumu,
ko veidosim ar savām rokām, prātu, darbu un talantu.
Lai gaiši svētki jūsu mājās!
Ilona Jēkabsone,
Ainažu pilsētas pārvaldes vadītāja

Ziemassvētku ticējumi
Latviešu tautas tradīcijās Ziemassvētki jeb ziemas saulgrieži ir auglības,
cerības un gaismas svētki
Lai naudas nekad netrūktu, Ziemassvētkos nedrīkst visu naudu izdot.
Ziemassvētku un Jaungada naktī deviņas reizes jāēd, lai visu gadu nekā netrūkst.
Pēc ēšanas pilni trauki visu nakti jāatstāj uz galda.
Ziemassvētku naktī vajag likt maizi uz galda, tad tās nekad netrūks.
Ziemassvētku naktī svešinieki nav jāpatur mājā.
Ja Ziemassvētku rītā pamostas agri, tad visu gadu neaizgulēsies.
Kas Ziemassvētku rītā pirmais pieceļas, tas visu gadu ies pirmais ar darbiem
priekšā.
Ziemassvētku rītā visi darbi tumsā jāpadara, tad turpmāk visi darbi labi veiksies.
Var pamēģināt arī iegūt neizdodamo latu, ko nekad nevar iztērēt, jo tas atgriežas
saimnieka kabatā. Lai pie tāda naudas gabala tiktu, Ziemassvētku naktī,
ejot uz baznīcu, jāpaliek zem kreisās kājas zeķes nauda. Kad mācītājs skaita
tēvreizi, tā jāskaita līdzi, bet otrādi – ačgārni – un beigās nav brīv teikt āmen.
Ziemassvētku rītā kādam jāpacenšas labi agri iziet no mājām, pirms nav ienācis
kāds svešs, kurš var atnest nelaimi mājās.
Ziemassvētku vakarā jāskrien basām kājām trīsreiz mājai apkārt, lai nesāp zobi.
Ziemassvētku vakarā meitām jābaro suns un tad jālaiž laukā. Uz kuru pusi tas
skries, uz to pusi meitu aizvedīs tautās. Ja pašai sava suņa nav, Ziemassvētku
naktī var iziet ārā un paklausīties, kurā pusē suņi rej, no turienes tad arī
precinieks gaidāms.
Ziemassvētku vakarā meitas nesušas malku. Ja pagales gadījušās pa pārim,
tad būs kāzas.
Meitas Ziemassvētku vakarā var arī mest kurpi pār plecu, ja nokritīs ar purngalu
uz durvju pusi, būs precinieks.
Kurš puisis grib savu nākamo līgavu redzēt, tam Ziemassvētku naktī jākāpj
uz istabaugšas un jāstāv aiz skursteņa – tad līgava parādīsies.
Pēc laikapstākļiem Ziemassvētkos prognozēja, kāds laiks un raža
būs nākamajā gadā
Ja Ziemassvētki melni, tad Lieldienas būs baltas.
Ja ap Ziemassvētkiem auksts, tad vasarā būs karsts.
Kad priekš Ziemassvētkiem ir daudz sniega saputināts, būs bagāta raža.
Ja ap Ziemassvētkiem ceļi melni, būšot labi gadi.
Lieli vēji Ziemassvētku naktī vēsta sērgas un bada gadus.
Vējaini Ziemassvētki sola bagātīgu augļukoku ražu.

Ja Ziemassvētku un Jaungada vakarā nav zvaigžņu pie debesīm, tad togad
augļu nebūs.
Ja pirmo Ziemassvētku vakarā pie debesīm daudz zvaigžņu, tad nākamajā vasarā
būs daudz sēņu.
Ja līdz Ziemassvētkiem daudz sniega, tad vasaras raža būs pelavas;
bet, ja pēc Ziemassvētkiem daudz sniega, tad raža būs brieduši graudi.
Kāds laiks ir pirms Ziemassvētkiem, tāds ir atkal vasarā pirms Jāņiem.
Ja līdz Ziemassvētkiem daudz sniega, līdz Jāņiem būs daudz lietus.
Ja pa Ziemassvētkiem dziļi sniegi, tad Jāņos gaidāms slapjš laiks;
ja sekli – Jāņos skaists siena laiks.
Ja pēc Ziemassvētkiem labs laiks, tad pēc Jāņiem arī būs labs laiks.
Ja ap Ziemassvētkiem vēl redz melnu zemi, tad ap nākamajiem Jāņiem
tā vietām būs balta no vēlīnām salnām.
Ziemassvētku vakarā jāsit ābeles ar biksēm vai arī ābelē slepus jāpakar
saimnieka bikses, ko viņš novilcis pirtī, tad vasarā būs daudz ābolu.
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Vidzemes zivju resursu sargātāji
apspriež padarīto

Pateicības pirms pasniegšanas savējiem un sadarbības partneriem
apskata Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes kontroles daļas resursu kontroles sektora vecākais inspektors Jānis Brants
(no kreisās), Valmieras Reģionālās vides pārvaldes direktors Aivars
Liepa un kontroles daļas vadītāja Līga Zvirbule

Novembra pēdējā piektdienā jau tradicionālajā atskaišu un
pārskata sanāksmē pulcējās Vidzemes puses zivju resursu sargātāji. Šoreiz kopā sanāca Valmieras reģionālās vides pārvaldes
speciālisti, Vidzemes zvejnieku
biedrības (VZB) biedri, Valsts
policijas darbinieki, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior pārstāvji un brīvprātīgie inspektori.

Gaida lielāku atsaucību
no Salackrastiem un
jauniešiem
Valsts vides dienesta (VVD)
Valmieras reģionālās vides pārvaldes (VRVP) kontroles daļas

resursu kontroles sektora vecākais inspektors Jānis Brants, uzrunājot klātesošos, sacīja: - Lašu
liegums beidzies, sezona un gads
arī iet uz beigām, šī ir īstā reize
atskatīties uz padarīto, pateikties
sadarbības partneriem un parunāties. Bez šīs kuplās kompānijas kopdarba zivju resursu aizsardzība neveiktos tik labi. Varu
droši teikt, ka mūsu sadarbība ir
ļoti laba. Šajā gadā zivju zvejošanas un makšķerēšanas aizlieguma laikos veicot pastiprinātu
sargāšanu, Salacas upes baseinā
sastādīts 20 administratīvo pārkāpumu protokolu un ierosinātas
4 krimināllietas. Pārkāpēji aizturēti par elektrozveju, nelikumīgu
spiningošanu, nēģu zveju, kā arī

zivju pārvadāšanu lielos apjomos bez pavaddokumentiem.
J. Brants sarēķinājis, ka šie pārkāpēji zivju resursiem radījuši
31 760 latu zaudējumus. Vislielākie kaitnieki ir elektrozvejnieki. - Nebāzīsim galvas kā strausi
smiltīs un netēlosim, ka viss kārtībā. Viņi ir, un ik gadu vai katru
otro viens vai divi no viņiem iekrīt. Savukārt tie, kuri nav iekrituši, darbošanos turpina... Par
spīti brīdinājumiem un lielajiem
sodiem. Bet es droši varu teikt
– mierā mēs neliksimies! – viņš
solīja. Labus vārdus, pasniedzot
pārvaldes Pateicības rakstus, savējiem un sadarbības partneriem
sacīja arī VRVP direktors Aivars
Liepa un kontroles daļas vadītāja
Līga Zvirbule.
Sakot savu paldies, mājastēvs,
VRVP Resursu kontroles sektora
vadītājs Aigars Pūsilds pieminēja šīs vasaras reorganizāciju, kad
notika pievienošanās reģionālajai
vides pārvaldei un tika samazināts inspektoru skaits. - Nākamgad gaidu lielāku atsaucību no
makšķerniekiem, īpaši no Salacgrīvas novada makšķerniekiem
un makšķernieku kluba «Salackrasti» biedriem. Iepriekš viņi
mums ļoti palīdzēja. Domāju,
ka mūsu sadarbība ar policiju
un Vidzemes zvejnieku biedrību
izveidojusies ļoti laba, – viņš secināja.
Zivju resursu sargāšanas jomā
inspektori uzskata, ka tik lielā
teritorijā, kāda jāuzrauga šobrīd, - no Igaunijas robežas līdz
Saulkrastiem un no jūras līdz
Valkai, Rūjienai, Madonai un tad
Gaujai, bez palīgiem – Valsts policijas, VZB un brīvprātīgajiem
būtu grūti. Zivju sargātāji savam
pulkam aicina pievienoties jaunos

makšķerniekus un jaunsargus.
Savukārt VZB vadītājs Ilmārs
Lielmanis apliecināja, ka reidi
un uzliktie sodi devuši rezultātu:
- Vīri ir sapratuši - pārkāpt likumu ir neizdevīgi un nepareizi.
Nelikumīgi zvejot un makšķerēt
vairs nedrīkst, jo sodi būs vareni.
Valsts policijas Limbažu iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Ivo Viļķins teica, ka policija allaž atbalsta inspektorus ar
saviem resursiem, kopīgi dodas
reidos, palīdz pārbaudīt mašīnu
un noskaidrot personību.

Salaca iet bojā
kā lašupe
J. Brants rādījās apmierināts,
kā rit sadarbība ar institūtu Bior.
- Bieži sazināmies, konsultējamies, ko varam darīt, jo ne tikai
viņiem, bet arī mums rūp zivju
resursi Salacā, - stāstīja inspektors. Šoreiz paanalizēt upē notiekošos procesus un informēt
par nupat noslēgušos lašu nārsta
vietu pētījumu bija ieradies institūta Zivju resursu pētniecības
departamenta iekšējo ūdeņu nodaļas laboratorijas vadītājs Jānis
Birzaks. Viņš pastāstīja, ka upe
pēdējos gados strauji mainījusies uz slikto pusi. Tajā parādās
tādas zivis, kam upē nav jābūt: Kopš 2000. gada Salacā diezgan
strauji pieaug līdaku, raudu,
asaru un vēdzeļu skaits. Lielākā daļa to ir plēsīgās, kas savā
uzturā izmanto mazos lasēnus.
Uzskatu, ka Latvijas apstākļos
kļūda bija palielināt līdaku ķeramo izmēru no 45 uz 50 centimetriem. Lašupēs tas ir absurds.
Pēdējos 3 gados samazinājies uz
jūru migrējošo lašu un mazuļu
skaits upē. Nevaru apgalvot, ka

pie vainas ir tikai plēsīgās zivis,
drīzāk tās ir izmaiņas Salacā, ko
nosaka Burtnieks. Tajā pieaug
zivju skaits, rodas zivju pārprodukcija, jo nenotiek rūpnieciskā
zveja. Makšķerniekiem tas patīk,
diemžēl zivju tonnas patērē uzturā lielu daudzumu zooplanktona,
izvadot ūdenī to, kas paliek pēc
ēšanas. Savukārt samazinoties
zooplanktonam, pieaug zilaļģu
ziedēšana Burtniekā un Salacā,
no atmirušajām aļģēm krājas
nogulumi, rodas duļķes, tādēļ Salaca iet bojā kā lašupe. Zivju ir
vairāk, bet ne tās, ko mēs gribētu.
Zinātnieks nedaudz pastāstīja par
nēģu migrācijas un nārsta jauno
pētījumu.
Ko darīt, lai saglabātu Salacu
kā lašupi? J. Birzaks ir pārliecināts, ka jāveic plašāka darbība. Eiropas Savienības kontekstā visām lašupēm būtu jāizstrādā īpaši
rīcības plāni, kuros jāparedz, ko
un kā darīt, lai saglabātos dabīgā
lašu populācija. Salacai un Vitrupei tādus plānus esam uzrakstījuši, bet oficiāls statuss tiem vēl
nav piešķirts, tālab tos vēl nepublisko.
Vīri ir pārliecināti, ka upes
vides saglabāšana nav vienas
pašvaldības lieta, tā ir globāla
problēma, kas prasa kopīgu risinājumu.Tajā jāiesaistās visām
Salacas baseina pašvaldībām.
Šim viedoklim piekrīt arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs: - Salacas
baseina problēmas jārisina kopīgi. Esam apsprieduši jautājumu
par četru pašvaldību sadarbības
padomes izveidi. Tajā varētu lemt
par zivju resursu aizsardzību, tūrisma attīstību un attīrīšanas iekārtu sakārtošanu.
Ilga Tiesnese

Deju izrāde, kas vieno
Pirms 18. novembra Latvija
varēja no jauna izdzīvot mūsu
senču likteni, jo 16. un 17. novembrī Ķīpsalas izstāžu centrā
norisinājās uzveduma No zobena
saule lēca izrādes. Jau iepriekš tas
guvis lielus panākumus, un arī šogad uz visiem četriem koncertiem
biļetes bija izpārdotas. Kā tas sākās?
Sākotnēji izrāde tika veidota
kā TDA Katvari 90 gadu jubilejas pasākums, kurā piedalījās 100
dejotāju. Veidotājiem iepatikās šis
koncepts un tika pieaicināti profesionāļi, lai izveidotu izrādi, kādu
mēs to redzējām šomēnes. Izrādes
horeogrāfs ir Agris Daņiļēvičs, režisors - Uģis Brikmanis. Mūziku
rakstīja un dzīvajā spēlēja bungu
un dūdu mūzikas grupa Auļi. Jau
2010. gada novembrī uzvedums
tika pirmo reizi rādīts plašākai
publikai Ķīpsalas izstāžu centrā
un piedzīvoja panākumus. Šoreiz
tajā piedalījās 15 kolektīvu, tostarp mūsu pašu Ulubeles un Liepupītes skolēni un jaunieši. Toreiz
izrādi izdzīvoju kā skatītāja, un,
nenoliedzami, izrādes laikā nobira gan prieka, gan skumju asaras.
Stāsts par mūsu senču dzīves cikla
ritējumu pirms vairākiem simtiem
gadu, par kara mākslu, par mīlestību, tradīcijām un cilvēku likteni
nevienu neatstāja vienaldzīgu. Iespējams, tāpēc izrādes veidotāji
nolēma šogad to atjaunot. Sēdēdama skatītājos, nemūžam neie-

Lai cik
grūti bija
mēģinājumos,
kocertuzvedumā
visas grūtības
aizmirsās
un kļuva
par pozitīvu
pārdzīvojumu,
pārliecināti
ir gan Ulubeles, gan
Liepupītes
dejotāji

domātos, ka tajā ieguldīts tik liels
darbs.
Šogad izrādē piedalījos kā dejotāja un varu teikt - tas bija smags
pārbaudījums. Gan Ulubele, gan
Liepupīte garas stundas strādāja mēģinājumos un piedalījās arī
kopmēģinājumos, kas 3 dienas
notika Limbažos un vairākas dienas Rīgā. Kopmēģinājumos pat
sanāca pavadīt 13 stundu. Daudzi
dejotāji pagura un pat paspēja padomāt par izstāšanos, jo dresēti
tikām pamatīgi. Pateicoties kolektīvu vadītāja Jāņa Trezuna en-

tuziasmam, tomēr izturējām līdz
galam. Dienu pirms 16. novembra
koncerta dejotāji Ķīpsalas hallē pavadīja no pl. 10 rītā līdz pat
1 naktī, visi bija acīmredzami noguruši, lai gan priekšā bija vēl 4
koncerti. Bet pirmizrādē tas viss
mainījās. Tā sajūta, kad 1000
dejotāju vienoti ar vadītājiem sadodas rokās pirms izrādes un cits
citu uzmundrina, dod neaprakstāmu enerģijas lādiņu. Piedalīšanās
izrādē kopā ar grupas Auļi skanējumu un vīru kori Gaudeamus
vārdos nav aprakstāma. Dejotāji

izdzīvoja izrādes tēlu likteņus kā
savējos. Visi grūtie mēģinājumi
aizmirsās un kļuva par pozitīvu
pārdzīvojumu. Pēdējās izrādes
laikā pat pārņēma skumjas, ka
tas viss beidzies. Pēc dejotāju atsauksmēm un skatītāju ierakstiem
sociālajos tīklos varēja noprast, ka
vienaldzīgs nepalika neviens. Tieši šī iemesla dēļ izrāde tika rādīta
pirms 18. novembra, jo tā liek izjust mūsu tautas kultūru un vieno
gan dalībniekus, gan skatītājus.
Iespējams, dejotāju emociju, Auļu
mūzikas varenības un idejas dēļ šī

izrāde vēl ilgi paliks sirdī katram,
kurš to izdzīvoja.
Paldies par iespēju piedalīties deju izrādē tās producentam
Edžum Arumam un mūsu labvēļiem - Liepupes vidusskolas direktorei Artai Rubezei, Liepupes
tautas nama vadītājam Andrim
Zundem, z.s. Vīganti īpašniecei
Lijai Jokstei, Salacgrīvas novada
domei un SIA Lauga īpašniekam
Albertam Tomanam!
Ieva Damberga,
deju kolektīva dalībniece
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Snīpīšu un snīpju aktīvais novembris
Salacgrīvā
mazie snīpji
viesojās dabas izglītības
centrā Ziemeļvidzeme,
kur tā vadītāja
Inta Soma
pārbaudīja,
kādas ir viņu
zināšanas par
Latvijas dabu,
dzīvniekiem,
putniem

Novembris - pēdējais rudens un Latvijas
dzimšanas dienas mēnesis - pirmsskolas izglītības iestādes Vilnītis Svētciema filiāles
bērniem bijis aktīvs un ar darbiem bagāts,
kā arī iegūta vērtīga informācija.
Lai radītu bērnos interesi par grāmatām,
par jaukiem stāstu un pasaku varoņiem,
bibliotekāre Līga Borozdina mūs uz bibliotēku aicināja divas reizes. Pirmajā tur
viesojās bibliotēkas raganiņa, kura mūs
iepazīstināja ar O. Preislera grāmatu Mazā
raganiņa. Varējām klausīties visinteresantākos tās fragmentus, aplūkot izstādi (kurā
raganiņas gan dzied, gan runā, gan dažādi
kustas), piedalīties jautrā rotaļā, kurā raganiņa atļāva izmantot savu slotu. Neizpalika
arī mājasdarbs - kopīgi izlasīt visu grāmatu un izkrāsot raganiņas fotogrāfiju. Otrais
apmeklējums bija tikpat aizraujošs. Uzzinājām daudz interesanta par ziemeļvalstīm,
uz lielā ekrāna, gluži kā kinoteātrī vērojām
Norvēģijas dabu, uzzinājām, kas ir ziemeļblāzma, varējām vērot šo brīnumaino
skaistumu. Klausoties Ingas Borgas stāstiņu Ziema pie Plupa, nevajadzēja iztēloties,
kādi gan izskatās varoņi, jo varējām sekot
līdzi viņu piedzīvojumiem uz ekrāna. Aplūkojām arī citas ziemeļvalstu autoru bērnu
grāmatas, kā arī noskatījāmies jauku animācijas filmiņu par drosmīgo kuģīti Eliasu. Bērniem ļoti patika šis apmeklējums, jo
visas dienas garumā nerimās jautājumi par
grāmatas varoņiem.
Šī mēneša laikā mūsu nodoms bija iepazīties ar Salacgrīvas novadu, bērnu vecāku
profesijām un uzzināt pēc iespējas vairāk

par Latviju. 11. novembrī, Lāčplēša dienā,
mums bija iespēja tikties ar jaunsardzēm
Elīnu Runci, Serafimu un Valēriju Grigorjevām, kuras pastāstīja par sevi un to, ko
viņas dara. Meitenes pamācīja mūs pareizi
soļot un dāvināja sarakanbaltsarkanās lentītes, lai šajā Latvijai nozīmīgajā mēnesī mēs
lepotos ar piederību savai dzimtenei. Jaunsardzes mums izdalīja bukletus, lai kopā ar
vecākiem varētu pārrunāt jaunsargu veikumu un darbību.
Lai mēs vienmēr būtu veseli, vecākiem
tika piedāvāta iespēja pārbaudīt bērnu fizisko veselību pie fizioterapeites Līvas Tiesneses, lai nepieciešamības gadījumā laikus
novērstu problēmas. Viņa pārbaudīja, kāda
ir stāja, pavēroja bērnu gaitu un iesaistīja
viņus sarunā par veselību.
Šajā pašā dienā braucām uz Salacgrīvu,
lai viesotos dabas izglītības centrā Ziemeļvidzeme, kur centra vadītāja Inta Soma pārbaudīja, kādas ir mūsu zināšanas par Latvijas dabu, dzīvniekiem, putniem. Bija aktīvi
jādarbojas, gan saliekot puzles, gan krāsojot un izgatavojot no papīra meža sanitārus
- dzenīšus. Tad vēl vienreizējā spēle, kur jutāmies kā vardes, kas negrib kļūt par stārķa
pusdienām. Šī bija ļoti izglītojoša ekskursija, kuras noslēgumā norunājām sarīkot vēl
kādu aktīvu nodarbību dabas izzināšanai.
Nedēļa noslēdzās ar vecāku gatavoto
instalāciju izstādi Mūsu novads, mūsu Svētciems un svētku koncertu, kurā bija ielikta
visa sirsnība un mīlestība ģimenēm un Latvijai.
Taču novembris un mūsu darbošanās

Iepazīstot pavāra
profesiju, snīpji
kopā ar pedagoģi
Anitu Kauliņu
mācās gatavot
pusdienas

turpinājās. Vecāki ļoti atbildīgi iesaistījās
nodarbībās, kurās pastāstīja, parādīja un
iesaistīja bērnus dažādu profesiju pasaulē.
Adriana Rāpa tētis Raigo bērnus iepazīstināja ar brīnumaino kokapstrādātāja profesiju. Lai ar savām acīm ieraudzītu dažādus
koku zaru brīnumus un no tiem kopīgi gatavotu dekorus, visi devās uz mežu. Pēc darbošanās, kurā tika iesaistīti visi bērni, Adriana tētis Raigo, mamma Anita un Esteres
Zvejnieces mamma Anda bija sarūpējuši
pārsteigumu - atpūtas vietā sprakšķēdams
dega ugunskurs, smaržoja tēja. Kopīgi tika
ceptas desiņas un ēstas pašu no rīta smērētās maizītes. Svaigā gaisā visam ir neliela
brīnuma smarža un garša.
Pēdējā novembra nedēļa iesākās skumīgi, iemesls - traģēdija Zolitūdē. Sociālā
pedagoģe Aiva Berdaškeviča visus bērnus
un darbiniekus aicināja uz kopīgu klusuma
brīdi pie aizdegtas svecītes. Visi pakavējās
domās un pēc tam pārrunāja, kas nepieciešams, lai mēs un bērni būtu laimīgi. Šis visiem bija ļoti emocionāls brīdis.
Nedēļa turpinājās ar ieskatu profesiju
pasaulē. Kaspara Pudnika mamma Ilona
Pudnika mums atļāva iejusties savā ļoti
svarīgajā pavāra profesijā - cilvēki ir labi
paēduši, viņi ir labsirdīgi. Mums bija iespēja pašiem mizot, griezt, rīvēt, veidot,
piebērt, nogaršot, līdz nokļuvām pie garšīgā galarezultāta - frikadeļu zupas un biezā ābolu ķīseļa. Par labi paveikto darbiņu
Ilona izsniedza pateicības rakstus, kur bija
attēlota veselīga uztura piramīda, kā arī uzdeva mājasdarbu - uzzīmēt tos produktus,
ko lietojam visbiežāk. Kamēr lielie snīpji
gatavoja pusdienas, snīpīši tikās ar Salacgrīvas novada kārtībniekiem Gunitu Bisnieci un Gustava un Jēkaba tēti Didzi Žibalu.
Kārtībnieki vispirms izstāstīja, kādi ir viņu
darba pienākumi, un aicināja uz sarunu par

bērnu pienākumiem. Bērnus ļoti interesēja
formastērpi un visvairāk, protams, kārtībnieku automašīna, jo uz tās redzams, kas ar
šo automašīnu pārvietojas. Nobeigumā kārtībnieki aicināja bērnus būt uzmanīgiem un
labi uzvesties gan uz ielas, gan sabiedriskās
vietās un, protams, klausīt pieaugušos, cienīt citam citu.
Novembris noslēdzās ar vēl vienu veselībai svarīgu notikumu - pie mums viesojās
zobu higiēniste Daina Blome, kura, izmantojot uzskates līdzekļus, parādīja un pastāstīja, kā pareizi kopt zobus, pārrunāja pareiza uztura nepieciešamību un ietekmi uz
zobu veselību. Daina izskaidroja atšķirību
starp zobārstu un zobu higiēnistu. Lai tas
labāk būtu saprotams, tika pārbaudīta katra
bērna mutes dobuma veselība. Bērnos šāda
tikšanās radīja uzticēšanos speciālistam un
tika radīta vēlme pašiem padomāt par sevi
un savu veselību.
Mēnesis bija ļoti bagāts ar notikumiem,
pasākumiem, svarīgām tikšanās reizēm un
līdzdarbošanos. Mēs, Svētciema filiāles
darbinieki, sakām lielu paldies cilvēkiem,
kuri kopā ar mums darbojās: bibliotekārei
L. Borozdinai, jaunsardzēm E. Runcei,
S. un V. Grigorjevām, dabas izglītības
centra Ziemeļvidzeme vadītājai I. Somai,
atsaucīgajam šoferītim Uldim Apsītim, fizioterapeitei L. Tiesnesei, zobu higiēnistei D. Blomei, sociālajam pedagogam
A. Berdaškevičai, kārtībniecei G. Bisniecei un mūsu bērnu vecākiem, kuri neatteica un aktīvi līdzdarbojās šajos pasākumos: A. un R. Rāpiem, A. Zvejniecei,
I. Pudnikai un D. Žibalam. Kopīgi darbosimies arī turpmāk, domāsim labas domas un darīsim labus darbus!
Indra Medne,
pirmsskolas skolotāja

Pie mums ziemojošo putnu iepazīšana

Esot jūras krastā un piepalīdzot Andrim Somam, tika veikti vērojumi ar
lielo ķīķeri

Klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Cilvēki rosās, gatavojas svētkiem, bet mums liekas, ka daba guļ, tādēļ šķiet, ka
nav nekā, ko novērot. Taču, lai
arī mazāk, tomēr pētīšanas iespējas ir arī šajā gadalaikā. Var
uzskaitīt ziemojošos sikspārņus,

noteikt gaisa kvalitāti savā apkārtnē, izpētot ar ķērpjiem apaugušos kokus, uzmērīt dižkokus,
novērot barotavas apmeklējošos
putnus. Svarīgi skolēnus iemācīt
vairāk skatīties dabā un pazīt to.
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (ZBR) īsteno sabiedriskā

monitoringa programmu, kuras
galvenais mērķis ir iegūt objektīvus datus par dažādu dabas objektu stāvokli, novērojumu procesā iesaisto sabiedrību. Tāpēc
arī Salacgrīvas vidusskolas skolēni, sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes
reģiona Salacgrīvas biroja speciālisti, projektu vadītāju Intu
Somu, jau otro gadu aktīvi iesaistās dabas izzināšanā. Tēmas
izvēlētas dažādas. Pētīti dižkoki,
ķērpji, jūras piekraste, saldūdens
gliemeži un gliemenes utt.
29. novembrī kārta pienāca
pie mums ziemojošo putnu izzināšanai. 4.a, 8.a, 8.b un daži
12. klases skolēni ZBR telpās
tikās ar ornitoloģi Antru Stīpnieci. Cik putnu pa ziemu paliek
Latvijā, tā arī pagaidām vēl nav
skaidrs. Ornitoloģe pastāstīja, ka
informācija tiek vākta regulāri. Teorētiskās nodarbības laikā
skolēni uzzināja par Latvijā ziemojošiem putniem, to izskatu,
izturēšanos. Ieverības vērts bija

arī Gada putns 2013 – kākaulis.
Šis nosaukums laikam visiem
skolēniem bija svešs. Kākaulis
ir pīle, kas ligzdo tundrā, bet no
novembra līdz maijam uzturas
Baltijas jūrā. Nodarbībā skolēni
uzzināja, kā putns izskatās, kāds
ir tā vasaras un ziemas tērps.
Apmēram novembrī tie atlido
šurp no ziemeļiem un paliek te
līdz aprīlim vai pat maijam. Te
tie arī riesto, saukdami kā-kaul!.
Vislabākā apmešanās vieta tiem
ir sēkļi, bet apskatīt tos var arī
ostas akvatorijā. A. Stīpnieces
stāstījumam mijoties ar skaistām fotogrāfijām uz ekrāna un
skolēnu jautājumiem, tika iegūta
informācija par daudziem putniem, ko ikviens varētu ieraudzīt, ja dabā būtu vērīgs.
Skolēniem arī pašiem iespējams piedalīties ziemojošo putnu sugu apzināšanā. Pēc tējas
malkošanas un našķiem visi,
bruņojušies ar tālskatiem, devās
pārliecināties par iegūto informāciju. Skolēni bija pārsteigti,

ka, pat stāvot uz mūsu pilsētas
tilta un veroties Salacas ūdenī, iespējams novērot vairākas
putnu sugas. Tālāk ceļš veda uz
jūras pusi. Ik pa brīdim kāds iesaucās par kādu ievērotu putnu,
jautājumi tika uzdoti gan ornitoloģei, gan Intai Somai. Ejot gar
jūras krastu, notika draudzīga
izpalīdzēšana, jo bija jāpārvar
ūdens šķērslis. Lielākie skolēni palīdzēja mazos pārnest tam
pāri. Esot jūras krastā, vērojumi
tika veikti ar lielo ķīķeri. Visi
bija mazliet nosaluši, bet bagātinājušies ar zināšanām.
Skolēni paši šādās pastaigās
ne visai labvēlīgos laika apstākļos dodas reti, jo ērtāk ir palikt
telpās. Bet todien visi gan mūsu
Intai, gan ornitoloģei A. Stīpniecei, kā arī Andrim Somam, kurš
visus sagaidīja pie jūras ar lielo
tālskati, bijām pateicīgi par šo
jauki kopā pavadīto laiku.
Lolita Valaņina,
Salacgrīvas vidusskolas
skolotāja
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Salacgrīvas muzeja dārgumi
Strauji tuvojas Ziemassvētki
un Jaungada sagaidīšana. Tālab
gribas pievērst uzmanību dažiem muzeja dārgumiem, kas
nav bijuši izstādīti un publicēti,
bet ir interesanti un raksturīgi
savam laikam.
Tradicionāli uz svētkiem sākas ziedojumu vākšana, lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem
un svētkos sagādātu prieku bērniem visās ģimenēs. Līdzīgi kā

mūsdienās, tā bija arī 1920. 30. gados. Par to liecina fotogrāfijas, kas glabājas muzeja krājumā, kur redzams, ka šajos pasākumos aktīvi piedalījušies tieši
bērni - Sarkanā Krusta pulciņa
dalībnieki.
Priecīgus svētkus!
Iveta Kalniņa,
Salacgrīvas muzeja
krājuma glabātāja

Sarkanā Krusta pulciņa dalībnieki, izvadājot Ziemassvētku dāvanas
bērniem. 1930. gadi. - Tad ieradās Ziemassvētku vecīši ar saviem
palīgiem rūķīšiem, kas izdalīja bērniem dāvanas. Vispirms izdalīja
aizsargu ziedotās un savāktās dāvanas pilsētas trūcīgajiem bērniem,
un jāsaka, ka tās bija sevišķi bagātīgas. Par to pateicība turīgākiem
pilsoņiem, kas viņas ziedojuši. (Limbažu Vēstnesis – Salacgrīvas notikumi. Eglīte trūcīgiem bērniem. 1936. g. 10. janvārī)

Salacgrīvas pamatskolas Sarkanā Krusta pulciņš, saiņojot Ziemassvētku dāvanas. 1. rindā
otrā no kreisās - Ilga Lasmane. 1930. g. beigas

Aizsardzes Biedrības namā cienā nabadzīgo ģimeņu bērnus. 1930. gadi

Tuvojoties Jaungadam, sākas
sarīkojumi un balles. Tā ir
mūsdienās un bija arī agrāk.
Viss sākas ar ielūgumu.
1935.g.

Jaungada karnevāls ar Salacgrīvas kapelu...
...un pašmāju skaistulēm..

... kā arī jautrām dejām. 1938.g.
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Salacgrīvas muzejam 15. dzimšanas diena

Izejot Goda soli pa visām muzeja telpām, skaidrs ir viens - viss sliktais
ir aizdzīts!

Kā jau dzimšanas dienā, neiztikt bez jubilāra tortes un dziesmām. Salacgrīvas muzeja direktore Ieva Zilvere
(priekšplānā no labās) un fondu glabātāja Iveta Kalniņa

Katram pa jubilejas tortes gabaliņam - par to rūpējas muzeja darbinieces
un folkloras kopas Cielava dalībnieces

14. decembrī Salacgrīvas muzejs kopā ar draugiem svinēja
Ziemassvētkus un atzīmēja savu
15. dzimšanas dienu. Svinības
iesāka folkloras kopa Cielava ar
jūras dziesmu Pūt, pūt, vēja māt
un dāvanu - svečturi ar tajā degošu svecīti. - Lai jūsu ceļā vienmēr
gaismiņa! - vēlēja kopas vadītāja
Zenta Mennika.

Muzeja vadītāja Ieva Zilvere
vispirms pastāstīja par muzeja
priekštelpā apskatāmo nupat no
stellēm izņemto 14 gadu austo
lupatu deķi. - Tajā ieausta mūsu
muzeja un pilsētas simboliskā
vēsture. Tagad stellēs esam ielikuši pamatus jaunam audeklam,
jaunai vēstures lappusei, - sacīja
Ieva. Viņa mudināja visus kopā

ieskatīties vēsturē: - Gribu pastāstīt, kā mums gājis, ko esam
padarījuši un kas bijis svarīgākais. Prezentācija atgādināja, ka
muzejs savu darbību 1998. gadā
sāka telpās, kur līdz tam atradās
mākslas skoliņa Taka. Pirmais
muzeja priekšmets ir senā Rīgas
ielas fotogrāfija, ko kopā ar vēl
11 attēliem muzejam dāvinājusi
Biruta Circene. Kā īsfilmā bija
skatāma muzeja pirmā organizētā Lāčplēša diena, pirmās Ziemassvētku svinības 2001. gadā,
muzeja dienas un nakts svētki
Salacgrīvā, Vecsalacā un Upesjennās. Tika izrādīts arī iecerētais un izsapņotais muzeja ēkas
projekts, Visvalda Šrenka dāvātās
laivas SG 004 uzstādīšana bijušās
pilsētas domes ēkas vietā un projekta Salacas novada mutvārdu
kultūra rezultāti. Īpašs notikums
muzejam bijusi vecā domes seifa pārvešana restauratoriem un tā
nogādāšana muzejā 2008. gadā.
Muzeja 2. stāvā to 3 stundās uzdabūjuši 7 vīri. Grūti, gandrīz
neiespējami ir uzskaitīt visas
muzejā notikušās vēsturiskās un
mākslas izstādes.

Ziemassvētkus
Salacgrīvas
muzejā svin jau trīspadsmito
gadu, un visās šajās norisēs kopā
ar muzeju ir Cielava. Bieži viesi ir arī Salacgrīvas vidusskolas
skolēni un skolotāji. Sveicot jubilāru, skolotāja Inta Cirša muzejam pateicās kā sadarbības
partnerim: - Paldies par to, ko jūs
darāt, par to, ka mūs izglītojat,
un paldies par jūsu radīto māju
sajūtu. Lai jūsu cerības un darba plāni uzzied kā zelta ābeles!
Sveicēju vidū bija arī Salacgrīvas
lauku sieviešu biedrības Mežābele dāmas un V. Šrenks, kurš kopš
2006. gada muzeja Ziemassvētkos ierodas ar cienastu – ceptiem
nēģiem. - Kā pie labiem draugiem uz svētkiem braukt tukšām
rokām! Ja ir, tad cienāju, nabags
jau nepalikšu! – viņš palepojās.
Muzeja vadītāja un viņas kolēģe - fondu glabātāja Iveta Kalniņa - sacīja lielu paldies sadarbības
partneriem un atbalstītājiem –
Cielavai, Mežābelei, Maigai Liepiņai, Aldoņa Cīruļa ģimenei,
Jānim Vismanim un Ritai Jenkevicai, biedrībai Zviedru ceļš un
fotobiedrībai Salacgrīva, Jānim
Ronim, Arvīdam Šimim, Veltai
Šēnbergai, Laimonim Martinsonam, Laurai Tomsonei, zvejniekam Jānim Krūmiņam, Andrim

Skujam un, protams, V. Šrenkam,
kā arī visiem, kuri dāvinājuši
muzejam senas fotogrāfijas un
priekšmetus – Velgai Auziņai,
Pāvuļu māsām Rotai Duksei, Ritai Rabācei un Martai Priekulei,
Egonam Feodorovam, Ilzei Paurai, Skaidrītei Lipsbergai, Mārītei
Ilgai Baltbārzdei, Zentai Andriņai, Rasmai Noriņai, Ansim Jirgensonam.
Kad bija izskanējuši daudzie
paldies un saņemtas dāvanas,
Ieva un Iveta zālē ienesa lielo jubilejas torti, rotātu ar 15 degošām
brīnumsvecītēm. Tām izdegot,
Ieva vēlējās arī turpmāk līdzās
labus draugus, atbalstītājus un
sadarbības partnerus, idejām pilnu galvu un izdošanos, jo ieceru
netrūkst.
Pirms cienāšanās Cielavas dalībnieki aicināja visus kopā izstaigāt muzeju goda solī, aizdzenot
visu slikto un nelabo, lai jaunais
gads varētu nākt ar gaišām domām un labiem darbiem. Šī bija
reize, kad kopīgi dziedāt Ziemassvētku dziesmas un cienāties.
Lai prieks ienāk jūsu mājās, lai
balti un jauki Ziemassvētki! Svētkos domājiet par to, ko vēlaties
jaunajā gadā, tad tas piepildīsies.
Ilga Tiesnese

Iedegta Svētciema egle

Egles iedegšana Svētciemā notika kopā ar folkloras kopu Cielava. Vispirms tika vilkts bluķis

Trešajā Adventes svētdienā Svētciemā egles iedegšanas

svētkos pulcējās lielie un mazie
ciematnieki. Viesus sagaidīja

Kārtības rūķis, kurš sasveicinoties vēlēja jauku un labu šo kopā

sanākšanas brīdi. Iepazīstinot ar
sevi, viņš uzsvēra: - Es nebāršos
un neaizrādīšu, bet rūpēšos par
kārtību, kā svētkiem jānotiek.
Stāstīšu jums, ko mēs darīsim
un kas te īsti notiek. Lai to labāk
izdarītu, man līdzi ir svilpīte.
Liels prieks jau otro gadu būt
kopā ar visiem Svētciema egles
iedegšanas svētkos. Advente ir
tāds cerību un gaidīšanas laiks,
kad mēs topam labāki, atveram
savas sirsniņas labdarībai, biežāk atceramies savus tuvos un
mīļos. Aicinu jūs visus padomāt,
kas labs šajā gadā izdarīts, kas
noticis. Par sliktajām lietām es
kā Kārtības rūķis nerunāšu, bet
ļaušu rīkoties folkloras kopai
«Cielava».
Arī ciema vecākais Uldis
Apsītis sveica visus svētkos un,
aplausiem skanot, sacīja paldies
labvēļiem - zemnieku saimniecībai Robežnieki, Svētciema
attīstības biedrībai, zemes īpašniekam Aldonim Brokānam un
Jānim Eizenbergam. Pateicoties

viņu atbalstam, svētki Svētciemā varēja notikt. Ar skaļiem
aplausiem svētciemieši pateicās
ciema vecākajam par strūklakas
un laukuma atjaunošanu.
- Šis ir tas laiks, kad notiek
visādi brīnumi, un arī mēs darīsim labus darbus – brīnumus, tā solīja folkloras kopas vadītāja
Zenta Mennika un aicināja visus
kopā vilkt bluķi, lai savāktu un
pēc tam ugunskurā sadedzinātu
visas sliktās domas un darbus.
Kad, dzirkstelēm gaisā skrienot,
ugunskurā iegūla bluķis, ieskanējās mazo svētciemiešu un Cielavas dziedātā dziesma svētku
eglītei Sidrabiņa lietiņš lija. Pēc
tās un pacietīgas skaitīšanas līdz
desmit eglīte iemirdzējās košās
gaismiņās. Svētku noskaņu vēl
aizkustinošāku darīja uzsnigušais sniedziņš, pankūku un zāļu
tējas smarža, degošās brīnumsvecītes, gaisā aizlidojušie gaismas lukturīši un garāmbraucošo
auto signālu skaņas.
Ilga Tiesnese
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Skolēni ciemos
pie senioriem

Lauvās iededz svētku eglīti

Rotājumus Lauvu tautas nama
Ziemassvētku
eglītei gatavoja
lielie un mazie

Otrajā Adventē Lauvās pulcējāmies, lai svinētu svētkus
mazajai eglītei. Tā mūs sagaidīja
ar vieglām sniega pārslām zaros,
baltu apkārtni un saulīti debesīs.
Pie mums viesos bija ieradusies
Jansonu ģimene no Pociema.
Viņu pamācībās ieklausoties,
mūsu gaviļniecei tapa rotājumi
– eņģelīši un dāvaniņas. Katrā
no tām ielikām savas gaišās domas un laba vēlējumus gan sev,
gan līdzcilvēkiem. Pēc čaklās
darbošanās devāmies pie eglītes un izgreznojām to. Vēl tikai
pietrūka gaismiņu eglītes zaros.
Kad bijām mīļi palūguši eglītei iedegties, tā mūsu vēlēšanos
piepildīja.
Atgriezušies telpās, iededzām
otro sveci Adventes vainagā.
Mūs sildīja karsta ābolu sula ar
tuvīno Ziemassvētku garšu un
pīrādziņi. Dažādu gada nogales
ticējumu pasaulē mūs ieveda
Jansonu ģimenes tētis Pēteris.
Tautasdziesmas par Ziemassvētkiem palīdzēja izdziedāt Rasa
un mamma Sandra. Paldies viņai
arī par kokles spēli! Tā nemanot
pagāja pāris stundu. Uz mājām
katru pavadīja tautas nama eņģelītis ar vēlējumu:
Šai baltā ceļā baltas domas sūtu,
Lai kur tu ietu un lai kur tu būtu.
No zemes baltuma un
debess zilas,
No sniega trausluma
Un mīlestības
Šai baltā ceļā eņģeli tev sūtu.

Mazie lauvieši pie sapostas svētku eglītes

Indra Kauliņa

Laura
Pogule (no
kreisās),
Kristīne
Ozola pēc
apciemojuma un
sarunām
istabiņā
ar Ivetu
Garozu

Adventes laiks atver cilvēku
sirdis labdarībai. Arī Salacgrīvas
vidusskolas 9.a klases skolēni
kopā ar audzinātāju Guntaru Ūdri
9. decembrī apciemoja sociālās
aprūpes un rehabilitācijas viesnīcas Brīze filiāli Rozēnos, lai iepriecinātu seniorus un gluži vienkārši parunātos. Skaidri redzams,
ka gatavošanās bijusi pārdomāta.
Senioru priekam bija izgatavotas
dāvaniņas no koka ar latviskiem
ornamentiem, kā arī pašu veidotas
glezniņas koka rāmīšos un putnu
barotava. Inga Treija, Lote Veckalne, Elvita Līcīte, Marta Stivriņa, Diāna Tīrumniece, Laura
Pogule un Kristīne Ozola runāja
dzeju un dziedāja dziesmas. Jāuzteic Kristīne, kura dziesmām pavadījumu spēlēja uz ģitāras. Aizkustināja dziesmas vārdi Tikai tici
un sadodies rokās. Tā arī notika,
jo, vienojoties rotaļdejā Ak, mēs,
abi divi, viesi un seniori sadevās
rokās un telpā uzdzirkstīja prieks.

Vēlāk dažas dziesmas izskanēja
kopā ar senioriem.
Skolēni pastāstīja par savām
veiksmēm, tostarp par uzvaru
konkursā Uguns pavēlnieks un
saņemto balvu – nedēļu garu ceļojumu Šveicē. Meitenes nesamulsa
par senioru uzdotajiem jautājumiem, bet ar prieku atbildēja. Dialogs turpinājās istabiņās, kad klusās sarunās jaunatne tuvāk iepazina dažādos cilvēku dzīvesstāstus.
Vēlāk pie tējas tases, izvērtējot
pēcpusdienu, skolotājs Ūdris atzina, ka pasākums bija veiksmīgs,
tas palīdzējis veidot jauniešos
cieņpilnu attieksmi pret vecajiem
ļaudīm. Vēlot priecīgus Ziemassvētkus, seniori aicināja vēl kādu
reizi ciemos, bet pats galvenais,
atbraukt kopā ar klases zēniem.
Tiksimies pavasarī, kad kokos varēs izvietot putnu būrus un kopā ar
senioriem būt pie dabas!
Ligita Jirgensone

BK Salacgrīva dāmas
caur ērkšķiem ceļā uz zvaigznēm
Šoruden BK Salacgrīva dāmas ilgi šaubījās par piedalīšanos Ziemeļvidzemes sieviešu
basketbola līgā. Galvenais iemesls – spēlētāju trūkums. Septembrī gatavību startēt čempionātā izteica vien 6 meitenes. Ar
to ir krietni par maz, lai startētu
līgā, kur sezonas laikā jāmērojas
spēkiem ar 8 komandām. Meitenes bija jau pieņēmušas lēmumu
atteikties no dalības čempionātā,
taču Zane Berdaškeviča nevēlējās to pieļaut. 2 nedēļas pirms
pirmā sabraukuma viņa uzstāja,
ka jāspēlē, nedrīkst atmest basketbolam ar roku, jādomā, jāmeklē spēlētājas un jācīnās! Arī
ilggadējie treneri Rasma un Valentīns Turki pagāja malā no komandas vadīšanas, taču bija un
joprojām ir gatavi just meitenēm
līdzi un atbalstīt. Tā nu nācās
meklēt jaunu treneri. Bet ilgi nebija jādomā, jo galvenais kandidāts, kurš uzreiz arī piekrita, bija
zināms – BK Kopturis-A un BK
Salacgrīva vīriešu komandas
spēlētājs Elvijs Jaunbalodis jau
pagājušajā sezonā ne vienu reizi
vien bija palīdzējis BK Salacgrīva dāmām. Viņa vadībā tika
iegūts arī Pavasara kauss 2013
Alojā. Nelielas izmaiņas ir arī
komandas sastāvā. Šogad to papildinājusi Mārīte Salmane, kura
gan vairākus gadus aktīvi nebija nodarbojusies ar basketbolu,
taču iemaņas viņai nav zudušas.
Pēc gada pārtraukuma komandā
atgriezusies Paula Pēce.

Lai gan sastāvs bija papildināts (nu jau 8 meitenes), tomēr
uz pirmo sabraukumu 20. oktobrī Alojā nācās doties piecatā.
Spēle pret AAV/Smiltene nebija
grūta, uzvara ar rezultātu 69:24.
Taču jāspēlē bija ļoti uzmanīgi,
pirmkārt, lai neviena nenopelnītu 5 piezīmes, otrkārt, lai negūtu traumas, jo maiņas spēlētāju
nebija. Tika spēlēts ar apdomu,
un dāmas panāca savu – skaistu
uzvaru pār apvienoto Smiltenes
un Alojas komandu.
Arī 17. novembris meitenēm
bija ne mazāk veiksmīgs. Pilnā
sastāvā viņas ieradās Limbažos,
lai mērotos spēkiem ar Limbažu
un Alūksnes komandu. Salacgrīvietes limbažniecēm neatstāja
nekādas cerības uz uzvaru, sagraujot pretinieces ar rezultātu
93:12. Taču spēle ar komandu
Alūksne ATA nebija tik viegla,
tomēr mūsu dāmas demonstrēja
labu spēli, teicamu aizsardzību
un precīzus metienus, kā rezultātā izcīnīta uzvara – 62:45.
Bet nekas nevar labāk palīdzēt gūt uzvaru kā savu māju
sienas un līdzjutēju atbalsts.
8. decembrī salacgrīvietes pie
sevis uzņēma vienas no spēcīgākajām turnīra komandām – Cēsu
juniores un Api. Varbūt pie vainas bija agrā rīta stunda vai arī
Salacgrīvas meitenes vēl kārtīgi
nebija iesilušas un sajutušas spēles garšu, taču pirmajā puslaikā
pret Cēsu juniorēm mūsu dāmas
nerādīja labāko sniegumu. Pēc

pirmā puslaika rezultāts 19:19.
Tomēr treneris Elvijs spēja atrast
īstos vārdus un padomus, meitenēs parādījās cīņasspars, un
otrais puslaiks bija pilnīgs pretstats pirmajam. Par to liecināja
arī spēles beigu rezultāts 55:36
BK Salacgrīva labā. Apes un
Cēsu savstarpējā cīņā spēcīgākas izrādījās Apes meitenes, kuras uzvarēja ar 63:57. Tā kā Salacgrīvas dāmu trenerim pašam
kā spēlētājam BK Kopturis-A sastāvā bija jādodas uz spēli Limbažos, otrā spēlē viņas atbalstīja
V. Turks. Lai gan salacgrīvietes
pieļāva ne mazums kļūdu, uzvara tomēr tika izcīnīta. Rezultāts
59:31. Par šo spēli atliek piekrist Valentīna vārdiem: - Labāk
slikta spēle un uzvara nekā laba
spēle un zaudējums.
Šosezon BK Salacgrīva meiteņu komandā spēlē Z. Berdaškeviča, Īrisa Mudrija, Sandra
Bērziņa, Kristīne Rozmiaņeca, P. Pēce, M. Salmane, Laine
Karlsone un Ilze Jēkabsone.
Diemžēl visām kopā uzspēlēt sanāk tikai sabraukumos, jo
ikdienas steigā nav iespējams
atrast laiku un vietu kopīgiem
treniņiem. Taču pa vienai vai
divatā dažreiz izdodas apmeklēt
V. Turka vadītos puišu basketbola treniņus piektdienās un BK
Kopturis-A treniņus sestdienās.
Meitenes ir priecīgas un pateicīgas, ka puiši viņas pieņem savā
kompānijā, pamāca un atbalsta.
Liels paldies Salacgrīvas nova-

BK Salacgrīva
komanda
kopā
ar savu
treneri
Elviju
Jaunbalodi

da domei par finansiālo atbalstu,
vidusskolai par sporta zāli, tiesnešiem, sekretārei, laika ņēmējam un visiem atbalstītājiem, kā
arī lielākajam līdzjutējam Kristiānam Bērziņam, kurš bijis teju
uz katru BK Salacgrīva dāmu
spēli.
Treneris E Jaunbalodis saka:
- Atskatoties uz trim nospēlētajiem sabraukumiem, priecē,
ka ar katru no tiem komandas
kopējais sniegums nedaudz uzlabojies. Protams, ir pietiekami
daudz lietu gan aizsardzībā, gan
uzbrukumā, kas sezonas turpinājumā jāuzlabo. Taču meitenēm
neko nevar pārmest par pašat-

devi un cīņassparu, kas katrā
spēlē ir par 110%. Galvenais,
lai sezonas beigās varam atskatīties uz padarīto un secināt, ka
esam izdarījuši labu darbu, lai
būtu gandarījums par paveikto.
Mērķis, protams, tikai viens – cīnīties par uzvaru katrā spēlē.
Šobrīd BK Salacgrīva meitenes ir turnīra tabulas augšgalā ar
5 pārliecinošām uzvarām, taču
nekas vēl nav beidzies. Jaunajā
gadā čempionāts turpināsies –
gaidāmas jaunas spēles un, cerams, jaunas uzvaras!
Laine Karlsone,
BK «Salacgrīva» spēlētāja
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Suņu turēšanas
un reģistrācijas kārtība
Salacgrīvas novadā
Lai nodrošinātu un sakārtotu mājas
dzīvnieku (šobrīd suņu) uzskaiti, ierobežotu bez pajumtes un klaiņojošo dzīvnieku
skaitu un apzinātu noklīdušo vai cietsirdības gadījumos cietušo dzīvnieku īpašniekus, Salacgrīvas novadā no 2013. gada
2. maija sākta suņu reģistrācija. Novada
iedzīvotāji savu suni var piereģistrēt Ainažu un Liepupes pārvaldēs, Salacgrīvas
novada domē un pie kārtībniekiem Gunitas Bisnieces vai Didža Žibala.
Reģistrējot dzīvnieku, tiks iekasēta
pašvaldības nodeva 3 (trīs) lati par suņa
turēšanu, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22 Par Salacgrīvas
novada pašvaldības nodevām. Tajos definēts, ka katra suņa turētāja (valdītāja)
pienākums ir samaksāt suņu turēšanas nodevu ik gadu līdz 1. martam. Reģistrējot
savu mīluli, suņa saimnieks saņems kvīti
par nodevas nomaksu, savukārt suns - glītu zilu žetonu, uz kura rakstīts reģistrācijas numurs un norādīta piederība Salacgrīvas novadam. Par mājdzīvnieka reģistrāciju tiek veikts ieraksts Mājdzīvnieku
reģistrācijas žurnālā. Žetoni, kas saņemti
par suņa reģistrāciju un suņa turēšanas nodevu, jāpiestiprina pie suņa kaklasiksnas.
Līdzekļi, kas iegūti no suņu turēšanas
nodevām, tiek izlietoti klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai un izolēšanai, suņu reģistrācijas un suņu turēšanas nodevas žetonu
izgatavošanai, suņu reģistrācijas organizēšanai.

SALACGRĪVAS NOVADA DOME

TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS
VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS
LICENCE POSMĀ “Salaca 1”
A B C D zonā
Cena 12,81 euro

____________________
(pārdota - datums)
_______________________
(derīga - datums)
_______________________
(vārds, uzvārds)

Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
(licences pārdevēja paraksts)

Salacgrīvas novada
dome
TAIMIŅA
MAKŠĶERĒŠANAS
SEZONAS LICENCE
POSMĀ “SALACA I”
A B C D zonā
Cena 426,86 euro
(cena bez PVN 352,78;
PVN 21% 74,08)
NR. 01-10
______________________
(pārdota - datums)
______________________
(derīga - datums)
______________________
(vārds, uzvārds)
Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
______________________
(licences saņēmēja paraksts)
______________________
(licences pārdevēja paraksts)

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti:
vakcinācijas apliecība vai suņa pase;
ja vēlas saņemt nodevas atvieglojumus, jāuzrāda atbilstoši dokumenti (pensionāra vai invalīda apliecība).
No suņu turēšanas nodevas atbrīvoti:
nestrādājošie pensionāri;
1. un 2. grupas invalīdi.
Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi:
sunim jābūt vakcinētam pret trakumsērgu. Vakcinācijas apliecībā vai suņa
pasē jābūt atzīmei par trakumsērgas ikgadējo vakcināciju;
nodevai jābūt samaksātai par iepriekšējiem gadiem.
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un
turētāja tiesības un pienākumi:
iegādājoties mājas dzīvnieku, tā īpašnieks uzņemas atbildību par dzīvnieka
turēšanas prasību ievērošanu un veterinār-

Salacgriīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,LV-4033

TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS
LICENCE POSMĀ “SALACA I” A B C D ZONĀ
LICENCE DERĪGA MAKŠĶERĒŠANAI TIKAI VIENĀ NO ZONĀM
NEVAJADZĪGO SVĪTRO (XX) LICENCES PĀRDEVĒJS

NR. 001 - 1650

(cena bez PVN 10,59: PVN 21%,
2,22)

NR.001 - 1650

Pakalpojuma pamatmērķi ir:
identificēt dzīvnieka īpašnieku un
rast iespēju sazināties ar dzīvnieka īpašnieku, ja dzīvnieks atrasts vai noticis nelaimes gadījums;
iekasēt pašvaldības nodevu;
kontrolēt dzīvnieku ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu;
mazināt klaiņojošo dzīvnieku skaitu un sodīt īpašniekus, ja dzīvnieks atstāts
bez aprūpes.

Licence derīga makšķerēšanai tikai diennakts gaišajā laikā.
Licence dod tiesības paturēt lomā 1(vienu) gab. taimiņu vai lasi
tikai pēc noķertās zivs reģistrācijas licences iegādes vietā, kur
licenci jāatgriež maksķerēšanas dienā pēc maksķerēšanas
pabeigšanas arī zivs noķeršanas gadījumā.

medicīniskās palīdzības nodrošināšanu,
nepieļauj tā klaiņošanu;
mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam
vai turētājam ir pienākums:
nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā.
Suņu un kaķu turēšanas noteikumu ievērošanas kontroli veic Salacgrīvas novada
domes kārtībnieki.
Mājdzīvnieka reģistrācijas žetona nozaudēšanas gadījumā jāsamaksā reģistrācijas žetona izgatavošanas izdevumi vai
laikus jāinformē pašvaldības kārtībnieki un
jāiegādājas jauns reģistrācijas žetons.
Brīdinājums!
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107. pantā paredzēts naudas sods
par izvairīšanos no dzīvnieku uzskaites.
Par to uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 5 līdz 150 latiem, bet juridiskajām personām - no 10 līdz 250 latiem. Par
tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no 150 līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām - no 250 līdz 500 latiem.
Gunita Bisniece un Didzis Žibals,
Sabiedriskās kārtības nodaļas
kārtībnieki

TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS
VIENREIZĒJĀS 1 DIENAS LICENCES
POSMĀ “SALACA 1” NR. 0001-1650
“LOMA REĢISTRĀCIJAS PASAKNIS”
Šis pasaknis apliecina, ka tā īpašnieks

____________________________
(vārds, uzvārds)

Licence pārdota 20___ .g. ___________ derīga 20__.g._____________

___________________________________________
(personas kods)
Licenci pārdeva_______________________________
(pārdevēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās
neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība
netiek atgriezta!

ir likumīgi noķēris

datums

(datums un zivs reģistrētāja paraksts)

Paldies par izpratni un “ne asakas”!
Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.
Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!
Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā
nārsta Latvijas nacionālā indeksa upē, kas atrodas
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un
dabas parkā “Salacas ieleja”.

Godātais Makšķerniek!
Lūdzu, iegaumē!

TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS SEZONAS
LICENCE POSMĀ “SALACA I” A B C D ZONĀ

Taimiņa vai laša makšķerēšana
atļauta tikai spiningošanas vai mušiņ
makšķerēšanas veidā, lietojot mākslīgu
ēsmu, kura aprīkota ar 1 (vienu) jebkura veida āķi! Atļauts iebrist upē ne tālāk
par 1 m no krasta līnijas. Šī licence dod
tiesības makšķerēt līdz brīdim, kad tiks
noķerta pirmā zivs, kuras minimālais pieļaujamais garums ir ne mazāks par šādu
izmēru: taimiņam - 50 cm, lasim - 60 cm.
Zivis, kuru minimālie pieļaujamie garumi
ir mazāki par minētajiem jāatlaiž (jāatbrīvo). Lomā paturamo zivi nekavējoši
jānogalina un jāreģistrē licences iegādes
vietā.
Licences neatgriešanas gadījumā
Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci makšķerēšanai Salacas
upē posmā “Salaca I” šajā un nākošajā
gadā!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 26556343; 29476894;
29472663; 29187920

NR. 01 - 10

Licence dod tiesības vienā makšķerēšanas reizē (vienā dienā)
paturēt lomā 1 (vienu) gab. taimiņu vai lasi.
Katras makšķerēšanas dienas loms jāieraksts loma uzskaites tabulā
tūlīt pēc makšķerēšanas pabeigšanas.
Licence pārdota 20__ . g.___________________________________
Licence cena

426,86 euro (cena bez PVN 352,78; PVN 21% 74,08)

Licence pārdota__________________________________________
(vārds, uzvārds)
________________________________________
(personas kods)
Licenci pārdeva__________________________________________
(pārdevēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās
vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

svars

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 26556343; 29476894;
29472663; 29187920

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

Licence derīga makšķerēšanai tikai diennaksts gaišajā laikā.

skaits

Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci)
atbilstoši MK “Makšķerēšanas noteikumiem”, izņemot minēto noteikumu
18.1. punktā minētās vimbas ne vairāk kā 2 (divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo
zivju svaru, kas posmā “Salaca I” nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas,
kuru svars netiek limitēts.
No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav
noteikta svētku diena).
Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.
Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda
veida licenci makšķerēšanai posmā “Salaca I” šajā un nākošajā gadā!

zivs suga, svars, garums
atbilstoši nolikuma “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
(posms “Salaca I”)” prasībām.

zivs suga

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

________________________________

LICENCE DERĪGA KATRĀ NO ZONĀM A B C UN D
no 1. JANVĀRA LĪDZ 30. APRĪLIM

30. novembrī Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība aicināja ģimenes ar mazuļiem tikties Adventes noskaņās. Bija
sanācis vesels pulciņš darboties gatavu
bērnu un viņu vecāku. Uz tikšanos uzaicinātā Inga Kuka rādīja dažādas idejas
eglīšu rotājumiem gan no filca, gan čiekuriem, gan apelsīna šķēlītēm un citiem
materiāliem. Inga iedvesmoja ar idejām
no pašas gatavotiem Adventes vainagiem, kas tapuši no popkorna, rudens
lapām, makaroniem un citiem materiāliem.
Mazajiem kopā ar vecākiem bija iespēja veidot eglīšu rotājumus. Lai gan
vairāk darba bija vecākiem, mazajiem
bija patiess prieks, kad bija gatavs kāds
balts un pūkains eņģelītis. No čiekuriem
tapa rūķīši kā vīriņi - filca cepure galvā,
šalle ap kaklu un gara bārda. Mazajiem
lielāka interese bija par pašiem čiekuriem – viņi pētīja, ko no tā var uztaisīt.
Viņi ar interesei vēroja, kā rūķim top
galva, kā parādās cepure un izaug bārda.
Darbiņa pietika visiem. Nodarbības beigās mazie priecājas par saviem rūķiem
un eņģelīšiem, savukārt vecākiem bija
gandarījums par labi paveiktu darbiņu.
Nodarbības stunda pagāja darbīgā gaisotnē kā īstā rūķu darbnīcā.
Paldies I. Kukai par ieguldīto darbu
un ģimenēm, kuras piedalījās! Uz tikšanos nākamajās nodarbībās!
Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība

paraugs

________________________________
(personas kods)

Licence pārdota ______________________________
(vārds, uzvārds)

Adventes
noskaņas kopā
ar Salacgrīvas
novada ģimeņu
biedrību

Lomu uzskaites tabula

Salacgrīvas novada dome,
Smilšu iela 9, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV - 4033

Licences cena 12,81 euro (cena bez PVN 10,59; PVN 21% 2,22 )

7

LOMS:
___________________________________________________
zivs suga
svars
garums
A zona - no pirmā augstsprieguma elektrolīnijas pārvada
pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu
pret straumi līdz Korģes upes ietekai Salacas upē
B zona - no Korģes upes ietekas Salacas upē uz augšu
pret straumi līdz Ainažu pagasta
nekustamajam īpašumam “senču klintis”
(zem mājām “Polāri”)
C zona - no Ainažu pagasta nekustamā īpašuma
“Senču klintis” (zem mājām “Polāri”)
uz augšu pret straumi līdz Dzelzs tiltam
pāri Salacas upei
D zona - no Dzelzs tilta pāri Salacas upei
līdz Salacgrīvas novada robežzīmei
ar Alojas novadu

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā lašu dabiskā nārsta
Latvijasnacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās:
Ar cieņu - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
Salacgrīvas novada dome un dabas parkā “Salacas ieleja leja”

Paldies par izpratni un “ne asakas”!

8

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS
Salacgrīvas novada dome

LOMA UZSKAITES TABULAS PARAUGS
Licences Nr.__________________________
DATUMS

ZIVS SUGA

SVARS

GARUMS

Taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta no pirmās augstsprieguma elektrolīnijas
pārvada pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada
robežzīmei ar Alojas novadu.
Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!
Taimiņa vai laša makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņ makšķerēšanas veidā
lietojot mākslīgu ēsmu, kura aprīkota ar 1 (vienu) jebkura veida āķi! Atļauts iebrist upē ne tālāk par
1 m no krasta līnijas. Šī lecence dod tiesības makšķerēt līdz brīdim, kad tiks noķerta pirmā zivs, kuras
minimālais pieļaujamais garums ir ne mazāks par šādu izmēru: taimiņam - 50 cm, lasim - 60 cm.
Zivis, kuru minimālie pieļaujamie garumi ir mazāki par minētajiem, jāatlaiž (jāatbrīvo). Lomā
paturamo zivi nekavējoši jānogalina.
Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci
makšķerēšanai Salacas upes posmā “Salaca I” šajā un nākošajā gadā!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 26556343; 29476894; 29472663; 29187920
Paldies par izpratni un “’ne asakas”!
Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome
Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!
Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā lašu dabiskā nārsta Latvijas nacionālā
indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā “Salacas ieleja”

Salacgrīvas novada dome
ZIEMAS - PAVASARA
SEZONAS VIENREIZĒJĀ
1 DIENAS LICENCE POSMĀ
SALACA I” “2” ZONĀ
CENA 4,27 euro

2013. gada 20. decembris

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
ZIEMAS - PAVASARA SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS
LICENCE POSMĀ SALACA I” “2” ZONĀ
NR. 0001 - 1800

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

ZIEMAS-PAVASARA
SEZONAS LICENCE
POSMĀ “SALACA I”
“I” ZONA 01.01. - 30.06.
201. CENA 8,54 euro
(bez PVN 7,06 euro;
PVN 21% 1,48 euro)
NR 01 - 30

ZIEMAS - PAVASARA SEZONAS
LICENCE POSMĀ “SALACA I” “I” ZONĀ
NR. 01 - 30
Licence derīga makšķerēšanai no 201___ . 01.01. līdz 30.06. (ieskaitot)
Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10.
līdz 30.04. aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

_______________________
(pārdota - datums)
_______________________
(vārds, uzvārds)
_______________________
(personas kods)

Licence pārdota 201__ . g. ________________________________

Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
__________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________
(licences pārdošanas vieta)

Licences pārdošanas vieta ________________________________

Licences cena 8,54 euro (cena bez PVN 7,06; PVN 21% 1,48 euro)
Licence pārdota_________________________________________
(vārds, uzvārds)
___________________________________________________
(personas kods)
Licenci pārdeva_________________________________________
(pārdevēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās
vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Salacgrīvas novada dome

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

ZIEMAS - PAVASARA
SEZONAS VIENREIZĒJĀ
1 DIENAS LICENCE POSMĀ
SALACA I” “3” ZONĀ
CENA 4,27 euro

ZIEMAS - PAVASARA SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS
LICENCE POSMĀ SALACA I” “3” ZONĀ
NR. 001 - 200

(cena bez PVN 3,53 euro;
PVN 21% 0,74 euro)

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.
aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

(cena bez PVN 3,53 euro;
PVN 21% 0,74 euro)

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz
30.04. aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

NR. 0001 - 1800
_______________________
(pārdota - datums)
_______________________
(derīga - datums)
_______________________
(vārds, uzvārds)

Licence pārdota 201__ . g. ____________________________________

NR. 001 - 200
_______________________
(pārdota - datums)
_______________________
(vārds, uzvārds)
_______________________
(personas kods)

Licence pārdota 201__ . g. _________________________________

Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
_______________________
(licences pārdošanas vieta)

Salacgrīvas novada dome
ZIEMAS-PAVASARA
SEZONAS VIENREIZĒJĀ
1 DIENAS LICENCE POSMĀ
SALACA I” “4” ZONĀ
CENA 4,27 euro

Licences cena 4,27 euro (cena bez PVN 3,53 euro; PVN 21% 0,74 euro)
Licence pārdota_____________________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________________
(personas kods)
Licences pārdošanas vieta ____________________________________
Licenci pārdeva_____________________________________________
(pārdevēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās vai
sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
ZIEMAS - PAVASARA SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS
LICENCE POSMĀ SALACA “I” “4” ZONĀ
NR. 0001 - 1300

(cena bez PVN 3,53 euro;
PVN 21% 0,74 euro)

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.
aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

NR. 0001 - 1300
___________________________
(pārdota - datums)
___________________________
(vārds, uzvārds)
___________________________
(personas kods)

Licence pārdota 201__ . g. ______________________________

Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
___________________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(licences pārdošanas vieta)

Salacgrīvas novada dome
VASARAS - RUDENS
SEZONAS LICENCE
POSMĀ “SALACA I” “3” ZONĀ
CENA 4,27 euro

Licences cena 4,27 euro (cena bez PVN 3,53 euro; PVN 21% 0,74 euro)
Licence pārdota_____________________________________
(vārds, uzvārds)
__________________________________________________
(personas kods)
Licences pārdošanas vieta ____________________________
Licenci pārdeva_____________________________________
(pārdevēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās vai
sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
VASARAS - RUDENS SEZONAS
LICENCE POSMĀ SALACA I” “3” ZONĀ
NR. 001 - 200

(cena bez PVN 3,53;
PVN 21% 0,74 euro)

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.
aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

NR. 001 - 200
_________________________
(pārdota - datums)
_________________________
(vārds, uzvārds)
_________________________
(personas kods)

Licence pārdota 201__ . g. _________________________________

Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
__________________________
(licences saņēmēja paraksts)
__________________________
(licences pārdošanas vieta)

Salacgrīvas novada dome
GADA BEZMAKSAS
LICENCE POSMĀ
“SALACA I” “2” “3” UN “4”
ZONA 01.01. - 31.12.201_ .
BEZMAKSAS
NR. 001 - 250
_________________________
(izsniegta - datums)
_________________________
(vārds, uzvārds)
_________________________
(personas kods)
Ar nolikumu iepazinos
_________________________
(licences saņēmēja paraksts)
Licence izsniegta Salacgrīvas
novada domē
_________________________
(licences izsniedzēja paraksts)

Licences cena 4,27 euro (cena bez PVN 3,53 euro; PVN 21% 0,74 euro)
Licence pārdota__________________________________________
(vārds, uzvārds)
_______________________________________________________
(personas kods)
Licences pārdošanas vieta __________________________________
Licenci pārdeva___________________________________________
(pārdevēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās vai
sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
GADA BEZMAKSAS LICENCE
POSMA “SALACA I” “”2” “3” un “4” ZONA
NR. 001 - 250
Licence derīga no 201___ . 01.01. līdz 31.12.
Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus.
No 01.10..201___ . līdz 30.04.201___ . aizliegta spiningošana vai mušiņ
makšķerēšana
Licence izsniegta 201___ . g.
Licences cena - bezmaksas
Licence izsniegta____________________________________
(vārds, uzvārds)
__________________________________________________
(personas kods)
Licence izsniegta Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9,
Salacgrīvas novads, LV-4033, tālrunis: 64071973
Licenci izsniedza____________________________________
(izsniedzēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās vai
sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Licences cena 4,27 euro (cena bez PVN 3,53 euro; PVN 21% 0,74 euro)
Licence pārdota_________________________________________
(vārds, uzvārds)
__________________________________________
(personas kods)

Licences pārdošanas vieta _________________________________
Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
Licenci pārdeva__________________________________________
________________________
(pārdevēja paraksts)
(licences saņēmēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās
________________________
vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!
(licences pārdošanas vieta)

Salacgrīvas novada dome

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

VASARAS - RUDENS
SEZONAS LICENCE
POSMĀ “SALACA I”
“I” ZONA 01.07.-31.12. 201_ .
CENA 8,54 euro

VASARAS - RUDENS SEZONAS
LICENCE POSMĀ “SALACA I” “I” ZONĀ
NR. 01 - 30
Licence derīga makšķerēšanai no 201_ . 01.07. līdz 31.12. (ieskaitot)

(bez PVN 7,06 euro;
PVN 21% 1,48 euro.
NR. 01 - 30
_____________________
(pārdota - datums)
_____________________
(vārds, uzvārds)
_____________________
(personas kods)

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz
30.04. aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!
Licence pārdota 201__ . g. _________________________________
Licences cena 8,54 euro (cena bez PVN 7,06 euro; PVN 21% 1,48 euro)
Licence pārdota__________________________________________
(vārds, uzvārds)
______________________________________________________
(personas kods)

Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
______________________
(licences saņēmēja paraksts)
______________________
(licences pārdošanas vieta)

Licences pārdošanas vieta _________________________________
Licenci pārdeva__________________________________________
(pārdevēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās
vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Salacgrīvas novada dome
VASARAS - RUDENS
SEZONAS VIENREIZĒJĀ
1 DIENAS LICENCE POSMĀ
“SALACA I” “4” ZONĀ
CENA 4,27 euro
(cena bez PVN 3,53;
PVN 21% 0,74 euro)
NR. 001 - 700
____________________
(pārdota - datums)
____________________
(vārds, uzvārds)
____________________
(personas kods)

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
VASARAS - RUDENS SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS
LICENCE POSMĀ SALACA I” “4” ZONĀ
NR. 001 - 700
Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz
30.04. aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!
Licence pārdota 201__ . g. __________________________________
Licences cena 4,27 euro (cena bez PVN 3,53; PVN 21% 0,74 euro)
Licence pārdota_________________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________________
(personas kods)

Licences pārdošanas vieta __________________________
Ar nolikumu iepazinos un
Licenci pārdeva___________________________________
apliecinu to ar parakstu
(pārdevēja paraksts)
_____________________
(licences saņēmēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās
_____________________
vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!
(licences pārdošanas vieta)

Salacgrīvas novada dome
VASARAS - RUDENS
SEZONAS VIENREIZĒJĀ
1 DIENAS LICENCE
POSMĀ “SALACA I” “2” ZONĀ
CENA 4,27 euro
(cena bez PVN 3,53;
PVN 21% 0.74 euro)
NR. 0001 - 1000
____________________
(pārdota - datums)
_____________________
(vārds, uzvārds)
_____________________
(personas kods)
Ar nolikumu iepazinos un
apliecinu to ar parakstu
_____________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(licences pārdošanas vieta)

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033
VASARAS - RUDENS SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS
LICENCES POSMĀ SALACA I” “2” ZONĀ
Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz
30.04. aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!
Licence pārdota 201__ . g. _______________________________
Licences cena 4,27 euro (cena bez PVN 3,53; PVN 21% 0.74 euro)
Licence pārdota_______________________________
(vārds, uzvārds)
_________________________________________
(personas kods)
Licences pārdošanas vieta_____________________
Licenci pārdeva___________________________________
(pārdevēja paraksts)
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2013. gada 20. decembris

PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. sēdes lēmumam Nr. 516
(protokols Nr. 14; 19.§)
Saistošo noteikumu Nr. 27 Grozījums Salacgrīvas novada domes
2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas
novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sa- Norādāmā informācija
daļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pienākumu izdot šos saistošos noteikumus uzliek Euro ieviešanas kārtības likuma
31. pants. Ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu 2. nodaļa ir noteikti maksas pakalpojumi, lai ar saistošajiem noteikumiem latos apstiprinātos izcenojumus pielāgotu euro ieviešanai, saistošo noteikumu 2. nodaļa tiek izteikta jaunā redakcijā, ņemot vērā Eiropas
Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kartības likuma 6. pantā
noteiktos noapaļošanas principus

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikto maksu latos noteikt euro. No saistošo noteikumu
teksta tiek izslēgts izcenojums ar pievienotās vērtības nodokli. Noteikumos iekļauta
norma, ka maksas pakalpojumi apliekas ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā
kārtībā

3. Informācija par plānoto
projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav attiecināms

4. Informācija par plānoto
projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms

15

21,343077

21,34

-0,003077

4

II nodaļa
1. punkts

4

5,691487

5,69

-0,001487

5

II nodaļa
1. punkts

95

135,172822

135,17

-0,002822

6

II nodaļa
2. punkts

4

5,691487

5,69

-0,001487

7

II nodaļa
2. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

8

II nodaļa
2. punkts

1,50

2,134308

2,13

-0,004308

9

II nodaļa
2. punkts

95

135,172822

135,17

-0,002822

10

II nodaļa
3. punkts

4

5,691487

5,69

-0,001487

11

II nodaļa
4. punkts

4

5,691487

5,69

-0,001487

12

II nodaļa
5. punkts

5,50

7,825795

7,83

0,004205

13

II nodaļa
6. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

14

II nodaļa
6. punkts

4

5,691487

5,69

-0,001487

15

II nodaļa
7. punkts

1

1,422872

1,42

-0,002872

16

II nodaļa
8. punkts

2

2,845744

2,85

0,004256

17

II nodaļa
8. punkts

0,05

0,071144

0,07

-0,001144

PIELIKUMS Nr. 2

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013. gada
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi
Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 516 (protokols
Nr. 14; 19.§)
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešo daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas novadā grozījumu un izteikt II nodaļu šādā redakcijā:
II Maksas pakalpojumi un to izcenojumi*
Nr.p.k.

Pakalpojums

1.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu,
pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē un reģistrēšanu.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots
koeficients k=0,8.

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 503
(protokols Nr. 14; 6.§)
Saistošo noteikumu Nr. 14 Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Salacgrīvas novada
pašvaldības nolikums” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo
euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus, lai šie
noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā. Tiek izveidota deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanas komisija, kā arī saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas
19. punkta nosacījumiem ir apstiprināts nolikums Par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada
pašvaldībā

2. Īss projekta satura
izklāsts

Šie saistošie noteikumi paredz aizstāt domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 2 Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums latos esošās summas ar euro. Ņemot vērā
to, ka nolikuma 48. punktā noteiktajām domes priekšsēdētāja tiesībām rīkoties ar finanšu
līdzekļiem (nepārsniedzot Ls 5000) un 50. punktā noteiktajām domes izpilddirektora tiesībām slēgt privāttiesiskos līgumus, (nepārsniedzot Ls 10 000), nav ietekmes uz pašvaldības budžetu, iepriekš minētajos punktos tiek mainītas summas. Nolikums tiek papildināts
ar normu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas izveidošanu, kā arī no
nolikuma tiek izslēgtas normas, kas saistītas ar dāvinājumu pieņemšanas kārtību, ņemot
vērā to, ka turpmāk šos nosacījumus reglamentēs nolikums Par finanšu līdzekļu un mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Salacgrīvas novada pašvaldībā
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Izcenojumi

objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts;

EUR 14,23

objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts;

EUR 15,65

objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts;

EUR 21,34

objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo hektāru, bet ne vairāk kā 135,17 euro
kopā par vienu objektu.

EUR 5,69

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs
ievadīšanu datubāzē un reģistrēšanu:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts;

EUR 5,69

trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts;

EUR 7,11

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā
135,17 euro kopā par vienu objektu.

EUR 2,13

3.

Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:

4.

Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē

5.

Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu un
ievadīšanu:

viens objekts.

5. Informācija par konsul- Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvtācijām ar privātpersonām jiem

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

EUR 5,69

viens objekts.

EUR 5,69

viens objekts (plānojums vai projekts).

6.

II nodaļa
1. punkts

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

2.

3

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009. gada
15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 Salacgrīvas novada
pašvaldības nolikums

EUR 7,83

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts;

EUR 14,23

pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo hektāru.

EUR 5,69

7.

Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības
robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekšējos punktos,
vienā zemes vienībā:

8.

Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:

viena zemes vienība.

EUR 1,42

objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;

EUR 2,85

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo hektāru.

EUR 0,07

* Pakalpojumu izmaksās iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

2. Maksas pakalpojumi tiek apliekti ar pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktā kārtībā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 503 (protokols
Nr. 14; 6.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums šādus grozījumus:
1.1. Papildināt 11. punktu ar 11.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.16. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija.”
1.2. aizstāt 48. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 5000 (pieci tūkstoši latu)” ar skaitli un
vārdu „7500 euro”;
1.3. aizstāt 50. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10 000 (desmit tūkstošus latu)” ar skaitli
un vārdu „15000 euro”;
1.4. svītrot 112. punktu;
1.5. svītrot 113. punktu.
2. Saistošo noteikumu 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5. apakšpunkts stājas 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
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PIELIKUMS Nr. 3

PIELIKUMS Nr. 3

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 516
(protokols Nr. 14; 19.§)
Normatīvā akta
nosaukums

9

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 4 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi Salacgrīvas
novadā

Nr. p.k.

Normatīvā
akta pants,
daļa, punkts

Spēkā esošajā
normatīvajā aktā
paredzētā naudas
summa latos

Matemātiskā noapaļošana
uz euro
(ar 6 cipariem aiz komata)

Summa, kas
paredzēta
normatīvā akta
projektā, euro

Izmaiņas pret sākotnējā
normatīvajā aktā norādīto summu, euro
(ar 6 cipariem aiz
komata)

1

2

3

(4)=(3)/0,702804

5

(6)=(5)-(4)

1

II nodaļa
1. punkts

2

II nodaļa
1. punkts

10
11

14,228718
15,651590

14,23
15,65

0,001282
-0,001590

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 503
(protokols Nr. 14; 6.§)
Normatīvā akta
nosaukums

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums

Nr. p.k.

Normatīvā
akta pants,
daļa, punkts

Spēkā esošajā
normatīvajā aktā
paredzētā naudas
summa latos

Matemātiskā noapaļošana uz euro
(ar 6 cipariem aiz
komata)

Summa, kas
paredzēta
normatīvā akta
projektā, euro

Izmaiņas pret sākotnējā
normatīvajā aktā norādīto
summu, euro
(ar 6 cipariem aiz komata)

1

2

3

(4)=(3)/0,702804

5

(6)=(5)-(4)

1

48. punkts

5000

7 114,359053

7500

385,640947

2

50. punkts

10 000

14 228,718106

15 000

771,281894

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

10

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2013. gada 20. decembris

PIELIKUMS Nr. 3

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17

Salacgrīvas novada domes
23.10.2013. lēmumam Nr. 505 (protokols Nr. 14; 8.§)

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada
16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
Par sociālās palīdzības pabalstiem
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 506
(protokols Nr. 14; 9.§)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, Ministru
kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4. apakšpunktu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2011. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Par sociālās palīdzības
pabalstiem šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 11. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 45” ar skaitli un vārdu „64,03 euro”;
1.2. aizstāt 15.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 60” ar skaitli un vārdu „85,37 euro”;
1.3. aizstāt 15.2. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;
1.4. aizstāt 16. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 200” ar skaitli un vārdu „284,57 euro”.
1.5. aizstāt 18. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 45” ar skaitli un vārdu „64,03 euro”.
1.6. aizstāt 23.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”.
1.7. aizstāt 23.2. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”.
1.8. aizstāt 32. punktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 45” ar skaitli un vārdu „64,03 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
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PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam
Nr. 506 (protokols Nr. 14; 9.§)
Normatīvā akta nosaukums

Nr. p.k.

Normatīvā akta pants,
daļa, punkts

Spēkā esošajā normatīvajā
aktā paredzētā naudas
summa latos 1

1

2

3

Matemātiskā
noapaļošana uz
euro (ar 6 cipariem
aiz komata)

Summa, kas
paredzēta
normatīvā akta
projektā, euro 3

Izmaiņas pret
sākotnējā normatīvajā aktā norādīto
summu, euro 4 (ar 6
cipariem aiz komata)

(4)=(3)/0,702804

5

(6)=(5)-(4)

1

4.1. apakšpunkts

9,00

12,805846

12,81

0,004154

2

4.2. apakšpunkts

300,00

426,861543

426,86

-0,001543

3

4.3. apakšpunkts

6,00

8,537231

8,54

0,002769

4

4.4. apakšpunkts

3,00

4,268615

4,27

0,001385

5

4.5. apakšpunkts

3,00

4,268615

4,27

0,001385

6

4.6. apakšpunkts

3,00

4,268615

4,27

0,001385

7

4.7. apakšpunkts

6,00

8,537231

8,54

0,002769

8

4.8. apakšpunkts

3,00

4,268615

4,27

0,001385

9

4.9. apakšpunkts

3,00

4,268615

4,27

0,001385

10

4.10. apakšpunkts

3,00

4,268615

4,27

0,001385

Dagnis Straubergs,
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Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16. februāra
saistošajos noteikumos
Nr. 3 Par sociālās palīdzības pabalstiem

Normatīvā akta pants, daļa,
punkts

Spēkā esošajā normatīvajā
aktā paredzētā naudas
summa latos

Matemātiskā noapaļošana uz euro
(ar 6 cipariem aiz
komata)

Summa, kas
paredzēta
normatīvā akta
projektā, euro

Izmaiņas pret sākotnējā
normatīvajā aktā norādīto summu, euro

1

2

3

(4)=(3)/0,702804

5

(6)=(5)-(4)

1.

11. punkts

45

64,029231

64,03

0,000769

2.

15.1. apakšpunkts

60

85,372309

85,37

-0,002309

3.

15.2. apakšpunkts

20

28,457436

28,46

0,002564

4.

16. punkts

200

284,574362

284,57

-0,004362

5.

18. punkts

45

64,029231

64,03

0,000769

6.

23.1. apakšpunkts

30

42,686154

42,69

0,003846

7.

23.2. apakšpunkts

20

28,457436

28,46

0,002564

8.

32. punkts

45

64,029231

64,03

0,000769

Dagnis Straubergs,
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19
Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2009. gada 19. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 5 Par papildu palīdzību
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 508 (protokols
Nr. 14; 11.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 Par papildu palīdzību šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 8.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”;
1.2. aizstāt 8.2. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;
1.3. aizstāt 8.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 150” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”;
1.4. aizstāt 8.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 75” ar skaitli un vārdu „106,72 euro”;
1.5. aizstāt 13. punktā skaitli un vārdu „45 lati” ar skaitli un vārdu „64,03 euro”;
1.6. aizstāt 25.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 2,50” ar skaitli un vārdu „3,56 euro”;
1.7. aizstāt 25.2. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 5” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;
1.8. aizstāt 25.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 40” ar skaitli un vārdu „56,91 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
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PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam
Nr. 508 (protokols Nr. 14; 11.§)
Normatīvā akta nosaukums

Grozījums Salacgrīvas novada domes
2009. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5
Par papildu palīdzību

Normatīvā akta pants, daļa,
punkts

Spēkā esošajā Matemātiskā noapanormatīvajā
ļošana uz euro (ar 6
aktā parecipariem aiz komata)
dzētā naudas
summa latos

Summa, kas
paredzēta
normatīvā
akta projektā,
euro

Izmaiņas pret
sākotnējā
normatīvajā aktā
norādīto summu,
euro

1

3

5

(6)=(5)-(4)

2

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Salacas
upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā
(POSMS “SALACA I”)”

Normatīvā akta
nosaukums:

(4)=(3)/0,702804

1.

8.1. apakšpunkts

100

142,287181

142,29

0,002819

2.

8.2. apakšpunkts

50

71,143591

71,14

-0,003591

3.

8.3. apakšpunkts

150

213,430772

213,43

-0,000772

4.

8.4. apakšpunkts

75

106,715386

106,72

0,004614

5.

13. punkts

45

64,029231

64,03

0,000769

6.

25.1. apakšpunkts

2,50

3,557180

3,56

0,002820

7.

25.2. apakšpunkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

8.

25.3. apakšpunkts

40

56,914872

56,91

-0,004872

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012. gada
19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 26
Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā
(POSMS „SALACA I”)”
APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 505 (protokols Nr. 14; 8.§)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta trešo daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 26 Nolikums „Par
licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 4.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 9” ar skaitli un vārdu „12,81 euro”;
1.2. aizstāt 4.2. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 300” ar skaitli un vārdu „426,86 euro”;
1.3. aizstāt 4.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 6” ar skaitli un vārdu „8,54 euro”;
1.4. aizstāt 4.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 3” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;
1.5. aizstāt 4.5. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 3” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;
1.6. aizstāt 4.6. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 3” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;
1.7. aizstāt 4.7. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 6” ar skaitli un vārdu „8,54 euro”;
1.8. aizstāt 4.8. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 3” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;
1.9. aizstāt 4.9. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 3” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;
1.10. aizstāt 4.10. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 3” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;
1.11. izteikt 7.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.1.1. Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrā katru darbdienu
(izņemot svētdienas) no plkst. 6 līdz 9, tālr. 28628402, pārējā laikā - iepriekš sazvanoties pa minēto tālruni.”
1.12. izteikt nolikuma pielikumu Nr. 1 – licenču paraugi (A-G) jaunā redakcijā saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumu Nr. 1.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 505
(protokols Nr. 14; 8.§) Saistošo noteikumu Nr. 16
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2012. gada 19. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 26
„Nolikums Par licencēto makšķerēšanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādama informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai. Mainījusies licenču
pārdošanas vieta Salacgrīvā

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos latos noteiktās makšķerēšanas licenču cenas
noteiktas euro, ņemot vērā Padomes noteikto maiņas kursu un Euro
ieviešanas kartības likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
Noteikta licenču tirdzniecības vieta Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrā

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav

5. Informācija par
konsultācijām
ar privātpersonām

Nav notikušas

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2013. gada 20. decembris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20

Grozījums Salacgrīvas novada domes
2009. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 4
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra lēmumu Nr. 507 (protokols Nr. 14; 10.§)
Izdoti saskaņā ar likumu Par pašvaldībām 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta trešo daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 4 Par sociālo pakalpojumu
sniegšanu Salacgrīvas novadā šādu grozījumu: aizstāt 33. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdu
„Ls 2 (divi lati)” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam
Nr. 507 (protokols Nr. 14; 10.§)
Normatīvā akta nosaukums

Normatīvā akta
pants, daļa, punkts

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 4 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas
novadā

Spēkā esošajā
normatīvajā aktā
paredzētā naudas
summa latos

Matemātiskā noapaļošana uz euro (ar 6
cipariem aiz komata)

Summa, kas paIzmaiņas pret
redzēta normatīvā sākotnējā normatīakta projektā,
vajā aktā norādīto
euro
summu, euro
5

1

2

3

(4)=(3)/0,702804

1.

33. punkts

2

2,845744

11

Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2
Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā
Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktorba sēdes lēmumu Nr. 509 (protokols
Nr. 14; 12.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu un 43. panta pirmās daļas 4. punktu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 Par sabiedrisko kārtību
Salacgrīvas novadā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2. punktā vārdus „pieciem līdz desmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „.7,11 euro līdz 14,23 euro”;
1.2. aizstāt 3. punktā vārdus „pieciem līdz desmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 14,23 euro”;
1.3. aizstāt 4. punktā vārdus „pieciem līdz desmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 14,23 euro”;
1.4. aizstāt 5. punktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 71,14 euro”;
1.5. aizstāt 6. punktā vārdus „pieciem līdz desmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 14,23 euro”;
1.6. aizstāt 7. punktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 71,14 euro”;
1.7. aizstāt 9. punktā vārdus „pieciem līdz divdesmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 28,46 euro”;
1.8. aizstāt 10. punktā vārdus „pieciem līdz divdesmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 28,46 euro”;
1.9. aizstāt 11. punktā vārdus „pieciem līdz desmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 14 23 euro”;
1.10. aizstāt 12. punktā vārdus „desmit latiem” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
1.11. aizstāt 13. punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;
1.12. aizstāt 14. punktā vārdus „pieciem līdz desmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 14,23 euro”;
1.13. aizstāt 15. punktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 euro līdz 71 14 euro”;
1.14. aizstāt 16. punktā vārdus „desmit latiem” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

(6)=(5)-(4)
2,85

0,004256

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 509
(protokols Nr.14; 12.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010. gada
21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 Par ēku, būvju,
īpašuma teritoriju un tiem pieguļošo publiskā lietošanā
esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā

Normatīvā akta nosaukums

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā

Normatīvā akta pants,
daļa, punkts

Spēkā esošajā
normatīvajā
aktā paredzētā
naudas summa
latos

Matemātiskā noapaļošana uz euro (ar 6
cipariem aiz komata)

Summa, kas
paredzēta
normatīvā akta
projektā, euro

Izmaiņas pret sākotnējā normatīvajā aktā
norādīto summu, euro

1

2

3

(4)=(3)/0,702804

5

(6)=(5)-(4)

1.

2. punkts

5

7,114359

7,11

2.

2. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

3.

3. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

4.

3. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

5.

4. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

6.

4. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

7.

5. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

8.

5. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

9.

6. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

PIELIKUMS Nr. 2

10.

6. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam
Nr. 510 (protokols Nr. 14; 13.§)

11.

7. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

12.

7. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

13.

9. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

14.

9. punkts

20

28,457436

28,46

0,002564

15.

10. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

16.

10. punkts

20

28,457436

28,46

0,002564

17.

11. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

18.

11. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

19.

12. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

20.

13. punkts

50

71,143591

71,14

-0,003591
-0,004359

Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 510 (protokols
Nr. 14; 13.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 5. punktu, 43. panta pirmās daļas 6. punktu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma
teritoriju un tiem pieguļošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas novadā šādu
grozījumu: aizstāt 14. punktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem” ar skaitļiem un vārdiem „7,11 līdz 71,14 euro”
un vārdus „divdesmit līdz simts latiem” ar skaitļiem un vārdiem „28,46 līdz 142,29 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Normatīvā akta nosaukums

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 10 Par ēku, būvju, īpašuma teritoriju un tiem pieguļošo
publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu Salacgrīvas
novadā

-0,004359

Normatīvā akta pants, Spēkā esošajā Matemātiskā noapadaļa, punkts
normatīvajā
ļošana uz euro (ar 6
aktā paredzētā cipariem aiz komata)
naudas summa latos

Summa, kas paredzēta normatīvā akta
projektā, euro

1

2

5

21.

14. punkts

5

7,114359

7,11

1.

14. punkts

5,00

7,114359

7,11

-0,004359

22.

14. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

2.

14. punkts

50,00

71,143591

71,14

-0,003591

23.

15. punkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

3.

14. punkts

20,00

28,457436

28,46

0,002564

24.

15. punkts

50

71,143591

71,14

-0,003591

4.

14. punkts

100,00

142,287181

142,29

0,002819

25.

16. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

3

(4)=(3)/0,702804

Izmaiņas pret sākotnējā normatīvajā aktā
norādīto summu, euro

(6)=(5)-(4)

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29

PIELIKUMS Nr. 2

Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2009. gada 16. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 7 Par maksimālo
braukšanas maksu (tarifu) pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 518 (protokols Nr. 14; 21.§)

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 518 (protokols Nr. 14; 21.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Autopārvadājumu likuma 39. panta piekto daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 Par maksimālo braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju, skaitli un vārdus
„Ls 1,00 (viens lats un 00 santīmi)” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”;
1.2. aizstāt 1.2. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju, skaitli un vārdus
„Ls 0,50 (piecdesmit santīmi)” ar skaitli un vārdu „0,71 euro”;
1.3. aizstāt 1.3. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju, skaitli un vārdus
„Ls 0,60 (sešdesmit santīmi)” ar skaitli un vārdu „0,85 euro”;
1.4. aizstāt 1.4. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju, skaitļus un vārdus
„Ls 0,10 (nulle lati un 10 santīmi)” ar skaitli un vārdu „0,14 euro”;
1.5. aizstāt 1.5. apakšpunktā lata simbolisko apzīmēju, skaitli un vārdus
„Ls 1,50 (viens lats piecdesmit santīmi)” ar skaitli un vārdu „2,13 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Normatīvā akta nosaukums

Grozījums Salacgrīvas novada domes 2009. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 Par maksimālo
braukšanas maksu (tarifu) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Salacgrīvas novadā

Nr. p.k. Normatīvā akta

pants, daļa,
punkts

Spēkā esošajā norma- Matemātiskā
tīvajā aktā paredzētā
noapaļošana uz euro (ar
naudas summa latos
6 cipariem aiz komata)

Summa, kas paredzēta
normatīvā akta projektā, euro

Izmaiņas pret sākotnējā normatīvajā
aktā norādīto summu, euro
(ar 6 cipariem aiz komata)

3

5

(6)=(5)-(4)

1

2

1.

1.1. apakšpunkts

1,00

(4)=(3)/0,702804
1,422872

1,42

2.

1.2. apakšpunkts

0,50

0,711436

0,71

-0,001436

3.

1.3. apakšpunkts

0,60

0,853723

0,85

-0,003723

4.

1.4. apakšpunkts

0,10

0,142287

0,14

-0,002287

5.

1.5. apakšpunkts

1,50

2,134308

2,13

-0,004308

-0,002872

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013. gada
20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Saistošie noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 512 (protokols Nr. 14; 15.§)
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža 22. punktu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2013. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Salacgrīvas
novadā šādu grozījumu: aizstāt 15. punktā lata simbolisko apzīmējumu „Ls” ar vārdu „euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

12

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2013. gada 20. decembris
Nodevas objekts

PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 20.11.2013. sēdes lēmumam
Nr. 550 (protokols Nr. 15; 1.§)
Saistošo noteikumu Nr. 32 Par Salacgrīvas novada pašvaldības
nodevām projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raks- Norādama informācija
ta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo
euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus, lai
šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā. Ņemot vērā iepriekš minēto un lai
pielāgotu Salacgrīvas novada domes 2010. gada 19. maija saistošos noteikumus Nr. 16
Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām euro ieviešanai, grozāmo normu apjoms
pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, saskaņā ar 03.02.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 108 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi
140. punkta nosacījumiem, grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, bet šādā
gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Saistošajos noteikumos iekļauto nodevu
apmērs netiek mainīts, no saistošo noteikumu teksta tiek izslēgti tie nodevu objekti, par
kuriem maksas un nodevas apmērs ir noteikts attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par: pašvaldības domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu; izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās; tirdzniecību publiskās vietās; visu veidu dzīvnieku turēšanu;
reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās; būvatļaujas saņemšanu. Šie
saistošie noteikumi paredz aizstāt domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām latos esošās nodevas ar
euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantā paredzētajiem noapaļošanas
principiem

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43.¹ panta otro daļu, izstrādājot saistošo noteikumu
3. Informācija par
projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
budžetu
Praktiski neietekmēs

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumi līdzšinējo kārtību nemainīs

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Ņemot vērā, ka saistošo noteikumu redakcijas maiņu noteicis ārējs normatīvs akts,
konsultācijas nav veiktas

11.1.

Tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un
riekstiem

2,13

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

11.2.

Tirdzniecība ar preses izdevumiem

1,42

-

11.3.

Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm

7,11

Vai 24,19 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

11.4.

Tirdzniecība ar pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem,
ogām, stādiem, dēstiem

1,42

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

11.5.

Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas, amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumiem

4,27

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienas
mēnesī

11.6.

Tirdzniecība ar kvasu no cisternām (mucām), saldējumu, bezalkoholiskiem dzērieniem un karstām uzkodām no speciālām iekārtām

4,27

Vai 24,19 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

11.7.

Tirdzniecība ar grieztiem ziediem, zariem, no tiem
gatavotiem izstrādājumiem, Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu
skuju kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem, ziemcietēm un sēklām

2,85

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

11.8.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

4,27

Vai 28,46 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

Nodevas objekts

Nodevas likme
par vienu dienu
euro

Nodevas likme par
vienu mēnesi euro

12.1.

Tirdzniecība ar pārtikā paredzētiem augkopības, lopkopības, svaigiem zvejas produktiem nelielos apjomos un
biškopības produktiem

4,27

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

12.2.

Tirdzniecība ar grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem, Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem dažādu sugu skuju kokiem,
puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem,
ziemcietēm un sēklām

2,13

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 32

12.3.

Tirdzniecība ar augļu kokiem un ogulāju stādiem, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu

2,85

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām

12.4.

Tirdzniecība ar mājas apstākļos ražotiem pārtikas produktiem no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas

2,13

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

12.5.

Tirdzniecība ar savvaļas ogām, augļiem, riekstiem, sēnēm
un savvaļas ziediem

1,42

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

12.6.

Tirdzniecība ar mežu reproduktīvo materiālu

2,85

-

12.7.

Tirdzniecība ar pašu iegūtiem svaigiem zvejas produktiem
un medījamiem dzīvniekiem vai to gaļu nelielos apjomos

2,13

Vai 14,23 mēnesī,
ja tirgo regulāri – ne
mazāk kā 12 dienu
mēnesī

12.8.

Tirdzniecība ar lauksaimniecības un mājas (istabas)
dzīvniekiem

2,13

12.9.

Tirdzniecība ar lietotām personiskām mantām, izņemot
autortiesību vai blakustiesību objektiem, kas reproducēti
savām vajadzībām

1,42

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. novembra lēmumu Nr. 550 (protokols Nr. 15; 1.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu, likuma Par nodokļiem un nodevām 12. panta
pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7 un 10. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Salacgrīvas novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) uzlikšanas kārtību, apliekamos nodevu objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, maksāšanas laika posmu un samaksas
termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību.
2. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Salacgrīvas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādātajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām
Nodevas objekts

Nodevas likme
euro

3.1.

Domes sēdes protokola izraksts, ja tas tiek pieprasīts atkārtoti

1,42 (par 1 lpp.)

3.2.

Domes sēžu protokolu izrakstu apliecinātas kopijas

1,42 (par 1 lpp.)

3.3.

Raksturojumi, rekomendācijas un atsauksmes

2,85

3.4.

Izziņa par mēneša vidējā uztura apmēru personai pašvaldībā

2,85

3.5.

Izziņa par pašaudzētās, pašražotās produkcijas realizāciju (par zemes izmantošanu)

1.42

3.6.

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu neesamību

2,85

3.7.

Izziņa par nekustamo īpašumu
nepilsoņiem) EUR 7.11

7,11

3.8.

Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem

2,85

3.9.

Citi domes izstrādāti oficiālie dokumenti

2,85

(piederību, apgrūtinājumiem, lietošanas mērķi,

3.10. Vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas apliecinājuma kartes akcepts

14,23

3.11.

28,46

Fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes
akcepts

3.12. Vienkāršotās inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūves, rekonstrukcijas
vai renovācijas saskaņojums

14,23

3.13. Pagaidu būves un mazēkas lauku apvidū būvniecības un
nojaukšanas, atsevišķu teritorijas labiekārtojuma elementu, žogu, fasāžu krāsojuma,
logu nomaiņas, mainot dalījumu mazstāvu apbūvē, saskaņojums

7,11

III. Nodeva par publisku pasākumu rīkošanu publiskās vietās
Nodevas objekts

Nodevas likme dienā (līdz
24 stundām) euro

6.1. Publiska pasākuma rīkošana

14,23

6.2. Par atrakciju rīkošanu un cirka izrādēm

21,34

6.3. Atsevišķu īslaicīgu atrakciju vai izklaides pasākumu rīkošana pašvaldības
organizētajos pasākumos (gadatirgi, sporta svētki, izstādes u.c.)

14,23

7. Publisku pasākumu rīkošana Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā notiek saskaņā ar atļauju publiska
pasākuma rīkošanai, ko izsniedz domes izpilddirektors pasākumu rīkošanai Salacgrīvas pilsētā un Salacgrīvas
pagasta teritorijā, Liepupes pagasta pārvaldes vadītājs pasākumu rīkošanai Liepupes pagasta teritorijā, Ainažu
pilsētas pārvaldes vadītājs pasākumu rīkošanai Ainažu pilsētas un Ainažu pagasta teritorijā.
8. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā.
9. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms pasākuma rīkošanas.
10. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. Nodevas apmaksa var tikt veikta
skaidras naudas veidā, par nodevas samaksu saņemot kvīti, ar maksājumu kartēm vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Salacgrīvas novada domes pamatbudžeta kontos. Ja samaksa ir veikta bezskaidras naudas maksājumu
veidā, pirms dokumentu saņemšanas uzrādams maksājumu apliecinošs dokuments.
IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
11. Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībai vienā tirdzniecības vietā Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā:

-

-

13. Nodevas likme juridiskai personai un fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, par ielu
tirdzniecību kultūras, sporta, reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā vienā tirdzniecības vietā Salacgrīvas
novada pašvaldības teritorijā:
Nodevas objekts

Nodevas likme par
vienu dienu euro

13.1.

Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm

11,38

13.2.

Tirdzniecība ar pašražotām pārtikas precēm

4,27

13.3.

Tirdzniecība ar zvejniecības produkciju un medījumiem

4,27

13.4.

Tirdzniecība ar mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas, amatniecības un daiļ- 4,27
amatniecības izstrādājumiem

13.5.

Tirdzniecība ar ziediem

13.6.

Tirdzniecība ar kvasu no cisternām (mucām), saldējumu, bezalkoholiskiem dzērie- 7,11
niem

13.7.

Tirdzniecība ar grāmatām

4,27

13.8.

Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālajām iekārtām

21,34

4,27

14. Nodevas likme juridiskai personai (kurai ir alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licence) par ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā:
Nodevas objekts

4. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.
5. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas. Nodevas apmaksa var tikt veikta
skaidras naudas veidā, par nodevas samaksu saņemot kvīti, ar maksājumu kartēm vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Salacgrīvas novada domes pamatbudžeta kontos. Ja samaksa veikta bezskaidras naudas maksājumu
veidā, pirms dokumentu saņemšanas uzrādams maksājumu apliecinošs dokuments.
6.

Nodevas likme par
1 mēnesi euro

12. Nodevas likme juridiskai fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībai vienā tirdzniecības vietā Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā:

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

3.

Nodevas likme par 1
dienu euro

Nodevas
likme Nodevas likme par
par vienu dienu vienu mēnesi (ja tirgo
euro
regulāri – ne mazāk kā
12 dienu mēnesī) euro

14.1.

Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem Salacgrīvas pilsētā

35,57

35,57

14.2.

Tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem Salacgrīvas
pilsētā

21,34

21,34

14.3.

Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un
tabakas izstrādājumiem Ainažu pilsētas, Ainažu,
Salacgrīvas un Liepupes pagastu teritorijā

14,23

14,23

15. Nodevas likme tirdzniecībai no viena pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā:
Nodevas objekts

Nodevas likme par
vienu dienu euro

Nodevas likme par
vienu mēnesi euro

15.1. Tirdzniecība ar pārtikas precēm

2,85

5,69

15.2. Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un
tabakas izstrādājumiem

4,27

7,11

16. Nodevas likme tirdzniecībai novietnē vienā tirdzniecības vietā Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā:
Nodevas objekts
16.1. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība

Nodevas likme par vienu mēnesi euro
28.46

17. Ja persona veic ielu tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas
apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes.
18. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Nodevas apmaksa var tikt
veikta skaidras naudas veidā Salacgrīvas novada domē, Ainažu pilsētas pārvaldē, Liepupes pagasta pārvadē,
par nodevas samaksu saņemot kvīti, ar maksājumu kartēm vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Salacgrīvas

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2013. gada 20. decembris
novada domes pamatbudžeta kontos. Ja samaksa veikta bezskaidras naudas maksājumu veidā, pirms dokumentu saņemšanas uzrādams maksājumu apliecinošs dokuments. Ja ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta uz
ilgāku laika periodu nekā 1 mēnesis, nodeva jāsamaksā katru mēnesi vai pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas
nodeva jāsamaksā avansā par visu tirdzniecības atļaujā norādīto termiņu.
V. Nodeva par suņu turēšanu
19. Nodevas gada likme ir 4,27 euro par vienu suni.
20. Nodevas maksātāji ir personas, kuras Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā tur suni/-us.
21. Nodeva jāmaksā katru gadu līdz 1. martam Salacgrīvas novada domē.
22. Pirmoreiz nodeva tiek samaksāta, reģistrējot suni Salacgrīvas novada domē.
23. Suņi reģistrējami no 6 mēnešu vecuma Salacgrīvas novada domē.
VI. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
24. Ar nodevu apliek komerciāla rakstura reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldības teritorijā.
25. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuri izvieto vizuālu komerciāla rakstura informāciju
pašvaldības publiskās, kā arī citās tam atvēlētās vietās.
26. Pašvaldības struktūrvienību vadītāji atbild par reklāmas materiālu izvietošanu uz pašvaldības struktūrvienības ēkām struktūrvienību informācijas stendiem, kā arī nodevas iekasēšanu.
27. Nodevas apmaksa var tikt veikta skaidras naudas veidā, par nodevas samaksu saņemot kvīti, ar maksājumu kartēm vai bezskaidras naudas norēķinu veidā Salacgrīvas novada domes pamatbudžeta kontos. Ja samaksa
veikta bezskaidras naudas maksājumu veidā, pirms reklāmas, afišu vai sludinājumu marķēšanas un izvietošanas,
uzrādams maksājumu apliecinošs dokuments.
28. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms reklāmas, afišu vai sludinājumu marķēšanas un izvietošanas.
29. Nodevas likmes aprēķināmas, pamatojoties uz 1m2. Nodevas likme:
Laukums/
Nedēļa
Mēnesis
Gads
Laiks
(euro)
(euro)
(euro)
1 m2

4,27

7,11

28,46

1m2 autobusa pieturvietas paviljonā

7,11

12,81

49,80

Nosakot gada nodevas likmi, ja komerciāla rakstura reklāmas, afišu, sludinājumu laukums aizņem vairāk nekā
1m2, par katru nākamo reklāmas laukuma m2 jāmaksā papildu 14,23 euro.
VII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Nodevas objekts

Nodevas likme euro

13

16.

6.3. apakšpunkts

10

14,228718

14,23

0,001282

17.

11.1. apakšpunkts par
1 dienu

1,50

2,134308

2,13

-0,004308

18.

11.1. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

19.

11.2. apakšpunkts par
1 dienu

1

1,422872

1,42

-0,002872

20.

11.3. apakšpunkts par
1 dienu

5

7,114359

7,11

-0,004359

21.

11.3. apakšpunkts par
1 mēnesi

17

24,188821

24,19

0,001179

22.

11.4. apakšpunkts par
1 dienu

1

1,422872

1,42

-0,002872

23.

11.4. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

24.

11.5. apakšpunkts par
1 dienu

3

4,268615

4,27

0,001385

25.

11.5. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

26.

11.6. apakšpunkts par
1 dienu

3

4,268615

4,27

0,001385

27.

11.6. apakšpunkts par
1 mēnesi

17

24,188821

24,19

0,001179

28.

11.7. apakšpunkts par
1 dienu

2

2,845744

2,85

0,004256

29.

11.7. apakšpunkts par
1 dienu

10

14,228718

14,23

0,001282

30.

11.8. apakšpunkts par
1 dienu

3

4,268615

4,27

0,001385

31.

11.8. apakšpunkts par
1 mēnesi

20

28,457436

28,46

0,002564

32.

12.1. apakšpunkts par
2 dienu

3

4,268615

4,27

0,001385

33.

12.1. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

30.

Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu:

30.1.

Teritorijas labiekārtojums, dzīvojamo un nedzīvojamo māju palīgēkas zem
un ar 60 m2 kopējās platības

17,79

34.

12.2. apakšpunkts par
1 dienu

1,50

2,134308

2,13

-0,004308

30.2.

Viendzīvokļa un divdzīvokļu dzīvojamās mājas, dzīvojamo un nedzīvojamo māju
palīgēkas virs 60 m2 kopējās platības, spēkstaciju būves ar uzstādīto jaudu līdz un
ar 20 kW

35,57

35.

12.2. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

36.

2,845744

2,85

0,004256

Daudzdzīvokļu mājas, izglītības, medicīniskās aprūpes un sociālās nodrošināšanas
iestāžu ēkas, kulta ēkas, sporta ēkas un būves, lauku saimniecību nedzīvojamās
ēkas, meliorācijas objekti un dīķi ar virsmas platību lielāku par 1 ha

71,14

12.3. apakšpunkts par
vienu dienu

2

30.3.

37.

12.4. apakšpunkts par
1 dienu

1,50

2,134308

2,13

-0,004308

30.4.

Viesnīcas un viesu mājas, biroju un citu darījuma iestāžu ēkas, ēkas plašizklaides
pasākumiem, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības ēkas, Ražošanas ēkas un
būves, noliktavas

106,72

38.

12.4. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

39.

1,422872

1,42

-0,002872

Transporta būves, cauruļvadi, sakaru un elektropārvades būves

142,29

12.5. apakšpunkts par
1 dienu

1

30.5.
30.6.

Spēkstaciju būves ar uzstādīto jaudu virs 20 kW

569,15

40.

12.5. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

41.

12.6. apakšpunkts par
1 dienu

2

2,845744

2,85

0,004256

42.

12.7. apakšpunkts par
1 dienu

1,50

2,134308

2,13

-0,004308

43.

12.7. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

44.

12.8. apakšpunkts par
1 dienu

1,50

2,134308

2,13

0,004256

45.

12.9. apakšpunkts par
1 dienu

1

1,422872

1,42

-0,002872

46.

13.1. apakšpunkts

8

11.382974

11,38

-0,002974

47.

13.2. apakšpunkts

3

4,268615

4,27

0,001385

48.

13.3. apakšpunkts

3

4,268615

4,27

0,001385

49.

13.4. apakšpunkts

3

4,268615

4,27

0,001385

50.

13.5. apakšpunkts

3

4,268615

4,27

0,001385
-0,004359

31. Ja, atbilstoši šo noteikumu 30. punktam, piemērojamas vairākas nodevu likmes tad nodevas netiek summētas un tiek piemērota lielākā.
VIII. Personas, kas atbrīvojamas no nodevas samaksas
32. No nodevas par pašvaldības domes izstrādātajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām atbrīvo :
32.1. politiski represētos;
32.2. personas ar I un II grupas invaliditāti;
32.3. Salacgrīvas novada pašvaldības trūcīgās personas vai ģimenes, pēc izziņas par atbilstību trūcīgas personas statusam uzrādīšanas;
32.4. bezdarbniekus – par Valsts nodarbinātības dienestam iesniedzamajiem dokumentiem;
32.5. pensionārus un personas ar invaliditāti – par dokumentiem sociālo jautājumu kārtošanai;
32.6. visas personas – par dokumentiem uzturlīdzekļu, adopciju, aizgādnības, aizbildniecības, pensijas jautājumu kārtošanai;
32.7. no nodevas maksas par izziņu par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem atbrīvo pašvaldības teritorijā
deklarētās personas, kuras veic zemes pirmreizēju uzmērīšanu..
33. No nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās atbrīvo biedrības, kuru juridiskā adrese ir Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un pasākumu organizatorus, kuru rīkotā
publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam, labdarības pasākumi.
34. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvo Salacgrīvas novada teritorijā deklarētos pensionārus,
personas ar invaliditāti un trūcīgās personas (ģimenes), kas veic šo noteikumu 11.1., 11.4., 11.5., 11.7., 12.2. un
12.5. punktā minēto tirdzniecību.
35. No suņu turēšanas nodevas atbrīvo :
35.1. nestrādājošos pensionārus;
35.2. personas ar II grupas invaliditāti.
36. No nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās atbrīvo:
36.1. valsts svētku, svinamo dienu, pašvaldības struktūrvienību pasākumu reklamēšanu un afišu izvietošanu;
36.2. būvtāfeles izvietotājus;
36.3. darbavietu piedāvātāju un darba meklētāju sludinājumus.
37. No šo noteikumu 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.11., 3.12. un 30. punktā paredzētajām nodevām atbrīvo pašvaldības iestādes.
IX. Nobeiguma jautājumi
38. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
39. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Salacgrīvas novada domes 2010. gada
19. maija saistošos noteikumus Nr. 16 Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 3
Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. novembra lēmumam
Nr. 550 (protokols Nr. 15; 1.§)
Normatīvā akta nosaukums
Nr. p.k.

1

Normatīvā akta pants,
daļa, punkts

2

51.

13.6. apakšpunkts

5

7,114359

7,11

52.

13.7. apakšpunkts

3

4,268615

4,27

0,001385

53.

13.8. apakšpunkts

15

21,343077

21,34

-0,003077

54.

14.1. apakšpunkts par
1 dienu

25

35,571795

35,57

-0,001795

55.

14.1. apakšpunkts par
1 mēnesi

25

35,571795

35,57

-0,001795

56.

14.2. apakšpunkts par
1 dienu

15

21,343077

21,34

-0,003077

57.

14.2. apakšpunkts par
1 mēnesi

15

21,343077

21,34

-0,003077

58.

14.3. apakšpunkts par
1 dienu

10

14,228718

14,23

0,001282

59.

14.3. apakšpunkts par
1 mēnesi

10

14,228718

14,23

0,001282

60.

15.1. apakšpunkts par
1 dienu

2

2,845744

2,85

0,004256

61.

15.1. apakšpunkts par
1 mēnesi

4

5.691487

5,769

-0,001487

62.

15.2. apakšpunkts par
1 dienu

3

4,268615

4,27

0,001385

63.

15.2.apakšpunkts par
vienu mēnesi

5

7,114359

7,11

-0,004359

64.

16. punkts par 1 mēnesi

20

28,457436

28,46

0,002564

65.

19. punkts

3

4,268615

4,27

0,001385

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 16 Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām

66.

29. punkts par 1 m2
nedēļā

3

4,268615

4,27

0,001385

Spēkā esošajā Matemātiskā noapaļošana
normatīvajā
uz euro2 (ar 6 cipariem aiz
aktā parekomata)
dzētā naudas
summa latos1

67.

29. punkts par 1 m2
mēnesī

5

7,114359

7,11

-0,004359

68.

29. punkts par 1 m2
gadā

20

28,457436

28,46

0,002564

69.

29. punkts par 1 m2
autobusa pieturvietas
paviljonā nedēļā

5

7,114359

7,11

-0,004359

70.

29. punkts par 1 m2
autobusa pieturvietas
paviljonā mēnesī

9

12,805846

12,81

0,004154

71.

29. punkts par 1 m2
autobusa pieturvietas
paviljonā gadā

35

49,800513

49,80

-0,000513

0,001282

3

(4)=(3)/0,702804

Summa, kas
Izmaiņas pret
paredzēta norma- sākotnējā normatītīvā akta projektā, vajā aktā norādīto
euro3
summu, euro4
5

(6)=(5)-(4)

1.

3.1. apakšpunkts

1

1,422872

1,42

-0,002872

2.

3.2. apakšpunkts

1

1,422872

1,42

-0,002872

3.

3.3. apakšpunkts

2

2,845744

2,85

0,004256

4.

3.4. apakšpunkts

2

2,845744

2,85

0,004256

5.

3.5. apakšpunkts

1

1,422872

1,42

-0,002872

6.

3.6. apakšpunkts

2

2,845744

2,85

0,004256

7.

3.7. apakšpunkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

72.

29. punkts

10

14,228718

14,23

8.

3.8. apakšpunkts

2

2,845744

2,85

0,004256

73.

30.1. apakšpunkts

12,50

17,785898

17,79

0,004102

9.

3.9. apakšpunkts

2

2,845744

2,85

0,004256

74.

30.2. apakšpunkts

25

35,571795

35,57

-0,001795

10.

3.10. apakšpunkts

10

14,228718

7,11

0,001282

75.

30.3. apakšpunkts

50

71,143591

71,14

-0,003591

11.

3.11. apakšpunkts

20

28,457436

28,46

0,002564

76.

30.4. apakšpunkts

75

106,715386

106,72

0,004614

12.

3.12. apakšpunkts

10

14,228718

14,23

0,001282

77.

30.5. apakšpunkts

100

142,287181

142,29

0,002819

13.

3.13. apakšpunkts

5

7,114359

7,11

-0,004359

78.

30.6. apakšpunkts

400

569,148724

569,15

0,001276

14.

6.1. apakšpunkts

10

14,228718

14,23

0,001282

15.

6.2. apakšpunkts

15

21,343077

21,34

-0,003077

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2013. gada 20. decembris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 33

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada
20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 25. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 12 Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā 2014. gadā

Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 520 (protokols Nr. 14; 23.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 3. punktu un Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību 8. un 9. punktu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 Par kārtību, kādā
tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība šādus grozījumus:
1.1. izteikt 41.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„41.1. par 5., 6., 7., 8. vai 34. punkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 35,57 euro līdz 71,14 euro, bet juridiskajām personām - no 71,14 euro līdz
142,29 euro;”
1.2. izteikt 41.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„41.2. par 39. punkta prasību neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 71,14 euro,
bet juridiskajām personām - līdz 142,29 euro.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 520
(protokols Nr. 14; 23.§)

APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. novembra sēdes lēmumu Nr. 551 (protokols Nr. 15; 2.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 3. panta pirmo daļu, 3. panta 1.1 daļu, 3. panta 1.4 daļu, 9. panta
otro daļu, Pārejas noteikumu 40.2 punktu
Izdarīt Salacgrīvas novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12 Par nekustamā īpašuma
nodokli Salacgrīvas novadā 2014. gadā šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka, kārtību kādā 2014. gadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kārtību, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un kārtību,
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikta neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojama zeme.
2. Papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Noteikt, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2014. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem. Nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums tiek piemērots arī tādiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā, kas sastāv no vienas telpu grupas un zemes domājamām daļām:
1.11. kuri no jauna izveidoti privatizācijas rezultātā. Šādā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu piemēro, vadoties no iepriekšējam taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa par nesadalīto zemes vienību, kas bija piekritīga katram
atsevišķam dzīvoklim vai nedzīvojamai telpai;
1.12. ja attiecīgajai telpu grupai Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā nav mainīts telpu grupas lietošanas veids, arī
gadījumos, ja zemei ir mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.”
3. Aizstāt 2. punktā skaitli un vārdu „1. punktā” ar skaitli un vārdu „1.1 punktā”.
4. Aizstāt 3. punktā skaitli un vārdu „1. punktā” ar skaitli un vārdu „1.1 punktā”.
5. Aizstāt 4. punktā skaitli un vārdu „1. punktu” ar skaitli un vārdu „1.1 punktu”.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Normatīvā akta no- Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos
saukums
noteikumos Nr. 6 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība

PIELIKUMS
Salacgrīvas novada domes 20.11.2013. lēmumam Nr. 551
(protokols Nr. 15; 2.§)
Saistošo noteikumu Nr. 33 Grozījumi Salacgrīvas novada domes
2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā 2014. gadā”
projekta paskaidrojuma raksts

Nr. p.k.

Normatīvā
akta pants,
daļa, punkts

Spēkā
esošajā normatīvajā aktā
paredzētā
naudas summa latos

Matemātiskā noapaļošana uz euro
(ar 6 cipariem aiz
komata)

Summa, kas
paredzēta
normatīvā
akta projektā,
euro

Izmaiņas pret
sākotnējā normatīvajā aktā norādīto
summu, euro
(ar 6 cipariem aiz
komata)

1

2

3

(4)=(3)/0,702804

5

(6)=(5)-(4)

1.

41.1. punkts

25

35,571795

35,57

-0,001795

2.

41.1. punkts

50

71,143591

71,14

-0,003591

3.

41.1. punkts

50

71,143591

71,14

-0,003591

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

4.

41.1. punkts

100

142,287181

142,29

0,002819

5.

41.2. punkts

50

71,143591

71,14

-0,003591

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

6.

41.2. punkts

100

142,287181

142,29

0,002819

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 17.10.2013. vēstulē Nr. 186/10293 izteikti iebildumi attiecībā uz Salacgrīvas novada domes 2013. gada
25. septembra saistošo noteikumu Nr. 12 Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas
novadā 2014. gadā atbilstību Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu
Nr. 108 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi nosacījumiem

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu 1. punkts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi 185. punkta
prasībām, un, ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu 1. punkts izteikts jaunā redakcijā
(atbilstoši iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem), spēkā esošo
2013. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 12 Par nekustamā īpašuma nodokli
Salacgrīvas novadā 2014. gadā redakcijā esošais 1. punkts tiek izteikts kā 1.1 punkts,
noteikumu teksts netiek mainīts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav ietekmes

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Netiek mainīta

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav veikta

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada
20. marta saistošajos noteikumos Nr. 5
Par neapbūvētu zemes gabalu
nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Salacgrīvas novadā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 513
(protokols Nr. 14; 16.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu un
Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu 18. punktu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2013. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 Par neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2. punktā lata simbolisko apzīmēju, skaitli un vārdus LVL 5 (pieci) lati” ar skaitli un vārdu
„7,11 euro”;
1.2. aizstāt 3. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 10 (desmit) lati” ar skaitli un
vārdu „14,23 euro”;
1.3. aizstāt 4. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 50 (piecdesmit) lati” ar skaitli
un vārdu „71,14 euro”;
1.4. aizstāt 5. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 50 (piecdesmit lati)” ar skaitli
un vārdu „71,14 euro”;
1.5. aizstāt 6. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 10 (desmit) lati” ar skaitli un
vārdu „14,23 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2
Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 513
(protokols Nr. 14; 16.§)
Normatīvā
kums

akta

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22
Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada
16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 Salacgrīvas novada
pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi
Apstiprināti ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 511 (protokols Nr. 14; 14.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 43. panta trešo daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu
uzturēšanas noteikumi šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 50. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50 (piecdesmit latiem)” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;
1.2. aizstāt 51. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50 (piecdesmit latiem)” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2

nosau- Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2013. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Salacgrīvas novadā

Normatīvā akta
pants, daļa,
punkts

Spēkā esošajā Matemātiskā noapanormatīvajā
ļošana uz euro (ar 6
aktā paredzētā cipariem aiz komata)
naudas summa
latos

Summa, kas
paredzēta
normatīvā akta
projektā, euro

Izmaiņas pret
sākotnējā
normatīvajā aktā
norādīto summu,
euro

1

3

5

(6)=(5)-(4)

2

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

(4)=(3)/0,702804

-0,004359

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam
Nr. 511 (protokols Nr. 14; 14.§)
Normatīvā akta nosaukums

Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 Salacgrīvas novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi

Normatīvā akta pants,
daļa, punkts

Spēkā esošajā normatīvajā aktā paredzētā
naudas summa latos

Matemātiskā noapaļošana Summa, kas
uz euro (ar 6 cipariem aiz paredzēta normakomata)
tīvā akta projektā,
euro

Izmaiņas pret sākotnējā normatīvajā aktā
norādīto summu, euro

3

(4)=(3)/0,702804

(6)=(5)-(4)

1

2. punkts

5

7,114359

7,11

2

3.punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

3

4.punkts

50

71,143591

71,140

-0,003591

1

2

4

5.punkts

50

71,143591

71,140

-0,003591

1

50. punkts

50,00

71,143591

71,14

-0.003591

5

6.punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

2

51. punkts

50,00

71,143591

71,14

-0.003591

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

5

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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2013. gada 20. decembris
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 30

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada 19. maija
saistošajos noteikumos Nr. 13 Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu

Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010. gada
17. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 Par reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu
izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 519 (protokols
Nr. 14; 22.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu, 21. panta pirmās
daļas 16. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 13 Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 15.1. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;
1.2. aizstāt 15.2. apakšpunktā lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;
1.3. aizstāt 16. punktā lata simbolisko saīsinājumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14.,23 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 514 (protokols
Nr. 14; 17.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta
trešo daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2010. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 Par reklāmu, izkārtņu,
sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā šādu
grozījumu: aizstāt 23. punktā lata simbolisko apzīmēju, skaitļus un vārdu „Ls 10 līdz Ls 100” ar skaitļiem un
vārdiem „14,23 euro līdz 142,29 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2

PIELIKUMS Nr. 2

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 519
(protokols Nr. 14; 22.§)
Normatīvā akta nosau- Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos nokums
teikumos Nr. 13 Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanu
Normatīvā akta
pants, daļa,
punkts

Spēkā esošajā
normatīvajā aktā
paredzētā naudas
summa latos

Matemātiskā noapaļošana uz euro
(ar 6 cipariem aiz
komata)

Summa, kas
paredzēta
normatīvā akta
projektā, euro

Izmaiņas pret sākotnējā normatīvajā
aktā norādīto summu,
euro
(ar 6 cipariem aiz
komata)

1

2

3

(4)=(3)/0,702804

5

(6)=(5)-(4)

1

15.1. apakšpunkts

20

28,457436

28,46

0,.002564

2

15.2. apakšpunkts

50

71,143591

71,14

-0,003591

3

16.punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

Nr. p.k.

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 514
(protokols Nr. 14; 17.§)
Normatīvā akta nosaukums

Grozījums Salacgrīvas novada domes 2010. gada 17. marta saistošajos
noteikumos Nr. 4 Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu
materiālu izvietošanu publiskās vietās Salacgrīvas novada pašvaldībā

Normatīvā akta
pants, daļa, punkts

Spēkā esošajā
normatīvajā aktā
paredzētā naudas
summa latos

Matemātiskā noapaļošana uz euro (ar 6
cipariem aiz komata)

Summa, kas paIzmaiņas pret sākotredzēta normatīvā nējā normatīvajā aktā
akta projektā, euro norādīto summu,
euro

1

2

3

(4)=(3)/0,702804

5

1

23. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

2

23. punkts

100

142,287181

142,29

0,002819

(6)=(5)-(4)

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26
Grozījums Salacgrīvas novada domes 2012. gada 25. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 17 Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 515 (protokols
Nr. 14; 18.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto
daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2012. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 Par kārtību, kādā Salacgrīvas
novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā šādu
grozījumu: aizstāt 2. punktā lata simbolisko apzīmēju un skaitli „Ls 5700” ar skaitli un vārdu „8110,37 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009. gada
16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 Pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas noteikumi
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2013. gada 23. oktobra sēdes lēmumu Nr. 517 (protokols
Nr. 14; 20.§)
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 14. punkta „f” apakšpunktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo daļu
1. Izdarīt pašvaldības domes 2009. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 Pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 20. punktā lata simbolisko apzīmēju, skaitli un vārdus „Ls 25 (divdesmit pieci lati)” ar skaitli un vārdu
„35,57 euro”;
1.2. aizstāt 21. punktā lata simbolisko apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10 (desmit latu)” ar skaitli un vārdu „14,23
euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 2

PIELIKUMS Nr. 2

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 515
(protokols Nr. 14; 18.§)
Normatīvā akta nosaukums Grozījums Salacgrīvas novada domes 2012. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 Par kārtību, kādā Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Normatīvā akta
Spēkā esošajā
pants, daļa, punkts normatīvajā aktā
paredzētā naudas
summa latos

Matemātiskā noapaļošana uz euro (ar 6
cipariem aiz komata)

Summa, kas paIzmaiņas pret sāredzēta normatīvā kotnējā normatīvajā
akta projektā, euro aktā norādīto summu,
euro

1

2

(4)=(3)/0,702804

5

1

2. punkts

3
5700

8110,369321

(6)=(5)-(4)
8110,37

0,000679

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
zemes vienībai Laveri Lembužos,
Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
(kad. Nr. 66600070002)
Salacgrīvas novada dome 2013. gada 20. novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 568
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai «Laveri» Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr. 66600070002). Detālplānojuma izstrādes
mērķi – precizēt atļauto izmantošanu, veikt zemes vienības Laveri Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad. Nr. 66600070002) austrumu daļas sadalīšanu piecās jaunās atsevišķās zemes vienībās, kuru platība paredzēta no 3000 līdz
5000 m2; apbūves noteikumu detalizācija; infrastruktūras plānošana (satiksmes, inženierkomunikācijas un citas infrastruktūras izvietošana).
Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA VIA DESIGN GROUP, projekta vadītāja – Eva
Kalviņa.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze.
Plašāku informāciju par detālplānojumu iespējams saņemt Salacgrīvas novada
domē Smilšu ielā 9.

Salacgrīvas novada domes 23.10.2013. lēmumam Nr. 517
(protokols Nr. 14; 20.§)
Normatīvā akta nosaukums

Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2009. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi

Normatīvā akta pants, Spēkā esošajā
daļa, punkts
normatīvajā
aktā paredzētā
naudas summa
latos

Matemātiskā noapaļoša- Summa, kas paIzmaiņas pret
na uz euro (ar 6 cipariem redzēta normatīvā sākotnējā normatīaiz komata)
akta projektā, euro vajā aktā norādīto
summu, euro

1

2

(4)=(3)/0,702804

1

20. punkts

25

35,571795

35,57

-0,001795

2

21. punkts

10

14,228718

14,23

0,001282

3

5

(6)=(5)-(4)

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Salacgrīvas
pagasta nekustamo īpašumu Saulgrieži,
kadastra Nr. 6672 008 0073,
sastāv no zemes gabala 0,7259 ha platībā un nedzīvojamām ēkām – noliktavas - ar
kadastra apz. 6672 008 0073 001, palīgēkas – pagraba - ar kadastra apz. 6672 008
0073 002, palīgēkas – kūts pamatiem - ar kadastra apz. 6672 008 0073 003.
Izsoles objekta nosacītā cena – Ls 1500 / 2134 eiro
Izsoles solis – Ls 20 / 28,46 eiro
Izsoles dalības maksa – Ls 20 / 28,46 eiro.
Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objektu
nosacītās cenas pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā – SEB
banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 un jāpiesakās izsolei līdz 2014. gada 20. janvāra plkst. 17. Izsole notiks 21. janvārī plkst. 12 Salacgrīvā,
Sila ielā 2, jaunatnes iniciatīvu centra telpās.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv
sadaļā Izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei katru darbdienu novada
domē Smilšu ielā 9, tālr. 64071986.
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Uzņēmējdarbības atbalsts
jauniešiem Salacgrīvas novadā
Novembrī noslēdzās Salacgrīvas novada domes Jauniešu biznesa plānu konkurss
komercdarbības uzsākšanai Salacgrīvas
novadā 7. kārta. Interese bija pietiekami
liela, iesniegti 5 projekti. Ir jaunieši, kuri
šajā projektu konkursā startē pirmo reizi,
bet citi to dara atkārtoti, piemēram, Artūrs
Baumanis un Jānis Veckalns ar savu biznesa plānu par peldošas saunas pakalpojuma izveidi Salacgrīvā un tās apkaimē. Jaunieši uzskata, ka šāda veida pakalpojums
būs interesants un saistošs, jo tuvākajā apkaimē tādu nepiedāvā. Idejas īstenošanai
puiši ir gatavi ieguldīt arī savus līdzekļus.
Atkārtoti startē arī Mārtiņš Smilts no Mērniekiem, kurš pašreiz studē Rīgā. Mārtiņš
vēlās Salacgrīvā veidot arhitektu biroju.
Studente Agne Ancāne vēlas savu biznesu
saistīt ar apgūstamo profesiju – viņa piedāvā angļu valodas nodarbības pirmsskolā. Ar interesantu ideju projektu konkursā
startē Edvards Strazdiņš no Kuivižiem.
Viņš vēlas nodarboties ar koku un veidot
savu radošo mēbeļu darbnīcu. Edvards

pašreiz mācās Rīgas Amatniecības vidusskolā un jau ieguvis zināmu pieredzi savā
profesijā. Ingars Stepiņš no Svētciema iecerējis veidot sporta zāli savā ciemā. Ideja
interesanta un laba, bet vai šī ideja būs biznesa projekts? Ļoti patīkami, ka projekti
ir labi sagatavoti un jaunieši ir domājuši
sākt uzņēmējdarbību. 20. decembrī notiks
biznesa idejas prezentācija un jau 2014.
gadā pirmajās dienās zināsim, kuras idejas
novada dome atbalstīs.
Kopumā Salacgrīvas novada dome apstiprinājusi 13 projektu par kopējo summu
26 000 latu. Šobrīd īstenoti 12 projekti,
tātad izveidoti 12 jauni uzņēmumi, kas
darbojas novadā, kā arī sniedz savus pakalpojumus visā Latvijā. Viens projekts
vel ir līguma noslēgšanas stadijā, jo bija
nepieciešami vairāki saskaņojumi ar Vides
pārvaldi, lai Salacas upes ielejā uzsāktu
tūrisma attīstības biznesu, ko vēlas īstenot
Kristaps Kalniņš.
Dzintra Eizenberga,
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Jubilāriem
Visskaistākās dzīves veltes
Dāvā vaļējām acīm ieraudzītie sapņi.
Tie ļauj lidot vēl augstāk –
Pretim jaunām virsotnēm, ko apbrīnot,
Pretim jauniem brīnumiem, ko radīt,
Pretim jauniem draugiem, ko iemīlēt.

Paldies visiem Salacgrīvas novada iedzīvotājiem par sapratni
un atbalstu novada dzīvnieku
aizsardzības biedrības Mūsu ķepas darbībā!
Biedrības vadītāja Ligita Šteina

Ziemassvētku
dievkalpojumi
14.00

Viļķenē
Viļķenē, Sv
Sv. Kat
Katrīnas
trīnas
ī
baznīcā
baznīcā - 224.XII

Pāles baznīcā - 24.XII 18.00
Luterāņu dievkalpojums
Ainažu pareizticīgo baznīcā - 24.XII 20
Lielsalacas ev. lut. baznīcā
20.XII 9.00 Ziemassvētku svētbrīdis
Salacgrīvas vidusskolai
24.XII 15.20 kora Dvēseles dziesma
Ziemassvētku koncerts
16.00 Svētvakara dievkalpojums

Janvāris BIBLIOTĒKĀS
16.I

17.I

Janvāris

Afiša
Ainažu kultūras namā
20.XII 20.00 lielā Ziemassvētku balle. Spēlēs un izklaidēs grupa Ozolnieki no Jelgavas
22.XII 16.00 amatiertētra izrāde Eglīte
31.XII 24.00 svētku salūts pie pilsētas egles, pēc tam Jaungada balle.
Spēlēs grupa Avārijas brigāde
Salacgrīvas kultūras namā
21.XII 14.00 Ziemassvētku sarīkojums Salacgrīvas pensionāriem
Satikšanās sniega baltumā...
26.XII 11.00 sarīkojums bērniem Ziemassvētki rūķu bodē. Studijas VVV izrāde,
rotaļas kopā ar Ziemassvētku vecīti un Mikiju.
Ieeja Ls 4, ielūgumus iegādāties līdz 20. decembrim kultūras namā
31.XII 2014. gada sagaidīšana laukumā pie kultūras nama
23.55 domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga uzruna,
24.00 gadumijas salūts
0.30 svētku balle kultūras namā. Spēlē grupa Dubultprieks.
Ieeja Ls 2/2,85 eiro
Lauvu tautas namā
22.XII 20.00 tautas nams un biedrība Svētupes Lauva ielūdz uz kopīgu pavakarēšanu
pasākumā Lai balts zied Ziemassvētku laiks. Balli spēlēs Dubultprieks,
ieeja Ls 1,50
Liepupē
22.XII 18.00 krogā Meke Ziemas saulgrieži. Pasākums ģimenēm kopā ar
tradīciju kopu Skale. Piparkūku cepšana, eglītes rotāšana, dziesmas,
rotaļas. Ieeja brīva
24.XII 19.30 Liepupes baznīcā kora Pernigele Ziemassvētku koncerts
20.00 Ziemassvētku dievkalpojums
26.XII 12.00 Duntes Mežgravās Ziemassvētku eglīte mazajiem liepupiešiem.
Ieeja brīva. Paciņas bērniem pieteikt tautas namā līdz 20. decembrim!
T. 64023932
29.XII 16.00 Duntes Mežgravās sarīkojums Labo darbu balva.
Muzicē Normunds Ķietis un Inita Āboliņa. Aicināti visi. Ieeja brīva

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm
Tā kā ziediem debess laukā plaukt,
Zaļo egļu zaros svecēm
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt.

Vēlam sapņot, cerēt, mīlēt un vēlēties! Sveicam jubilejās un gada gaidītākajos un mīļākajos svētkos – Ziemassvētkos. Atcerēsimies savus tuvos, mīļos un dārgos
cilvēkus. Vēlam labu veselību, veiksmi darbos un sapņu piepildīšanos!
Lai Ziemassvētku vakars
Atnāk kluss un mierīgs,
Bet jaunā gadā saule
Zelta graudus katrā dienā sēj.

2013. gada 20. decembris

Klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar
Ainažu Jūrskolas muzeja vadītāju
Ivetu Erdmani un Ainažu kultūras
nama vadītāju Solveigu Muciņu
Bērnu un jauniešu žūrijas 2013
noslēguma pasākums
Izstādes
Rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 75
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai
veltīta izstāde
Izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām

11.I 15.00 Literārā klubiņa Noskaņa eglīte
Decembris Izstāžu cikls Latviešu gadskārtu ieražas
6.I Zvaigznes diena
17.I Teņa diena
19./20.I Bašķa diena

Lūgsim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet,
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru, mīlestību savās dvēs’lēs smelt.
(V. Kokle-Līviņa)

Salacgrīvas Sarkanais Krusts sveic visus novada iedzīvotājus, vēlot gaišus svētkus un labu veselību!
Sarkanā Krusta biedrus un atbalstītājus aicinām tikties
pie svētku eglītes 27. decembrī pulksten 15 Sila ielā 2. Sveču
gaismā baudīsim zāļu tēju!
SK valde

22. decembrī plkst. 20.00
Lauvu TN un biedrība Svētupes Lauva ielūdz uz kopīgu
pavakarēšanu pasākumā Lai balts zied Ziemassvētku laiks.
Balli spēlēs Dubultprieks, ieeja Ls 1,50

Mamogrāfa izmeklējumi Ainažos

Ainažu bibliotēkā

Salacgrīvas
bibliotēka
Salacgrīvas b-kas
bērnu lit. centrs

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

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc
TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.
Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta, valsts skrīninga programmā izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).

Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu izmeklējums maksā Ls 2.
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību
ar Nacionālo veselības dienestu - PAR
MAKSU.
Pieraksts uz izmeklējumiem, kas
14. janvārī notiks pie Ainažu kultūras
nama Krišjāņa Valdemāra iela 50, pa
tālr. 67142840 un 27866655 (lūgums
iepriekš sagatavot savu personas kodu
un tālruņa numuru). Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai pa e-pastu
info@mamografija.lv
Jolanta Selezņeva
SIA «Veselības centrs 4»
Mobilo mamogrāfu projekta
pacientu koordinatore

Avīzes izdevējs - Salacgrīvas novada dome sadarbībā ar laikraksta Auseklis redakciju.
Izdevējdarbības atļauja Nr. 1449.
Salikts datortehnikā laikraksta Auseklis redakcijā, Limbažos, Jūras ielā 6.
Iespiests SIA Latgales druka Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Tirāža 3000 eks.

