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Ziemassvētku konference skolotājiem

Paldies par ilggadēju, pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu Salacgrīvas novadā!

27. decembrī Salacgrīvas vidusskolā
notika tradicionālā Salacgrīvas novada pedagoģisko darbinieku Ziemassvētku konference. Kopā ar pedagogiem šajā svētku
reizē bija novada domes priekšsēdētājs
Dagnis Straubergs, viņa vietniece izglī-

tības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās
Evija Keisele un novada izglītības speci
āliste Antra Paegle. Pašvaldības vadība
īpaši sumināja tos pedagoģiskos darbiniekus, kuri izglītības jomā strādā 30 gadu
un ilgāk. Pateicības par ilggadēju pašaiz-

liedzīgu pedagoģisko darbu Salacgrīvas
novadā saņēma 49 pedagogi.
Pēc kopīgās fotografēšanās Agnese
Sarkane savā lekcijā Caurviju prasmju ieviešana mācību saturā viegli un ar prieku
stāstīja par savu pieredzi, savukārt lekto-

re Kristīne Vilcāne palīdzēja atrast dzīves
līdzsvara formulu ikdienai.
Konferences dalībniekus priecēja Salacgrīvas vidusskolas absolventa Reiņa
Maurīša izpildītās dziesmas.
Ilga Tiesnese

Sanāksim kopā un iedegsim prieku!
21. decembrī Salacgrīvas kultūras centrā tradicionālajā Ziemassvētku pasākumā
Sanāksim kopā un iedegsim prieku pulcējās novada seniori. Sarīkojuma nosaukums
pilnībā atbilda zālē esošajai atmosfērai:
jautras sarunas un priecīga kņada valdīja
pie visiem galdiņiem.
Atklājot novada senioru Ziemassvētku
svinības, kultūras centra vadītāja Pārsla
Dzērve sacīja: – Esiet sveicināti šajā īpašajā laikā, ko joprojām dēvējam par baltāko, mierīgāko un klusāko, lai gan patiesībā zinām, tas sen vairs nav ne baltākais,
ne mierīgākais un klusākais. Tomēr mēs
visi – no maza bērniņa līdz sirmākajai māmuliņai – zinām, ka šis ir īpašs brīnumu
laiks, jo tieši ziemas saulgriežos piedzimst
gaisma. Katrā mūsu sirsniņā, lai kādi
burkšķi mēs ikdienā nebūtu, ir šī labā, gaišā daļiņa, kas Ziemassvētku laikā ir gatava gaidīt, pieņemt, piedot, uzņemt, palīdzēt un dalīties. Darīsim to – dalīsimies
priekā, teiksim cits citam labus vārdus,
domāsim gaišas domas un būsim priecīgi!
Kopā ar senioriem svētku reizē bija
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Kristaps Močāns, kurš, neslēpjot
izbrīnu par tik kupli apmeklētu pasākumu, teica: – Jūs noteikti esat sabiedrības
aktīvākā daļa. Paldies jums par labajiem
darbiem un padomiem. Novada seniorus
Ziemassvētkos un Jaungadā sveica novada
sociālā dienesta vadītāja Ilze Eltamma un
sociālā darbiniece Inga Veide.
Seniorus uzrunāja arī Salacgrīvas no-

Salacgrīvas novada pensionāru biedrības padome Ziemassvētkos

vada pensionāru biedrības vadītāja Aija
Kirhenšteine: – Šie ir mūsu gaišākie un
gaidītākie svētki, bet neatkarīgi no tā,
vai sniedziņš ir, katrā mājā Ziemassvētku vakarā iedegsies koši sapostā eglīte,
smaržos piparkūkas un rūķi dalīs dāvanas. Ziemassvētki ir laiks, kad mēs ne tikai
apsveicam cits citu, vēlot labu veselību un
panākumus nākamajā gadā, bet arī sakām
paldies tiem, kuri, dodot mums ticību un
spēku, ir blakus visa gada garumā. Mēs,
novada seniori, sakām paldies mūsu do-

mei par atbalstu, kādu saņemam. Lielo
domes dāvanu maisu mēs veram vaļā jau
gada sākumā, jo tajā ir suminājumi senioriem jubilāriem, novada senioru svētki vasarā, pasākumi Ainažos, Liepupē un
Salacgrīvā un šis novada senioru Ziemassvētku pasākums. Maz ir tādu pašvaldību,
kurās tik ļoti atbalsta seniorus kā Salacgrīvas novadā. Liels paldies pašvaldības
vadītājam Dagnim Straubergam un deputātu komandai. A. Kirhenšteine pateicās
arī pensionāru biedrības valdei: – Ir ļoti

labi un viegli strādāt komandā, jo ir atbalsts un sapratne.
Savukārt paldies Aijai par ieguldīto
darbu, neizsīkstošo enerģiju un čaklumu
sacīja biedrības valde, seniori no Korģenes, Lauvām, Ainažiem un redzes invalīdu
grupas.
Svētku koncertā visus priecēja Salac
grīvas novada mūzikas skolas audzēkņi un
pedagogi, senioru koris Salaca, bet ballē
spēlēja grupa Avārijas brigāde.
Ilga Tiesnese
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2019. gadā īstenotie projekti un
padarītie darbi

Svētciemā Sēņu ielas pārbūves darbi notika, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā (Sēņu iela, Svētciems) Nr. 3.3.1.0/17/I/013.
Darbi sākti 2018. gada rudens pusē, no 6. novembra līdz šā gada 20. maijam projektā
bija tehnoloģiskais pārtraukums, bet nu darbi ir pabeigti. Sēņu iela ieguvusi jaunu segumu un sakārtotu apkārtni.
Projekta kopējie izdevumi – 221 718 eiro, ERAF finansējums 161 577 eiro, valsts
budžeta dotācija pašvaldībām 7128 eiro, pašvaldības finansējums – 53 012 eiro.
Būvniecības līgums noslēgts ar SIA Limbažu ceļi, kā apakšuzņēmējs šajā objektā
strādāja SIA Nobe.

Īstenojot ERAF projektu Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, ir pabeigta Transporta ielas (visā tās 465 m garumā) pārbūve Salacgrīvā
no krustojuma ar Pērnavas ielu līdz pat ziemas ostai, līdz uzņēmumam Ardagh Metal
Packaging Latvia. Kopējās projekta izmaksas – 734 594 eiro, ERAF piešķirtie līdzekļi – 313 749 eiro, pārējais – pašvaldības finansējums.
Ģenerāluzņēmējs šajā objektā bija SIA Limbažu ceļi, kas ieklāja šķembu virskārtu un
asfaltu, apakšuzņēmēji – SIA Rubate, kas izbūvēja lietusūdens un kanalizācijas vadus,
SIA NOBE, kas darīja zemes darbus un uzstādīja apmales, kā arī SIA Eipls, kas ierīkoja
apgaismojumu.

Turpinās 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās apstiprinātā projekta Energoefektivitātes paaugstināšana
Salacgrīvas novada domes ēkā Nr. 4.2.2.0/17/I/094 realizācija. Kopējie apstiprinātie projekta izdevumi – 219 878,90 eiro, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 128 941,30 eiro,
t.sk. ERAF finansējums 108 970 eiro un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 4992,82 eiro.
Pārējos attiecināmos un arī neattiecināmos izdevumus sedz pašvaldība.

Pašvaldības organizētais projektu konkurss Iedzīvotāji veido savu vidi.
Piešķirtais finansējums – 5000 eiro, realizēti astoņi projekti.

Turpinās 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus projekta Vidzemes piekrastes kultūras un dabas
mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – «Saviļņojošā
Vidzeme» realizācija – Zvejnieku parka
estrādes rekonstrukcija. Izstrādāts tehniskais projekts par 39 600 eiro.

Iegūstot atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pasākuma Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos projektā Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve,
novada dome par grants autoceļu pārbūvi
noslēgusi līgumus ar personu apvienību,
kurā ietilpst SIA CB 7, SIA Lauku ceļi un
SIA Energy Expert. Pārbūves darbi   un
noslēgto ceļu pārbūves darbu līgumu summas (bez PVN):
l Zītaru
ielas sākums – Atvases
(3,11 km) – 204 618 eiro,
l Lielā Zītaru iela (0,6 km) – 63 364 eiro,
l Punči–Zālītes (0,9 km) – 79 301 eiro,
l Gulbīši–Liepupes muiža (3,09 km) –
248 071 eiro.
Projekta kopējās izmaksas (ceļu pārbūve, projektēšana, būvuzraudzība un
autoruzraudzība) ir 750 350 eiro, no tām
ELFLA finansējums – 653 564 eiro.
Jahtotāju servisa ēka Salacgrīvā top,
īstenojot Interreg Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam projektu nr. 55 Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla
attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT

Harbours). Būvniecības darbus veic SIA
Cander Būve par nepilniem 1,2 miljoniem
eiro (bez PVN).

Pēc ūdenssaimniecības projekta īstenošanas atjaunots Meldru, Lašu, Robežu, Selgas,
Līču, Bangu, Atlantijas, Branguļmeža un Ceriņu ielas segums par 403 692 eiro.
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Zivju fonda projekti
Nārsta vietu atjaunošana Salacas un Korģes upē – 17 060 eiro un 15 380 eiro;
taimiņu populācijas pavairošana Salacā – taimiņu smoltu ielaišana 17 060 eiro un
vaislas taimiņu zveja 2181 eiro;
l nēģu populācijas pavairošana Salacā – 3630 eiro;
l zivju resursu aizsardzība Salacas upē – 4368 eiro;
l ceturtais Reņģēdāju festivāls Salacgrīvā – 10 080 eiro.
l
l

Teritorijas sakopšana Liepupē – soliņu
uzstādīšana Liepupes un Tūjas ciemā –
2037 eiro, Liepupes kapličas remonts –
16 316 eiro, Zaķupes transformatora ēkas
jumta remontam – 671 eiro, Liepupes pilskalna sakārtošanai – 1697 eiro.
Ainažu kultūras nams Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonda finansētā projektā Jūriņ’ prasa smalku tīklu, dvēsel’ skaistas tradīcijas ticis pie atjaunotas fasādes
un jaunas uzbrauktuves. Iekštelpās veikti
vērienīgi remontdarbi un uzlabojumi. Projekta kopējās izmaksas – 188 159 eiro.
Paveikta Ainažu izglītības iestāžu reorganizācija. Šajā apvienošanas procesā
un darbos ieguldīti 143 493 eiro. Telpās
veikts remonts, sakārtojot tās atbilstoši
prasībām, tās nu ir patīkamas bērniem, vecākiem un darbiniekiem. Bez telpu remonta, ēdināšanas bloka un elektroinstalācijas
sakārtošanas izbūvēta arī piebrauktuve, lai
pirmsskolas izglītības iestādes bērniem un
vecākiem būtu ērti tikt jaunajās telpās. Ir
labiekārtots iekšpagalms, uzstādīta atkritumu konteineru nojume, atjaunots rotaļu
laukums.
Izveidots Salacgrīvas novada kultūras
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Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts Village Waters – 36 851 eiro.
Interreg Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības projektos, kas aizsākti 2017. gadā
un kuru realizācija noslēdzas 2019. gadā, kopumā ieguldītie līdzekļi:
l Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā (Safe sea) – 30 000 eiro;
l pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā (Coastal Hiking) – 36 815 eiro;
l Zaļie dzelzceļi (Green Railway) – 45 262 eiro.
Interreg Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Coast4us –
26 220 eiro.
Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana – 20 579 eiro.
SIA Salacgrīvas ūdens projekta Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sa
lacgrīvas pilsētā 3. kārta līdzfinansēšana – 92 431 eiro, maģistrālā ūdensvada pieslēguma izbūve Meldru ielā 38, 40 un 42 – 4606 eiro, ūdensvada izbūve Krīperu ielā un Viļņu
ielā no 16. līdz 22. īpašumam – 19 087 eiro, kopā – 116 124 eiro.
SIA ArTaz ir pabeigusi Skolas ielas meliorāciju. Izbūvētas ūdens teknes nosēdgūliju
un nosēdaku lietus ūdeņu uzsūkšanai no ielas, uzlabotas piegulošās teritorijas zāliena reljefs un stāvvietas ceļa robežās. Tuvākajā laikā uzstādīs stabiņus ar atstarojošiem
elementiem satiksmes drošībai. Iespēju robežās atjaunots asfalta segums. Pašvaldība
darbiem atvēlēja 15 567,58 eiro.

centrs, kurā apvienotas pašvaldības kultūras iestādes: Ainažu un Salacgrīvas kultūras nams, Liepupes un Lauvu tautas nams.
Biedrībām piešķirtais finansējums kultūras un sporta pasākumu organizēšanai –
146 990 eiro.

SIA Salacgrīvas ūdens par paveikto 2019. gadā

Aktīvi un produktīvi strādājot, ir pagājis 2019. gads. Pienācis laiks atskatīties uz tā laikā SIA Salacgrīvas ūdens paveiktajiem darbiem un realizētajiem projektiem ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanā un sakārtošanā. Galvenais paveiktais aplūkojams šajā kopsavilkumā:
Projekta vai veikto darbu nosaukums

Paveiktais

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Salacgrīvas pilsētā 3. kārta

Izbūvēti centralizētās kanalizācijas tīkli Salacgrīvas pilsētas Robežu,
Bangu, Selgas, Līču, Sila, Ziedu, Meldru, Ceriņu, Lazdu, Zvaigžņu,
Viļņu, Atlantijas, Murdu un Laivu ielā. Izbūvēto tīklu kopgarums –
7378 m. Izbūvētas astoņas kanalizācijas sūkņu stacijas
Centralizētā ūdensvada (ar pieslēgumiem) izbūve
Izbūvēts maģistrālais ūdensvads (1052 m) ar pieslēgumiem (184 m)
Meldru un Ceriņu ielā
un uzskaites akām
Ūdensvada izbūve Bangu, Robežu un Selgas ielā
Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 295 m garumā
Ūdensvada izbūve Viļņu, Lejas, Lazdu un Salas ielā Izbūvēts maģistrālais ūdensvads ar pieslēgumiem 461 m garumā
Ūdensvada izbūve Atlantijas ielā
Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 1050 m garumā
Ūdensvada izbūve Laivu ielā
Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 140 m garumā
Ūdensvada izbūve Krīperu ielā un maģistrālā pieva- Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 441 m garumā
da izbūve uz Viļņu ielu 22
Ūdensvada izbūve Ainažos no Nākotnes ielas līdz
Izbūvēts maģistrālais ūdensvads 240 m garumā
Valdemāra ielai 8
Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Transporta un
Izbūvēti kanalizācijas tīkli 610 m kopgarumā, kā arī divas jaunas
Baznīcas ielā (projekta mērķis – pārņemt
kanalizācijas sūkņu stacijas*
AS Brīvais vilnis ražošanas notekūdeņu attīrīšanas
pakalpojumu)*

ES
finansējums
1 148 277,12

Pašvaldības
SIA Salacgrīvas
finansējums ūdens finansējums
422 299,30

78 106
4418
7663
20 160
2380
19 087
4008
239 200

* Projekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2020. gada janvāra otrajā pusē.

Veicot ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārklājuma paplašināšanu, SIA Salacgrīvas
ūdens galvenais mērķis ir palielināt lietotāju skaitu, kas palīdzētu noturēt pašreiz Salacgrīvas novadā spēkā esošos ūdenssaimniecības tarifus. Svarīgākais šajā aspektā ir
vienošanās ar AS Brīvais vilnis par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas teritorijas pārņemšanu, kā arī par Brīvā viļņa notekūdeņu novadīšanu uz Salacgrīvas pilsētas attīrīšanas iekārtām pēc projekta realizācijas. Pašreiz novadā spēkā esošie ūdenssaimniecības
tarifi ir zemākie, salīdzinot tos ar kaimiņnovadu tarifiem:
Limbažu novads
Saulkrastu novads
Alojas novads
Salacgrīvas novads

Ūdens EUR/m³ (bez PVN)
1,38
1,04
1,17
0,93

Kanalizācija EUR/m³ (bez PVN)
1,66
1,69
2,00
1,51

Īpaši pateicamies tiem salacgrīviešiem un kuivižniekiem, kuri jau ir izmantojuši iespēju pieslēgties pie 2. un 3. kārtas projektā izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas
tīkliem, tādā veidā dodot savu artavu novada ūdenssaimniecības tarifa saglabāšanā.
Papildus atgādinām pārējiem, kas to vēl nav izdarījuši, – izmantot pašreiz spēkā
esošos izdevīgos piedāvājumus (līdz 2020. gada 1. maijam) pieslēgumu izbūvei, jo no

2020. gada marta SIA Salacgrīvas ūdens sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, būvvaldi
un kārtībniekiem sāks apsekot centralizētajai kanalizācijai nepieslēgto īpašumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas attiecībā uz apkārtējās vides piesārņošanas faktu, par ko
ir paredzēta administratīvā atbildība. Tāpat informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumiem nr. 384 no 2022. gada 1. janvāra pieslēgšanās centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (vietās, kur tas ir iespējams) būs obligāta.
SIA «Salacgrīvas ūdens»
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs stāsta: – Vairāku gadu
laikā esam īstenojuši lielus Eiropas Savienības fondu finansētus un pašvaldības līdzfinansētus ūdenssaimniecības projektus. Realizējot tos, esam sakārtojuši infrastruktūru
un ielas. Tuvākajā laikā lielu, Eiropas Savienības finansētu, projektu vairs nebūs, ir
jāsasniedz īstenotajos projektos noteiktie mērķi. Pašvaldība neizslēdz iespēju piedalīties nelielos eksperimentālos projektos, piemēram, «VillageWaters», kā arī projektos, kas saistīti ar ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveidi. Tos tad nāksies veikt no
SIA «Salacgrīvas ūdens» pašu ieņēmumiem vai ar pašvaldības atbalstu.
Saistībā ar izmaiņām Latvijas Republikas likumdošanā ir mainījies pašvaldības kapitāldaļu turētājs SIA Salacgrīvas ūdens. Līdz 31. decembrim pašvaldības kapitāldaļu turētājs šajā uzņēmumā bija Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis
Straubergs, turpmāk tas būs pašvaldības izpilddirektors Andris Zunde.
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Uzlabots zivju sargātāju aprīkojums

Salacgrīvas novada dome, realizējot Zivju
fonda projektu Zivju resursu aizsardzība Salacā, papildinājusi zivju resursu aizsardzībā iesaistīto sabiedrisko inspektoru aprīkojumu. Iegādāts pats nepieciešamākais – binokļi, lukturi
un divas pārnēsājamas ūdensizturīgas videokameras.
Zivju resursu aizsardzības reidus Salacgrīvas
novada domes uzdevumā veic Svētupes aizsar-

dzības biedrība – rudens nārsta laikā pastiprināti
veikti kontroles reidi, kuru laikā sastādīti astoņi
nelikumīgo zvejas rīku izņemšanas protokoli un
viens administratīvā pārkāpuma protokols.
Pagājušajā vasarā tika veikta arī taimiņu nārsta vietu atjaunošana Salacā un Korģē. Tas, cerams, piesaistīs zivis, bet to nelikumīgu tīkotāju
uzraudzībai uzstādīta videonovērošanas sistēma. Tā veidota, lai ar kameru palīdzību iegū-

tajai informācijai sabiedriskās kārtības nodaļas
darbinieki un kontrolē iesaistītie inspektori var
piekļūt arī attālināti.
Zivju fonda finansējums projekta īstenošanai – 4368,11 eiro, Salacgrīvas novada domes
līdzfinansējums – 2500 eiro.
Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu
koordinatore

Par paveikto
2019. gadā Ainažu
pilsētas pārvaldē

Ražīgi strādājot, ir pagājis
2019. gads. Pienācis laiks atskatīties uz tajā paveiktajiem darbiem Ainažu pilsētas pārvaldē.
Lai gan gluži cilvēcīgi mēs visi
vispirms atzīmējam darba rezultātu, kad tapis kas jauns, nebijis,
tomēr gribam uzskaitījumu sākt
ar ikdienas darbiņiem, kas ir pat
svarīgāki, lai pilsēta būtu tīra, sakopta, droša. Parasti dienas ritmā
neievērojam cilvēkus, kuri rūpējas, lai pilsētā būtu patīkama kārtība un tīrība. Ievērojam tikai tad,
kad tā visa sāk pietrūkt. Tāpat arī
parasti neiedomājamies par to,
ka šīs ikdienas lietas prasa sistemātisku darbu un līdzekļus no
novada budžeta. Šī būs tā reize,
kad pieminēsim iesaistītos uzņēmējus un pateiksim viņiem mūsu
PALDIES.
Iespēju robežās esam rūpējušies par savas pilsētas un pagasta
ceļu stāvokļa uzturēšanu, sadarbojoties ar komandītsabiedrību
LaCeRa. Darbs nav bijis viegls,
vēlmes krietni pārsniegušas iespējas, taču ikvienu iedzīvotāju
esam uzklausījuši, iespēju robežās meklējuši risinājumu un palīdzējuši. Gada sākumā IK JSB apsaimniekotājs rūpējās, lai Ainažu
pilsētas gājēju celiņi un lielie
laukumi būtu attīrīti no sniega un
ledus. Ikdienā celiņus no sniega
segas attīrīja Ainažu pilsētas pārvaldes sētnieki, taču bija reizes,
kad talkā nāca uzņēmējs ar speciālo tehniku.
Katros gadskārtu svētkos un
citās Ainažu pilsētai nozīmīgās
reizēs esam rūpējušies par pilsētas atbilstošu noformējumu
un noskaņu. Dekorācijas parasti
cenšamies uzstādīt pašu spēkiem, tomēr dažreiz jālūdz talkā
palīgi. Tā skaistās pilsētas egles
transportēšanai lūdzām palīdzību
z.s. Vilnīši īpašniekam. Aicinām
visus novērtēt pilsētu svētku rotā
un izturēties saudzīgi pret dekorācijām un ieguldīto darbu.
Ainažu pilsēta atrodas pie
jūras, tāpēc mūsu pienākums ir
rūpēties arī par pludmali. Turpinājām darboties nacionālās
nozīmes projektā Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana. Pateicoties šim
finansējumam, varējām sakopt ne
tikai oficiālo Ainažu pludmali abpus Blusupītei, bet arī sākt sakopšanas darbus kādreiz iemīļotajā
pludmalē starp Ziemeļu molu un
Kuģu ielas galu. Jau pirms sezonas sākuma tika slēgts līgums ar
SIA IMS SILI par augsnes aršanu pludmalē. Tā sezonas laikā
veicama sešas reizes, lai niedru
spēcīgā sakņu sistēma nespētu
iesakņoties, lai vietas, kuras jau

Atjaunota zīme Baltā saule
Labiekārtojums pie Igaunijas-Latvijas robežzīmes

pārņēmis šis augs, tiktu atkarotas cilvēku vajadzībām. Tāpat šis
uzņēmējs pludmali atbrīvoja no
cita apauguma, griežot krūmus,
pļaujot niedres utt. Niedru pļaušanas darbos palīdzēja arī pašnodarbinātais Raivo Bezbailis.
SIA Līvest no Rīgas izgatavoja
13 atkritumu tvertnes no metāla
konstrukcijas ar koka apšuvumu,
turklāt ar vāku, lai varam nodrošināties pret putnu un dzīvnieku
nedarbiem. Tvertnes uzstādīsim
šopavasar.
Vasaras sezonā divas reizes
jāveic arī pašvaldībai piederošo
teritoriju ilggadīgā zālāja pļaušana. Teritorijas (lielas un sarežģītas konfigurācijas) ir ne tikai
Ainažu pilsētā, bet arī Ainažu
pagastā. Tomēr, ņemot talkā atjautību, mūsdienu tehnoloģijas
un savu darba sparu, R. Bezbailis ar visu veiksmīgi tika galā.
Savukārt gājēju celiņu malu un
nelielu laukumu appļaušanu jau
ierasti paveicām pašu spēkiem,
uzticot to pārvaldes labiekārtošanas darbu strādniekam. No
11. oktobra mainījās situācija
Ainažu pilsētas pārvaldē, jo pēc
izsludinātā konkursa visi pakalpojumi, kas saistās ar teritoriju
ikdienas sakopšanu un uzturēšanu, nodoti uzņēmējam IK JSB
apsaimniekotājs. Līgums ar uzņēmēju noslēgts uz trīs gadiem.
Lai veicas uzņēmējam un viņa
komandai, jo pats galvenais, lai
mūsu Ainaži būtu sakopti visos
gadalaikos un visos laikapstākļos!
Turpinot atskatīties uz padarītajiem darbiem, gribam pieminēt
Ainažu pludmalē R. Bezbaiļa
atjaunoto Viļņa Titāna piemiņas
zīmi Baltā saule Krišjānim Val-

demāram. Par paveikto Salac
grīvas Novada Ziņās informējām
sabiedrību jau vasaras sākumā,
kad aicinājām pilsētas viesus un
tūristus apmeklēt piemiņas akmeni, lai kopā ar mums priecātos
par atjaunoto vides objektu. Ir
pabeigti atjaunošanas darbi pie
Ziemeļu mola blakus robežai. Tie
tika veikti sadarbībā ar Salacgrīvas novada ainavu arhitekti. Blakus jau 2018. gadā atjaunotajai
Latvijas robežzīmei ir nobruģēta
atpūtas vieta un tā nokomplektēta
ar atpūtas vietai piemērotu galdu
un soliem. Darbus veica SIA ArTaz, Edžus Zvīnis un SIA RGR+.
Uzturēti Ainažu pilsētas pārvaldei piederošie nekustamie
īpašumi. Ar R. Bezbaiļa palīdzību atjaunots Ainažu pārvaldes
ēkas parādes ieejas jumtiņš. Tā
remonts bija svarīgs, jo tas, savu
laiku nokalpojis, bija kļuvis bīstams. Tā kā ēkā Parka ielā 16,
Ainažos, bez pilsētas pārvaldes
atrodas arī bibliotēka, mākslas
skola un doktorāts, ieguvēji pēc
veiktā remonta esam mēs visi. Ar
uzņēmuma SIA ArTaz palīdzību
veikts remonts pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 6A, kur pilnībā
izremontēta dzīvojamā istaba
Nr. 4, kas atrodas ēkas 2. stāvā.
Šīs pašas ēkas 1. stāva labierīcību telpā nomainīts tualetes pods.
Istaba bija nolietojusies, to vajadzēja sakārtot, lai nodrošinātu atbilstošu dzīves telpu bez mājokļa
palikušai sievietei.
Apjomīga bija pilsētas stadiona atjaunošana. R. Bezbaiļa
atbildībā bija futbola laukuma
zālāja atjaunošana. Uzņēmējam
bijis grūti, jo viņš nebija rēķinājies, ka, arot, ecējot un planējot

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas stadionā atjaunots skrejceļa un
futbola laukuma segums

veco futbola zālāju, kā sēnes pēc
lietus no zemes nāks ārā akmeņi. Tāpat arī dabas apstākļi nav
bijuši labvēlīgi, jo tikko sasēto
zālāju pēc dažām dienām izskalojusi spēcīga lietusgāze un daļa
sējuma aizplūdusi. Nācies labot
lietus sadarīto skādi un sēju atkārtot. Pavasarī Ainažu pilsētas
pārvalde Lielās talkas laikā kopā
ar iedzīvotājiem vēlreiz pārstaigās publiski pieejamo laukumu,
lai salasītu pa ziemas mēnešiem
sala izcilātos akmentiņus. Stadi
ona atjaunošanā savu artavu deva
arī SIA E.Z.K., kas atjaunotajam

stadionam izgatavojusi sešus
solus, lai skatītājiem un pašiem
sportistiem būtu ērti.
Gads ir bijis darbīgs. Lai gan
varbūt visu neesam pieminējuši
un uzskaitījuši, tomēr centāmies
pilsētā uzturēt kārtību. Esam atvērti iedzīvotāju ierosinājumiem
un vēlmēm. Domāsim un strādāsim kopā, lai iedzīvotājiem patiktu sava pilsēta Ainaži un tūristi
priecātos pie mums iegriezties!
Lai mums visiem ražīgs
2020. gads!
Ainažu pilsētas pārvalde
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Konkurss Ziemas rota Salacgrīvas novadā

Pašā gada nogalē, 27. decembrī, vērtēšanas komisija (Evija Keisele (priekšsēdētāja), Kristaps Močāns, Ilona Jēkabsone,
Ilze Ozoliņa, Ineta Cīrule, Ilona Apele,
Aija Kirhenšteine, Gundega Upīte un es,
Ilga Tiesnese) devās apskatīt Salacgrīvas
novada konkursam Ziemas rota pieteiktos
15 namus trīs nominācijās: Privātmāja,
Daudzdzīvokļu māja un Uzņēmums vai sabiedriskais objekts.
Vērtēšanu komisija sāka Tūjas pusē.
Pirmais apskates objekts bija Vecpeldes.
Bijām patīkami pārsteigti, tumsā ieraugot
izgaismoto ēku un tās apkārtni. Saimnieki komisijai laipni izrādīja apkārtni un
pastāstīja par iecerēm. Pa ceļam uz Liep
upi priecājāmies par viesnīcas Tūjaskrasti
mirdzošajiem kadiķiem. Liepupē vērtēšanas komisija apskatīja glīti un gaumīgi
izrotāto namu un sētu Līvānu ielā 13, izstaigāja Pārupes ielas 14. nama izgaismoto
pagalmu.
Pa ceļam uz Salacgrīvu piestājām Svēt-

ciemā, Rīgas ielā 2a. Šīs daudzdzīvokļu
mājas koši izgaismotie balkoni un logi
bija pamanāmi jau no šosejas. Salacgrīvā
pirmos komisija apskatīja dārza un mājas gaismotos rotājumus Jūrmalas ielā 63.
Saimniece gan bilda, ka šogad vēl ne visu
ir paguvusi izrotāt, bet nākamajā gadā skatāmā būšot vairāk. Katru gadu koši rotāts
ir nams Smilšu ielā 1. Zvejnieku ielā 1
vērtētāji priecājās par krāsaino lāzeršova
gaismu spēli un par bumbuļiem rotātajiem
skujeņiem. Salacas ielā 5a izgaismotā un
rotātā lielā egle bija pamanāma jau pa gabalu, tās krāšņumu papildināja dažādie izgaismotie dārza rotājumi.
Patīkami pārsteigta vērtēšanas komisija
bija par Korģenes veikala ziemas rotu, uzteicama ir veikala īpašnieces aktīvā darbība gan ziemā, gan vasarā.
Ainažu pusē pirmo komisija apskatīja
Jaunbrantu īpašumu, kurā mūs sagaidīja
rūķi sarkanās cepurēs, košām gaismiņām
rotātas ēkas un draudzīgs, liels, vilku su-

gas suns. Izvēlējušies katrs
savu jaunā gada novēlējumu,
komisijas locekļi devās uz
Ainažiem, lai skatītu gaumīgi
rotāto, izgaismoto namu Valdemāra ielā 49 un priecātos
par daudzdzīvokļu māju Krišjāņa Barona ielā 3 un 7 (korpuss 2). Apbrīnojama ir šo
māju iedzīvotāju spēja vienoties par kopīgu pārdomātu
koncepciju nama rotāšanā un
ieguldīto darbu!
Pēdējais apskates un vērtēšanas objekts bija Sporta ie- Jaunbrantu sētas jaukie rūķi
las 10 izgaismotais nams un
sēta Ainažos. Gaumīgi izvēlētas gaismiKomisija gan uzskata, ka uzvarētāji un
ņas, interesanti veidoti zīmējumi bija šī ieguvēji šajā konkursā ir visi: namu īpašobjekta galvenie akcenti.
niekiem ir gaiši un koši rotāti nami, pāTagad komisijai jāsaliek punkti par re- rējiem ir prieks par skaistajiem, glītajiem
dzēto katrā objektā un jānoskaidro labā- un pamanāmajiem gaismas objektiem šajā
kie, lai Valentīndienas pasākumā 14. feb- drūmajā ziemas laikā.
ruārī Ainažos suminātu uzvarētājus.
Ilga Tiesnese

Salacgrīvas muzeja
eglīte

Muzeja vadītājas paldies mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem

13. decembrī, svinot savu Ziemassvētku eglīti, Salacgrīvas novada muzejs aicināja viesus un draugus sēsties muzikālās
kamanās, lai kopā ar Salacgrīvas novada
mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem ceļotu svētku melodiju pasaulē.
– Man ir prieks atkal tikties ar uzticamajiem muzeja apmeklētājiem, skatītājiem
un draugiem pie muzeja egles, prieks redzēt jaunas sejas un senus draugus, – uzrunājot viesus, sacīja muzeja vadītāja Ieva
Zilvere.

Ziemassvētki ar burbuļšovu

Pateicību Marijai Grigorjevai (no kreisās) pasniedz novada
domes priekšsēdētāja vietniece Evija Keisele

Bija tik jauki, ka jau tagad gaidām nākamos svētkus!

Burbuļšovs bērnu priekam

Viņa teica paldies cilvēkiem, kuri gada
laikā ir sadarbojušies ar muzeju, papildinājuši muzeja krājumu un palīdzējuši
darbos. Pasniedzot Salacgrīvas novada
2020. gada kalendārus, Ieva pateicās par
dāvinātajām fotogrāfijām Aldim Kalniņam un gleznām Aldonim Cīrulim, darbu
izstāžu iekārtošanā Dinai Baumanei, Daigai Kalniņai, Valdim Ozoliņam, Ansim
Bezbailim un Imantam Klīdzējam un fotografēšanu Arvīdam Šimim.
Ilga Tiesnese

28. decembrī Svētciema saietu zālē
ikgadējā Ziemassvētku pasākumā Salacgrīvas novada bērniem ar īpašām vajadzībām pulcējās 37 novada bērni un viņu
ģimenes locekļi. Atklājot sarīkojumu,
Marija Grigorjeva, aicināja jauki pavadīt
laiku, priecāties un izbaudīt kopābūšanu.
Šos svētkus viņa organizēja kopā ar Svētciema attīstības biedrību, palīdzēja Salac
grīvas novada domes sociālā dienesta darbinieces Inga Veide un Baiba Kuņeca un
Sv. Sofijas rehabilitācijas centrs.
Vēlot visiem veselīgu, prieka un mīlestības pilnu jauno gadu, novada domes
priekšsēdētāja vietniece Evija Keisele sacīja: – Šogad Salacgrīvas novada domei
ir īpašs pateicību maiss. Novembrī teicām
paldies biedrībai «Mēs Korģenei», šodien,
brīdi pirms gadumijas, sakām lielu paldies
Svētciema attīstības biedrībai un Marijai
Grigorjevai par ieguldīto darbu, sirds siltumu un mīlestību, esot kopā ar bērniem
ar īpašām vajadzībām. Paldies tev un tavai ģimenei par šo brīvprātīgo darbu!
Svētku dalībnieki burbuļšova māksliniekus sveica ar aplausiem un bija gatavi
piedalīties katrā priekšnesumā. Rotaļas
bērniem vadīja Ainārs Ziemelis un Serafima Grigorjeva, kuri iejutās Ziemassvētku
vecīša un viņa mazmeitiņas lomās. Bērni
saņēma Sv. Sofijas rehabilitācijas centra
sarūpētās (personalizētās) dāvaniņas un
Agras Jankovskas dāvinātās grāmatas.
Par ēdināšanu, galda klāšanu un trauku
mazgāšanu, nežēlojot savu laiku, rūpējās
Vija Ozola.
Svētku organizatori, viesi un apmeklētāji jauki pavadīja sestdienas pēcpusdienu
Svētciema saietu zālē. Paldies visiem, kuri
ar savu darbu palīdzēja tapt šiem svētkiem,
bet jo īpaši M. Grigorjevai, Svētciema attīstības biedrībai, Salacgrīvas novada domei, A. Jankovskai, V. Ozolai, Valērijai un
Vilnim Ozoliem, A. Ziemelim, Valērijam
un Serafimai Grigorjeviem un Sv. Sofijas
rehabilitācijas centram.
Ilga Tiesnese
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APSTIPRINĀTS ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 3. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 1; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1

N O L I K U M S par licencēto makšķerēšanu un
vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā (POSMS «SALACA I»)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums attiecas uz Salacas upes posmu
Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā,
kas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
un daļēji dabas parkā Salacas ieleja (turpmāk –
posms Salaca I).
2. Salacas upe saskaņā ar Civillikuma
1102. punkta I pielikumu ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
3. Licencētā makšķerēšana un vēžošana
posmā Salaca I tiek ieviesta, lai nodrošinātu
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā
arī samazinātu signālvēžu (Pacifastacus leniusculus) kā invazīvas sugas skaitu. Licencētās
makšķerēšanas un vēžošanas pamatmērķis ir
iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un
rekreācijas attīstībai.
4. Licencēto makšķerēšanu posmā Salaca I
organizē Salacgrīvas novada dome – Smilšu iela Nr. 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,
LV-4033, reģ. nr. 90000059796, tālr. 64071973,
fakss 64071993, e-pasts dome@salacgriva.lv,
mājaslapa www.salacgriva.lv .
II. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
noteikumi
5. Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā Salaca I notiek šī nolikuma 1. punktā norādītajā Salacas upes posmā, kas sākas no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā
krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas
novada administratīvās teritorijas robežzīmei
Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju.
6. Taimiņa (laša) licencētā makšķerēšana tiek
iedalīta šādās zonās (skatīt arī upes posma shēmu pielikumā Nr. 1):
6.1. A zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā
uz augšu pret straumi līdz Korģes upes ietekai;
6.2. B zona – no Korģes upes ietekas Salacas
upē uz augšu pret straumi līdz Ainažu pagasta
nekustamajam īpašumam Senču klintis (zem
mājām Polāri);
6.3. C zona – no Ainažu pagasta nekustamā
īpašuma Senču klintis (zem mājām Polāri) uz
augšu pret straumi līdz Dzelzs tiltam pāri Salacas upei;
6.4. D zona – no Dzelzs tilta pāri Salacas upei
līdz Salacgrīvas novada robežzīmei Salacas
upes krastā ar Alojas novadu;
6.5. licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā Salaca I notiek šī nolikuma 5. punktā norādītajā Salacas upes posmā (pielikums Nr. 1 un
pielikums Nr. 2).
7. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas sezonas un to laiki:
7.1. Vienreizējā 1 dienas licence posmā Salaca I: no 1. janvāra līdz 31. decembrim posmā,
kas noteikts 5. punktā;
7.2. Taimiņa – laša makšķerēšanas pavasara
sezona: no 1. janvāra līdz 30. aprīlim (atļauts
paturēt lomu saskaņā ar šī nolikuma 8.2.2. punktu);
7.3. Licencētā vēžošana (tikai signālvēžu ieguve) Salacas upes posmā, kas noteikts 5. punktā,
atļauta visu gadu jebkurā diennakts laikā visā
šī nolikuma darbības termiņa laikā (skatīt pielikumu Nr. 4).
8. Licencētajā makšķerēšanā posmā Salaca I
ievēro Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 800 Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi (turpmāk – noteikumi Nr. 800) normas par makšķerēšanas
rīkiem un to lietošanu, atļauto loma lielumu
un pieļaujamo zivju garumu, vispārējiem
makšķerēšanas aizliegumiem un makšķernieka pienākumiem:
8.1. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
rīki un veidi:
8.1.1. taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta
tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas
veidā, izmantojot mākslīgo ēsmu;
8.1.2. citu zivju makšķerēšana atļauta pēc
Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem
Nr. 800;
8.1.3. vēžošanas krītiņu vai murdiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 30.
8.2. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
atļautais loma lielums un limitētās zivju sugas:

8.2.1. vienreizējā 1 dienas licence posmā Salaca I – lomā atļauts paturēt zivis pēc Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 800;
8.2.2. taimiņa makšķerēšanas vienreizējā 1 dienas licence un taimiņu makšķerēšanas sezonas
licence zonās A, B, C un D no 1. janvāra līdz
30. aprīlim dod tiesības tās īpašniekam vienā
dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1 (vienu)
gab. vai lasi 1 (vienu) gab. uz 1 (vienu) licenci. Zivju minimālais pieļaujamais garums ir ne
mazāks par šādu izmēru: taimiņam 50 cm, lasim 60 cm. Zivis, kuru minimālie pieļaujamie
garumi ir mazāki par minētajiem, nekavējoties
ir jāatlaiž (jāatbrīvo);
8.2.3. licencētajā vēžošanā atļauts lomā paturēt
tikai signālvēžus (pazīmes signālvēžu noteikšanai skatīt pielikumā nr. 7), pārējo sugu vēži
nekavējoties jāatbrīvo;
8.2.4. lomā paturamo signālvēžu skaits (limits) – bez ierobežojuma;
8.2.5. atļauts lomā paturēt arī signālvēžu mātītes ar redzamiem ikriem;
8.2.6. lomā paturamo signālvēžu izmēram nav
ierobežojumu.
8.3. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
ierobežojumi:
8.3.1. no 1. marta līdz 31. maijam noteikta visu
zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas
pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegta jebkura veida makšķerēšana;
8.3.2. spiningošana un mušiņmakšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā (no saullēkta
līdz saulrietam);
8.3.3. no 1. oktobra līdz 30. aprīlim aizliegta
spiningošana un mušiņmakšķerēšana, izņemot
taimiņa (laša) sezonas licenču un taimiņa (laša)
makšķerēšanas vienreizējo 1 (vienas) dienas
licenču īpašniekiem;
8.3.4. no 1. līdz 30. septembrim aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana posmā no
Zirgakmens, Salacas upes vidū pirms Annasmuižas tilta, līdz robežzīmei upes krastā ar
Alojas novada pašvaldību;
8.3.5. posmā Salaca I, kas noteikts 5. punktā,
no 1. oktobra līdz 31. maijam iebrišana ūdenī
atļauta ne tālāk kā vienu metru no Salacas upes
krasta līnijas, bet pārējā laikā bez ierobežojuma;
8.3.6. makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim;
8.3.7. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
8.3.8. aizliegts nodarboties ar makšķerēšanu
bez atbilstoši šim nolikumam paredzētām makšķerēšanas licencēm;
8.3.9. aizliegts vēžot bez atbilstoši šim nolikumam paredzētām vēžošanas licencēm;
8.3.10. kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu
vēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi
neatkarīgi no tās statusa, kā arī aizliegta to pārdošana;
8.3.11. makšķernieki un vēžotāji ir atbildīgi par
savu personisko drošību makšķerēšanas vai vēžošanas laikā.
9. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
nolikumā paredzēto noteikumu, tai skaitā vides aizsardzības prasību ievērošanu, kontrolē
Salacgrīvas novada domes pilnvarotas personas, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.
III. Vides un dabas resursu aizsardzības
prasības
10. Posms Salaca I, kurā tiek īstenota licencētā
makšķerēšana un licencētā vēžošana, atrodas
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā zonā un ainavu aizsardzības zonā un daļēji – posmā no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā
uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada
administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas
upes krastā ar Alojas novada administratīvo
teritoriju – atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 – dabas parkā Salacas ieleja, tā neitrālajā zonā un dabas
parka zonā.
11. Ikvienam licencētās makšķerēšanas un
licencētās vēžošanas dalībniekam jāievēro
Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 228 Dabas parka «Salacas ielejas»
individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi, kas ir saistoši ikvienam makšķerniekam.

IV. Makšķerēšanas un vēžošanas licenču
veidi, skaits un cenas
Taimiņa (laša) makšķerēšanas licences
Licenču veidi

Licenču skaits

12. “Taimiņa (laša) makšķerēšanas vienreizējā
1 dienas licence” posmā Salaca I kādā no norādītajām
zonām: A, B, C vai D
13. “Taimiņu (laša) makšķerēšanas sezonas licence”
posmā Salaca I visās zonās (A, B, C un D)
Vienreizējā 1 dienas licence posmā Salaca I
14. Vienreizējā 1 dienas licence posmā Salaca I
50 licences dienā
Gada makšķerēšanas licences
15. Gada bezmaksas makšķerēšanas licence
250 licences
16. Gada bezmaksas vēžošanas licence
250 licences
17. Gada makšķerēšanas licence posmā Salaca I
60 licences sezonā
Vēžošanas licences
18. Vēžošanas vienreizējā vienas diennakts licence
neierobežots
19. Vēžošanas vienas diennakts ģimenes licence
neierobežots
20. Vēžošanas gada licence
neierobežots

21. Ievērojot Ministru kabineta 2015. gada
22. decembra noteikumu Nr. 799 Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība (turpmāk – MK noteikumi Nr. 799)  
27. punktu, maksa par licenci netiek samazināta un bezmaksas licenci neizsniedz īpaši
aizsargājamo ierobežoti izmantojamo zivju
sugu – laša un taimiņa –, kā arī platspīļu vēžu
ieguvei un zemūdens medībām.
22. Vēžošanas Ģimenes vienas diennakts licence tiek reģistrēta uz vairāku ģimenes locekļu
vārdiem (pirmās radniecības pakāpes ģimenes
locekļi), un katrs no tiem ir licences īpašnieks.
23. Visās licencēs (pielikumi Nr. 3 un Nr. 4)
tiek uzrādīts: licences veids, izsniegšanas datums, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš,
makšķerēšanas zona/s, licences saņēmēja
vārds, uzvārds un personas kods, licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts, ziņas par licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas
organizētāju, lomu uzskaites tabula (pielikumi
Nr. 5 un Nr. 6) vai tās paraugs, informācija par
svarīgākajiem makšķerēšanas noteikumiem.
Tīmekļa vietnē www.manacope.lv iegādātās
licencēs tiek norādīts: ūdenstilpes nosaukums,
licences tips, cena un derīguma datums, pircēja
personas kods, cits personu apliecinošs dokuments (ārvalstis).
24. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences
un Gada bezmaksas vēžošanas licences ir derīgas posmā, kas ir noteikts šī nolikuma 5. punktā. Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus
vai lašus. No 1. oktobra līdz 30. aprīlim aizliegta spiningošana vai mušiņmakšķerēšana!
V. Bezmaksas makšķerēšanas licenču
izsniegšanas kārtība
25. Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci un
Gada bezmaksas vēžošanas licenci ir tiesīgi
saņemt Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā Salacas upei piegulošo krastu
zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, personas, kas ir vecākas par 65 gadiem, represētās
personas un invalīdi, kā arī Salacgrīvas novada
makšķernieku biedrību biedri vai citi brīvprātīgie palīgi, kas snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos – atbilstoši attiecīgās biedrības valdes apstiprinātam sarakstam.
26. Lai saņemtu gada bezmaksas makšķerēšanas un vēžošanas licenci, šī nolikuma 25. punktā minētajām personām jāiesniedz iesniegums
Salacgrīvas novada, valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Smilšu iela 9,
Salacgrīva, Salacgrīvas novads) ar pamatojumu
bezmaksas licences saņemšanai.
VI. Licenču pārdošanas un izsniegšanas
kārtība
27. Pārdošanas vietas, adreses, kontakttālruņi,
darba laiki:
27.1. www.manacope.lv sadaļā Copes kartes un
licences izvēloties posmu Salaca I, ir iespēja
iegādāties elektroniskās licences jebkurā diennakts laikā, izņemot Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci, Gada bezmaksas vēžošanas
licenci, Taimiņa (laša) sezonas licenci un Gada
makšķerēšanas licenci.

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

5 EUR
Bezmaksas
Bezmaksas
50 EUR
8 EUR
15 EUR
50 EUR

27.2. Taimiņa (laša) sezonas licenci un Gada
makšķerēšanas licenci iespējams iegādāties
Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 10a, Salacgrīvā (darba laikā
no pirmdienas līdz sestdienai, plkst. 10–18),
tālr. 64041254, 26463025, e-pasts info@visitsalacgriva.lv;
27.3. Gada bezmaksas licences un Gada vēžošanas licences var saņemt Salacgrīvas novada
Klientu apkalpošanas centrā, Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, tā darba laikā (no pirmdienas līdz
piektdienai), tālr. 64071973, fakss 64071993,
e-pasts dome@salacgriva.lv, salacgriva@pakalpojumucentri.lv;
28. Salacgrīvas novada dome var mainīt licenču
iegādes vietu, par to laikus informējot sabiedrību šādās informācijas vietnēs: www.salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv, @VisitSalacgriva
Facebook kontā, vietēja mēroga laikrakstos Salacgrīvas Novada Ziņas, Auseklis.
29. Katra licencētās makšķerēšanas un vēžošanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina
ar parakstu, saņemot licenci.
30. Makšķerēšanai un vēžošanai neizmantoto
vai sakarā ar pārkāpumu atņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta.
31. Makšķerniekam un vēžotājam makšķerēšanas vai vēžošanas laikā jābūt klāt personu
apliecinošam dokumentam.
VII. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
32. No licenču realizācijas posmā Salaca I
iegūtās kopējās summas 20% Salacgrīvas novada dome reizi pusgadā (līdz 31. jūlijam par
pirmo pusgadu un līdz 31. janvārim par otro
pusgadu) ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju
fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
33. 80% līdzekļu no pārdotajām licencēm posmā Salaca I tiek ieskaitīti Salacgrīvas novada
domes kontā, kurus tā izmanto zivju resursu
pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai) atbilstoši Salacas upes
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem,
kā arī zivju un vēžu resursu aizsardzībai, makšķerēšanas un vēžošanas kontrolei, licencētās
makšķerēšanas un licencētās vēžošanas organizēšanai un makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.
34. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu
posmā Salaca I ir atbildīga Salacgrīvas novada
dome. Tā nodrošina noteiktas formas pārskata
par realizēto makšķerēšanas un vēžošanas licenču skaitu, licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu iesniegšanu
Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā – līdz
15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo
pusgadu.
VIII. Lomu uzskaites kārtība
35. Visu licenču īpašniekiem posmā Salaca I
obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu,
aizpildot lomu uzskaites tabulas, kur katras
dienas iegūto lomu ieraksta uzskaites lapā pēc
norādītās formas (pielikumi Nr. 5 un Nr. 6):
35.1. Vienas dienas makšķerēšanas un vēžošanas licenču un Taimiņa makšķerēšanas vienas
dienas licenču īpašniekiem 35. punkta prasības

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 10. janvāris
jāizpilda 24 stundu laikā pēc licences derīguma
termiņa beigām.
35.2. Sezonas un Gada licenču īpašniekiem šī
nolikuma 35. punkta prasības jāizpilda 10 (desmit) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa
beigām.
36. Datus par iegūtajiem lomiem iesniedz
elektroniski – mājaslapā www.manacope.lv
24 stundas pēc makšķerēšanas licences darbības beigu datuma.
37. Salacgrīvas novada dome katru gadu līdz
1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts «BIOR» pārskatu
par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.
38. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neiesniegs licenču un lomu
tabulas šī nolikuma 35.1. un 35.2. punktā minētajos termiņos, kā arī cita veida pārkāpumu
gadījumos, pēc MK noteikumiem Nr. 799,
8.11. apakšpunktā, tiks liegta iespēja iegādāties
jebkura veida licences licencētajai makšķerēšanai vai licencētajai vēžošanai Salacas upes
posmā Salaca I divu gadu laikā pēc pārkāpuma
konstatēšanas.
IX. Makšķerēšanas sacensības
39. Posmā Salaca I kalendārā gada laikā var
tikt rīkotas šādas makšķerēšanas sacensības:
39.1. taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sezonas
laikā ne vairāk kā 2 (divas) taimiņa makšķerēšanas sacensības šī nolikuma 6. punktā noteiktajās zonās A, B, C un D. Taimiņa licenču skaits
sacensību dienā vienā pasākumā – 80 gab. par
nolikumā paredzētajām licenču cenām, kā arī
ievērojot citas šajā nolikumā noteiktās prasības
un normas;
39.2. citu zivju makšķerēšanas sacensības:
5 (piecas) pludiņmakšķerēšanas sacensības un
3 (trīs) zemledus makšķerēšanas sacensības kalendārajā gadā.
40. Uz taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sacensību dienu sacensību norises zonās vienas dienas licences netiek pārdotas personām, kuras
nav attiecīgo sacensību dalībnieki, ja sacensību organizētājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas
pirms sacensību norises rakstiski par to informē Salacgrīvas novada domi.

41. Sacensību dalībnieks, kurš iegādājies vienas
dienas taimiņa makšķerēšanas licenci, var makšķerēt katrā no sacensībām pieteiktajām zonām.
42. Sacensību organizētājs papildus šajā nolikumā noteikto prasību un normu ievērošanai
garantē paņemt zvīņu paraugus no visiem sacensību laikā noķertajiem lašiem un taimiņiem,
lai varētu nodrošināt šo paraugu nodošanu pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR.
43. Attiecīgo makšķerēšanas sacensību nolikumi tiek saskaņoti atbilstoši spēkā esošo
makšķerēšanu regulējošo Ministru kabineta
noteikumu normām un papildus ar Salacgrīvas novada domi, ja tā nav šo sacensību organizētāja.
X. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
organizētāja pienākumi
44. Sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas un vēžošanas vietām, licencētās
makšķerēšanas un vēžošanas organizētāju un
makšķerēšanas un vēžošanas licences iegādes iespējām laikrakstā Latvijas Vēstnesis un
vietējā laikrakstā, kā arī nodrošināt atbilstošu zonu norādes zīmju izvietošanu licencētās
makšķerēšanas un vēžošanas  posmā Salaca I.
45. Nodrošināt makšķerēšanas un vēžošanas
licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma
27. punktu.
46. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un vēžošanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī reģistrēt
izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites
žurnālā; nodrošināt šī nolikuma 12.–21. punktā
noteiktā licenču skaita limita ievērošanu attiecīgajās makšķerēšanas zonās, dienās un sezonās.
47. Uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā
elektroniski par katru pusgadu un katra pusgada
noslēgumā veikt attiecīgā pusgada elektroniski
uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot
izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar
licenču uzskaites žurnālu.
48. Nodrošināt to, ka līdzekļi, kas iegūti, reali
zējot makšķerēšanas un vēžošanas licences,
tiek izlietoti atbilstoši šī nolikuma VII. nodaļai.
49. Veikt makšķernieku un vēžotāju lomu uz-

Pielikums Nr. 1
N O L I K U M AM par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (POSMS SALACA I)

Shēma ar taimiņu makšķerēšanas zonu norādēm
A, B, C un D zonas taimiņa un laša makšķerēšanai:

skaiti atbilstoši šī nolikuma VIII. nodaļā noteiktajai kārtībai.
50. Iepazīstināt makšķerniekus un vēžotājus ar
šo nolikumu.
51. Noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts
vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas
piedalās vides un zivju un vēžu resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī
katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts
vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas
aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.
52. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu
par pārskaitījumiem valsts budžetā Zivju fonda
dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas
iegūto līdzekļu izlietojumu divas reizes gadā
līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu.
53. Līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskajā institūtā BIOR makšķernieku
aizpildītās un atpakaļ atdotās licences datu apstrādei un zivju un vēžu resursu novērtēšanai.
54. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar
pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta BIOR rakstiskām rekomendācijām.
55. Kalendārajā gadā organizēt upes tīrīšanas
talku un kultivēt labvēlīgu kultūrvidi makšķerēšanai Salacā.
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56. Organizēt izglītojoša rakstura vietas pieredzējuma pasākumus, lai vairotu sabiedrības
izpratni par dabas aizsardzību un tās nozīmi.
57. Zemūdens ūdensaugu izpļaušana. Ūdensaugu pļaušana dabas aizsardzības nolūkos zem
ūdens ir veicama veģetācijas periodā, lai novājinātu jauno parastās niedres un ezera meldru
dzinumu veidošanos. Pļaušanu veic zem ūdens
(no 30 cm līdz 1 m) atkarībā no ūdens līmeņa
jūlijā un augustā.
XI. Noslēguma jautājums
58. Šis nolikums stājas   spēkā 2020. gada
11. janvārī un ir spēkā līdz 2029. gada 31. decembrim.
XII. Nolikuma pielikumi
59. Pielikums Nr. 1 – shēma ar attiecīgo makšķerēšanas zonu norādēm.
60. Pielikums Nr. 2 – shēma par licencēto vēžošanu.
61. Pielikums Nr. 3 – licencētās makšķerēšanas
licenču paraugi.
62. Pielikums Nr. 4 – licencētās vēžošanas licenču paraugi.
63. Pielikums Nr. 5 – lomu uzskaites tabula
(makšķerēšanas licences).
64. Pielikums Nr. 6 – lomu uzskaites tabula
(vēžošanas licences).
65. Pielikums Nr. 7 – pazīmes signālvēžu noteikšanai.
Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 3
N O L I K U M A M par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (POSMS SALACA I)

Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi

Taimiņa makšķerēšanas vienreizējā 1 dienas licence
posmā Salaca I A, B, C vai D zonā
Salacgrīvas novada
dome

TAIMIŅA
MAKŠĶERĒŠANAS
VIENREIZĒJĀ
1 DIENAS LICENCE
POSMĀ SALACA I
A, B, C, D ZONĀ

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

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

TAIMIŅA (LAŠA) MAKŠĶERĒŠANAS
VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS LICENCE
POSMĀ SALACA I A, B, C, D ZONĀ

TAIMIŅA
MAKŠĶERĒŠANAS
VIENREIZĒJĀ
1 DIENAS LICENCE
LICENCE DERĪGA MAKŠĶERĒŠANAI TIKAI VIENĀ POSMĀ SALACA I
NO ZONĀM! NEVAJADZĪGO NOSVĪTRO ()
LICENCES PĀRDEVĒJS
No. 000

No. 000

No. 000

Licence derīga makšķerēšanai tikai diennakts gaišajā
laikā. Licence dod tiesības paturēt lomā 1 (vienu)
CENA 15 EUR
taimiņu vai lasi tikai pēc noķertās zivs reģistrācijas
(cena bez PVN 12,40 EUR;
licences iegādes vietā, kur licence jāatgriež nākamajā
PVN 21% 2,60 EUR)
dienā pēc makšķerēšanas pabeigšanas arī zivs
nenoķeršanas gadījumā.
____________________
(pārdota – datums)

“Loma reģistrācijas
pasaknis”

Šis pasaknis apliecina, ka tā
īpašnieks

____________________
(vārds, uzvārds)

____________________
(personas kods)

____________________ Licence pārdota 20__. g.________
derīga 20__. g._______
(derīga – datums)

Ir likumīgi noķēris

____________________ Licences cena 15 EUR
(cena bez PVN 12,40 EUR; PVN 21% 2,60 EUR)
(vārds, uzvārds)

AR GRIEZTU TAUKU SPURU

____________________ Licence pārdota ______________________________

____________________

(personas kods)

Ar nolikumu iepazinos un
to apliecinu ar parakstu

(vārds, uzvārds)

(zivs suga, svars un garums)

AR NEGRIEZTU TAUKU SPURU

-

____________________

(personas kods)

(zivs suga, svars un garums)

____________________

(licences saņēmēja paraksts) Licenci pārdeva ______________________________ Atbilstoši nolikuma
(pārdevēja paraksts)
“Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada
____________________
administratīvajā teritorijā
Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga.
(licences pārdošanas vieta)
(posms Salaca I) prasībām.
Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar

pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

____________________
(datums un zivs reģistrētāja
paraksts)

Pielikums Nr. 2
NOLIKUMAM
par licencēto makšķerēšanu
un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada
administratīvajā teritorijā
(POSMS SALACA I)

Vēžošanai paredzētais
posms Salaca I

Godātais makšķerniek!
Lūdzu, atceries un iegaumē!
Taimiņa vai laša makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai
mušiņmakšķerēšanas veidā (atbilstoši iegādātajai licencei),
lietojot mākslīgu ēsmu, kura aprīkota ar vienu jebkura veida
āķi! Atļauts iebrist upē ne tālāk par 1 m no krasta līnijas. Šī
licence dod iespējas makšķerēt līdz brīdim, kad tiks noķerta
pirmā lomā paturamā 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 nekavējoties jānogalina un 24 h laikā pēc licences termiņa
beigām jāreģistrē licences iegādes vietā.
Licences neatgriešanas gadījumā tev tiks liegta iespēja
iegādāties jebkāda veida licenci makšķerēšanai Salacas
upē posmā Salaca I divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot
pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656
Paldies par izpratni un “ne asakas”!
Ar cieņu – Salacgrīvas novada dome.

A zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Korģes upes
ietekai.
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 Salacas
upes krastā ar Alojas novadu.
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
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Taimiņu makšķerēšanas sezonas licence
posmā Salaca I visās zonās (A, B, C, D)
Salacgrīvas novada
dome

Salacgrīvas novada dome
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
TAIMIŅA (LAŠA) MAKŠĶERĒŠANAS SEZONAS LICENCE
POSMĀ SALACA I ZONĀS A, B, C

TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS
SEZONAS LICENCE
POSMĀ SALACA I
ZONĀS A, B, C

LICENCE DERĪGA NO 1. JANVĀRA līdz 30. APRĪLIM!

No. 000

LICENCE DERĪGA
NO 1. JANVĀRA
līdz 30. APRĪLIM
No. 000

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 nākamajā dienā pēc
makšķerēšanas pabeigšanas arī zivs nenoķeršanas gadījumā.

CENA 200 EUR

Licence pārdota 20__. g.________________________

(cena bez PVN 165,29 EUR,
PVN 21% 34,71 EUR)

______________________

(personas kods)

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)

Godātais makšķerniek!
Lūdzu, atceries un iegaumē!
Taimiņa vai laša makšķerēšana atļauta
tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas veidā (atbilstoši iegādātajai licencei),
lietojot mākslīgu ēsmu! Atļauts iebrist upē
ne tālāk par 1 m no krasta līnijas. Šī licence dod iespējas makšķerēt līdz brīdim, kad
tiks noķerta pirmā lomā paturamā zivs,
kuras minimālais pieļaujamas 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 nekavējoties jānogalina un jāreģistrē
licences iegādes vietā.
Licences neatgriešanas gadījumā tev
tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda
veida licenci makšķerēšanai Salacas
upē posmā Salaca I divus gadus pēc
pārkāpuma konstatēšanas!

! Makšķerēšanas sezonā gūtais loms jāreģistrē loma uzskaites tabulā, kas tiek izsniegta kopā ar licences iegādi un jāiesniedz Salacgrīvas novada domei ne vēlāk kā 10 dienas pēc
licences beigu termiņa!

Taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta:
A zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret
straumi līdz Korģes upes ietekai.

GADA MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE
posmā Salaca I

GADA MAKŠĶERĒŠANAS
LICENCE
posmā Salaca I

No. 000

______________________
(pārdota – datums)

_____________________

Licence pārdota 20__. g._____________________, plkst._____:_____
Licences cena 50 EUR (cena bez PVN EUR 41,32 PVN 21% EUR 8,68)
Licence pārdota __________________________________
(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

____________________

Licence derīga 20__. g.______________________, plkst._____:_____

(derīga – datums)

(vārds, uzvārds)

Licence pārdota __________________________________

(vārds, uzvārds)

-

(personas kods)

(licences saņēmēja paraksts)

____________________
(licences pārdošanas vieta)

(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!

Lomu uzskaites tabula
DATUMS

ZIVJU SUGA

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

-

GADA BEZMAKSAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE
posmā Salaca I

GADA BEZMAKSAS
MAKŠĶERĒŠANAS
LICENCE
posmā Salaca I

01.01.–31.12.20__

No. 000

01.01.–31.12.20__

Licence derīga no 20__.01.01. līdz 31.12.

No. 000
BEZMAKSAS

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus.
No 01.09.201_ līdz 30.04.201_ aizliegta spiningošana vai mušiņmakšķerēšana!

______________________

Licence izsniegta 20__. g.________________________

_____________________
(vārds, uzvārds)

Licences cena – BEZ MAKSAS
Licence izsniegta __________________________________

____________________

(vārds, uzvārds)

(personas kods)

-

Ar nolikumu iepazinos un to
apliecinu ar parakstu

(personas kods)

____________________

Licence izsniegta Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novads,
LV-4033, tālrunis 64071973

(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _______________________

Ar nolikumu iepazinos un to
apliecinu ar parakstu

Licences pārdošanas vieta ______________________

Licence izsniegta
Salacgrīvas novada domē

____________________

Licenci pārdeva _______________________

____________________

(pārdevēja paraksts)

(licences izsniedzēja paraksts)

Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga.
Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences
vērtība netiek atgriezta!

Lomu uzskaites tabula

(licences pārdošanas vieta)

Lomu uzskaites tabula
DATUMS

ZIVJU SUGA

PIEZĪMES

Gada bezmaksas makšķerēšanas licence posmā Salaca I
Salacgrīvas novada
dome

(personas kods)

____________________

SVARS

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci), atbilstoši MK Makšķerēšanas
noteikumiem, izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās vimbas ne vairāk kā 5 (piecas) un 18.7. punktā
paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā Salaca I nedrīkst pārsniegt 10 kg, izņemot sudrabkarūsas, kuru
svars netiek limitēts.
* No 01.03. līdz 30.05. 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 makšķerēšanas
posmā Salaca I divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

(personas kods)

(licences saņēmēja paraksts)

SKAITS

Godātais makšķerniek!
Lūdzu, iegaumē!

(izsniegta – datums)

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.
Aizliegta spiningošana vai mušiņmakšķerēšana!

(cena bez PVN 41,32 EUR,
PVN 21% 8,68 EUR)

Licences cena 5 EUR (cena bez PVN 4,13 EUR, PVN 21% 0,87 EUR)

______________________

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

CENA 50 EUR

Licence pārdota 20__. g._____________________, plkst._____:_____

(pārdota – datums)

C zona – no Ainažu pagasta nekustamā īpašuma Senču klintis
(zem mājām Polāri) uz augšu pret straumi līdz Dzelzs tiltam pāri
Salacas upei.

Gada makšķerēšanas licence posmā Salaca I

No. 000

______________________

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

Paldies par izpratni un “ne asakas”!
Ar cieņu – Salacgrīvas novada dome.

Salacgrīvas novada
dome

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

B zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē uz augšu pret
straumi līdz Ainažu pagasta nekustamajam īpašumam Senču
klintis (zem mājām Polāri).

D zona – no Dzelzs tilta pāri Salacas upei līdz Salacgrīvas
novada robežzīmei Salacas upes krastā ar Alojas novadu.

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu
ziņot pa tālr. 29472663, 29376435,
26446656

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.
Aizliegta spiningošana vai mušiņmakšķerēšana!
Licenci atļauts izmantot tikai licencē norādītajā datumā.

CENA 5 EUR

____________________

Licences pārdošanas vieta ______________________

Ar nolikumu iepazinos un to
apliecinu ar parakstu

No. 000

No. 000

Ar nolikumu iepazinos un to
apliecinu ar parakstu

-

VIENAS DIENAS LICENCE
posmā Salaca I

VIENAS DIENAS LICENCE
posmā Salaca I

____________________

(vārds, uzvārds)

(personas kods)

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

Licence pārdota __________________________________

_____________________
____________________

Salacgrīvas novada
dome

_____________________

(vārds, uzvārds)

(derīga – datums)

Vienas dienas licence posmā Salaca I

Licences cena 200 EUR (cena bez PVN 165,29 EUR, PVN 21% 34,71 EUR)

(pārdota – datums)

______________________

2020. gada 10. janvāris

SKAITS

SVARS

PIEZĪMES

DATUMS

(izsniedzēja paraksts)

Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga.
Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences
vērtība netiek atgriezta!

ZIVJU SUGA

SKAITS

SVARS

PIEZĪMES

Godātais makšķerniek!
Lūdzu, iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci), atbilstoši MK Makšķerēšanas
noteikumiem, izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās vimbas ne vairāk kā 5 (piecas) un 18.7. punktā
paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā Salaca I nedrīkst pārsniegt 10 kg, izņemot sudrabkarūsas, kuru
svars netiek limitēts.
* No 01.03.-30.05 aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta svētku diena);
* Makšķerniekam ir jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam;
* Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci makšķerēšanas
posmā Salaca I divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci), atbilstoši MK Makšķerēšanas
noteikumiem, izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās vimbas ne vairāk kā 5 (piecas) un 18.7. punktā
paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā Salaca I nedrīkst pārsniegt 10 kg, izņemot sudrabkarūsas, kuru
svars netiek limitēts.
* No 01.03. līdz 30.05 aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta svētku diena).
* Makšķerniekam ir jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.
* Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašnieku obligāts pienākums ir nodot ziņas par iegūto lomu mājaslapā
www.manacope.lv, informāciju elektroniski nosūtīt uz dome@salacgriva.lv vai atdot personīgi aizpildītas licences lomu uzskaites tabulas Salacgrīvas novada klientu apkalpošanas centrā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, vēlākais
10 dienas pēc licences beigu datuma kopā ar loma uzskaites tabulu.
* Licences neatgriešanas gadījumā tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci makšķerēšanas
posmā Salaca I divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

Paldies par izpratni un “ne asakas”!
Ar cieņu – Salacgrīvas novada dome.

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”

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

Godātais makšķerniek!
Lūdzu, iegaumē!

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

2020. gada 10. janvāris

Pielikums Nr. 4
N O L I K U M AM par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (POSMS SALACA I)

Licencētās vēžošanas licenču paraugi
1. Vēžošanas vienas diennakts licence posmā Salaca I
Salacgrīvas novada
dome

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

VĒŽOŠANAS VIENAS DIENNAKTS LICENCE
No. 000

VĒŽOŠANAS
VIENAS DIENNAKTS
LICENCE
No. 000

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

CENA 8 EUR

(cena bez PVN 6,61 EUR;
PVN 21% 1,39 EUR)

______________________
(pārdota – datums)

______________________
(derīga – datums)

_____________________
(vārds, uzvārds)

____________________

Licence pārdota _____________________________________

(personas kods)

(vārds, uzvārds)

Ar nolikumu iepazinos un to
apliecinu ar parakstu

(personas kods)

____________________

Licences pārdošanas vieta _______________________________

(licences saņēmēja paraksts)

-

____________________
(licences pārdošanas vieta)

(pārdevēja paraksts)

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

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

Noķerto signālvēžu skaits
Konstatēto atlaisto platspīļu vai šaurspīļu vēžu skaits

Paldies par sadarbību un veiksmīgu vēžošanu!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

2. Vēžošanas vienas diennakts ģimenes licence
posmā Salaca I

(pārdota – datums)

______________________

Noķerto signālvēžu skaits
Konstatēto atlaisto platspīļu vai šaurspīļu vēžu skaits

Paldies par sadarbību un veiksmīgu vēžošanu!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

3. Vēžošanas gada licence
Salacgrīvas novada
dome

VĒŽOŠANAS GADA LICENCE
No. 000

VĒŽOŠANAS
GADA LICENCE
No. 000

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

VĒŽOŠANAS VIENAS DIENNAKTS ĢIMENES LICENCE
No. 000

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

______________________
(derīga – datums)

Licence pārdota 20__. g._______________ pulksten___:___

_____________________

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

-

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

____________________
(licences pārdošanas vieta)

Licences pārdošanas vieta _______________________________
Licenci pārdeva _______________________________
(pārdevēja paraksts)

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

Ar tavu līdzdalību un palīdzību iespēju robežās tiks samazināts signālvēžu (!) skaits Salacas upē!
Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašnieku obligāts pienākums ir nodot ziņas par iegūto lomu mājaslapā
www.e-loms.lv, informāciju elektroniski nosūtīt uz info@visitsalacgriva.lv vai atdot personīgi aizpildītas licences
lomu uzskaites tabulas tūrisma informācijas centrā Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, 24 h pēc licences baigu
datuma. Pretējā gadījumā saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām tev tiks liegta iespēja iegādāties
jebkāda veida licenci gan vēžošanai, gan makšķerēšanai divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas
Salacgrīvas novada teritorijā!
l Sniegtā informācija tiks iesniegta pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR
datu apkopošanai un analīzei.
l Vēžošanā ir atļauts izmantot ne vairāk kā 30 krītiņu vai murdu un lomā paturēt neierobežotu signālvēžu (!)
skaitu! Citus vēžus nekavējoties jāatbrīvo!
l Kategoriski aizliegta signālvēžu (!) vai citu vēžu pārvietošana (!) uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi
no tās statusa!!!
aizliegta signālvēžu (!) vai citu vēžu pārvietošana (!) uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tās
statusa!!!
Loma uzskaites tabula
(obligāti aizpildāma arī tad, ja loms nav iegūts)
Datums, laiks un aptuvena vieta upē
Vēžošanas veids – ar krītiņiem, murdiem (skaits)
Noķerto signālvēžu skaits
Konstatēto atlaisto platspīļu vai šaurspīļu vēžu skaits

Paldies par sadarbību un veiksmīgu vēžošanu!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

4. Vēžošanas gada bezmaksas licence
Salacgrīvas novada
dome

____________________

(vārds, uzvārds)

Ar nolikumu iepazinos un to
apliecinu ar parakstu

(personas kods)

BEZMAKSAS

____________________

Licences lietotājs _____________________________________

______________________

(vārds, uzvārds)

(licences pārdošanas vieta)

(personas kods)

Godātais vēžotāj!
Lūdzu, atceries un iegaumē!

Licences cena 15 EUR (cena bez PVN 12,40 EUR; PVN 21% 2,60 EUR)

____________________

(vārds, uzvārds)

(personas kods)

_____________________

(licences saņēmēja paraksts)

Vēžotājs ir atbildīgs par savu drošību vēžošanas laikā!
Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana
uz jebkuru citu ūdenstilpi!

______________________

(derīga – datums)

Licence pārdota _____________________________________

(personas kods)

Licence derīga vēžošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes
administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes
kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret
straumi līdz robežzīmei ar Alojas novada pašvaldību Salacas upes krastā.

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

Licence pārdota 20__. g._______________ pulksten___:___

(vārds, uzvārds)

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

l

Vēžošanas veids – ar krītiņiem, murdiem (skaits)

______________________

Vēžošanas veids – ar krītiņiem, murdiem (skaits)

l

Datums, laiks un aptuvena vieta upē

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

Datums, laiks un aptuvena vieta upē

____________________

Ar tavu līdzdalību un palīdzību iespēju robežās tiks samazināts signālvēžu (!) skaits Salacas upē!
l Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašnieku obligāts pienākums ir nodot ziņas par iegūto lomu mājaslapā
www.e-loms.lv, informāciju elektroniski nosūtīt uz info@visitsalacgriva.lv vai atdot personīgi aizpildītas licences
lomu uzskaites tabulas tūrisma informācijas centrā Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, 24 h pēc licences beigu
datuma. Pretējā gadījumā saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām tev tiks liegta iespēja iegādāties
jebkāda veida licenci gan vēžošanai, gan makšķerēšanai divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas
Salacgrīvas novada teritorijā!
l Sniegtā informācija tiks iesniegta pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR
datu apkopošanai un analīzei.
l Vēžošanā ir atļauts izmantot ne vairāk kā 30 krītiņu vai murdu un lomā paturēt neierobežotu signālvēžu (!)
skaitu! Citus vēžus nekavējoties jāatbrīvo!
l Kategoriski aizliegta signālvēžu (!) vai citu vēžu pārvietošana (!) uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi
no tās statusa!!!

CENA 15 EUR

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

(vārds, uzvārds)

l

VĒŽOŠANAS
VIENAS DIENNAKTS
ĢIMENES LICENCE
No. 000

l

(pārdota – datums)

Godātais vēžotāj!
Lūdzu, atceries un iegaumē!

Salacgrīvas novada
dome

Ar tavu līdzdalību un palīdzību iespēju robežās tiks samazināts signālvēžu (!) skaits Salacas upē!
Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašnieku obligāts pienākums ir nodot ziņas par iegūto lomu mājaslapā
www.e-loms.lv, informāciju elektroniski nosūtīt uz info@visitsalacgriva.lv vai atdot personīgi aizpildītas licences
lomu uzskaites tabulas tūrisma informācijas centrā Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, 24 h pēc licences beigu
datuma. Pretējā gadījumā saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām tev tiks liegta iespēja iegādāties
jebkāda veida licenci gan vēžošanai, gan makšķerēšanai divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas
Salacgrīvas novada teritorijā!
l Sniegtā informācija tiks iesniegta pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR
datu apkopošanai un analīzei.
l Vēžošanā ir atļauts izmantot ne vairāk kā 30 krītiņu vai murdu un lomā paturēt neierobežotu signālvēžu (!)
skaitu! Citus vēžus nekavējoties jāatbrīvo!
l Kategoriski aizliegta signālvēžu (!) vai citu vēžu pārvietošana (!) uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi
no tās statusa!!!
l

CENA 50 EUR

Licenci pārdeva _______________________________

9

Godātais vēžotāj!
Lūdzu, atceries un iegaumē!

Licence pārdota 20__. g._______________ pulksten___:___
Licences cena EUR 8,00 (cena bez PVN EUR 6,61; PVN 21% EUR 1,39)

l

-

(personas kods)

Licences lietotājs _____________________________________
(vārds, uzvārds)

(personas kods)

VĒŽOŠANAS
GADA
BEZMAKSAS
LICENCE
No. 000

(izsniegta – datums)

______________________
(derīga – datums)

_____________________
(vārds, uzvārds)

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

VĒŽOŠANAS GADA BEZMAKSAS LICENCE
No. 000

Licence derīga vēžošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes
administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes
kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret
straumi līdz robežzīmei ar Alojas novada pašvaldību Salacas upes krastā.
Vēžotājs ir atbildīgs par savu drošību vēžošanas laikā!
Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana
uz jebkuru citu ūdenstilpi!
Licence izsniegta 20__. g._______________ pulksten___:___
Licences cena BEZ MAKSAS
Licence izsniegta _____________________________________

(vārds, uzvārds)

____________________

-

(personas kods)

(personas kods)

Licences pārdošanas vieta _______________________________

Ar nolikumu iepazinos un to
apliecinu ar parakstu

Licenci pārdeva _______________________________

____________________
(licences saņēmēja paraksts)

(izsniedzēja paraksts)

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

____________________

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

(pārdevēja paraksts)

(licences pārdošanas vieta)

Licences izsniegšanas vieta _______________________________
Licenci izsniedza _______________________________
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l

SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS

Godātais vēžotāj!
Lūdzu, atceries un iegaumē!
l Ar tavu līdzdalību un palīdzību iespēju robežās tiks samazināts signālvēžu (!) skaits Salacas upē!
l Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašnieku obligāts pienākums ir nodot ziņas par iegūto lomu mājaslapā
www.e-loms.lv, informāciju elektroniski nosūtīt uz info@visitsalacgriva.lv vai atdot personīgi aizpildītas licences
lomu uzskaites tabulas tūrisma informācijas centrā Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, 24 h pēc licences beigu
datuma. Pretējā gadījumā saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām tev tiks liegta iespēja iegādāties
jebkāda veida licenci gan vēžošanai, gan makšķerēšanai divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas
Salacgrīvas novada teritorijā!
l Sniegtā informācija tiks iesniegta pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR
datu apkopošanai un analīzei.
l Vēžošanā ir atļauts izmantot ne vairāk kā 30 krītiņu vai murdu un lomā paturēt neierobežotu signālvēžu (!)
skaitu! Citus vēžus nekavējoties jāatbrīvo!
l Kategoriski aizliegta signālvēžu (!) vai citu vēžu pārvietošana (!) uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi
no tās statusa!!!
Loma uzskaites tabula
(obligāti aizpildāma arī tad, ja loms nav iegūts)

2020. gada 10. janvāris

Pielikums Nr. 6
N O L I K U M A M par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (POSMS SALACA I)

Lomu uzskaites tabulas paraugs
Vēžošanas gada licenču un Gada bezmaksas
vēžošanas licenču īpašniekiem
___________________________________________________________________
VĒŽOTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS UN LICENCES NUMURS
VĒŽOŠANAS
DATUMS UN
LAIKS
(NO/LĪDZ)

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

ATLAISTO
VĒŽOŠANAS
VIENĀ
PLATSPĪĻU
VEIDS
VĒŽOŠANAS
VAI ŠAURSPĪĻU
(KRĪTIŅI,
REIZĒ NOĶERTO
VĒŽU SKAITS
MURDI)
SIGNĀLVĒŽU
(NORĀDĪT
(RĪKU SKAITS)
SKAITS
ATSEVIŠĶI)

PIEZĪMES
(APTUVENA VIETA
SALACAS UPĒ,
LAIKAPSTĀKĻI UN
CITI NOVĒROJUMI

Konstatēto atlaisto platspīļu vai šaurspīļu vēžu skaits

Paldies par sadarbību un veiksmīgu vēžošanu!
Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

Pielikums Nr. 5
N O L I K U M A M par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (POSMS SALACA I)

Lomu uzskaites tabulas paraugs makšķerēšanas
sezonas licencēm un gada bezmaksas licencēm
Licences veids un numurs________________________________________________
Licences īpašnieks______________________________________________________
(vārds, uzvārds)
DATUMS

ZIVJU SUGA

SKAITS

SVARS

GARUMS

PIEZĪMES

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

Saskaņojumu lapa

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā
Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā (posms Salaca I)
Zemkopības ministrija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts BIOR

Valsts vides dienests

2019. gada ___. __________________

2019. gada ___. __________________

2019. gada ___. __________________

Dabas aizsardzības pārvalde

Salacgrīvas novada pašvaldība

2019. gada ___. __________________

2019.gada ___.___________________

Saistošo noteikumu Nr. 1
Nolikums «Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (POSMS «SALACA I»)»
paskaidrojuma raksts
Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam
institūtam BIOR iegūtās informācijas apkopošanai un Salacas upes zivju resursu datu bāzes
veidošanai
Paldies! Salacgrīvas novada dome.

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta nepiecieša- Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar 22.12.2015. Ministru kabineta nomības pamatojums
teikumu Nr. 799 Licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens medību kārtība 13. punktu, kas paredz, ka attiecīgā pašvaldība ir atbildīga par
licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet organizētājs atbild par nolikumā un šajos noteikumos ietverto prasību izpildi.
Pašvaldība iepriekš minēto nolikumu apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.
2. Īss projekta satura
izklāsts

Pielikums Nr. 7
N O L I K U M A M par licencēto
makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes
posmā Salacgrīvas novada administratīvajā
teritorijā (POSMS SALACA I)

Norādama informācija

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā Salaca I, kas sākas no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi
līdz Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas upes krastā ar
Alojas novada administratīvo teritoriju.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apvienoti ziemas–pavasara sezonas un vasaras–rudens sezonas licenču veidi, kā arī noņemts upes posmu sadalījums parastai
makšķerēšanai, lai makšķerēšanu Salacā padarītu vieglāku un saprotamāku makšķerniekiem, lai kontrolētu atgriezto licenču skaitu. Vienas dienas licences būs pieejamas
tikai elektroniski, izņemot sezonas licences un gada bezmaksas licences.

3. Informācija par plāSagatavotais projekts papildu izdevumus neprasa. Sagatavojot saistošos noteikumus
noto projekta ietekmi uz Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīpašvaldības budžetu
vajā teritorijā (POSMS „SALACA I”), ņemts vērā būtiski nesamazināt ienākumus par
makšķerēšanu Salacā.

Pazīmes signālvēžu noteikšanai

4. Informācija par plāTiešas ietekmes nav.
noto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

1. Signālvēzis (1. attēls)
1. Gluds ķermenis bez dzeloņiem (norāde “a”)
(atšķirība no dzeloņvaigu vēža un šaurspīļu vēža);
1. Raksturīgs gaišs plankums spīļu atvēruma savienojuma
vietā (norāde «b») (svarīgākā atšķirība no platspīļu vēža,
dzeloņvaigu vēža un šaurspīļu vēža).

5. Informācija par
Notikušas konsultācijas ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko
konsultācijām ar privāt- institūtu BIOR, zivju resursu pētniecības departamentu.
personām

1. attēls. Signālvēzis

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs
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Dūjas jātnieku
skolas aktualitātes

l

11

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības «Jūrkante» paziņojums
Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Biedrības «Jūrkante» paziņojums

No 3. janvāra līdz 3. februārim EJZF 8. kārta
Mērķis – Sekmēt piekrastes uzņēmējdarbības attīstību
• 1.1.rīcība – 276 910,58 eiro
Mērķis – Kultūrvēsturisko mantojuma saglabāšana
• 3.1. rīcība – 139 946,08 eiro

Dūjas jātnieku skola ciemojas Sprīdīšos

Mēs, biedrības Dūjas jātnieku
skola (DJS) pārstāves Līga Vilne
un Christina Runce, kā arī visi
mūsu biedri, vēlamies informēt
Salacgrīvas novada un Latvijas
iedzīvotājus par aktuālākajiem
notikumiem, kas saistīti ar mūsu
biedrības darbību.
DJS savu projektu Ļauj «DŪJAI» skriet iesniedza un guva
atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
DJS projektu apstiprināja Lauku
atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības

pārvalde un rezultātā esam tikuši
pie divu zirgu piekabes un mācību šķēršļu komplekta. Paldies
visiem, kas palīdzēja tam notikt!
Pērn 15. decembrī mēs jau izmantojām jauno divu zirgu piekabi ar zirgiem Prīmu un Dipadu Dapadu braucienam uz veco
ļaužu mītni Sprīdīši Salacgrīvas
novadā un Valmieras SOS Bērnu ciematu, kur iepriecinājām
visus tur dzīvojošos ar iespēju
satikt, samīļot, pabarot un arī pavizināties ar šiem brīnišķīgajiem
dzīvniekiem. Zirgus pavadījām
mēs – Christina un Līga, kā arī
viens brīvprātīgais, kurš vēl nav
mūsu biedrībā.
Līga Vilne

LM aicina pieteikties
intensīvai apmācībai
sociālās uzņēmējdarbības
uzsākšanai

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas
Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties
bezmaksas intensīvās apmācības
kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācība būs unikāla
iespēja īsā laikā dažādu speci
ālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo
uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.
Apmācības sākumā dalībniekiem tiks skaidrota sociālās uzņēmējdarbības būtība un tiesiskais
regulējums Latvijā, kā arī notiks
praktiskais darbs, lai izvērtētu
savas biznesa idejas atbilstību
sociālajai uzņēmējdarbībai. Tālāk
tiks sniegtas padziļinātas zināšanas par mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu un dažādiem attīstības modeļiem. Īpaši
vērtīga apmācības daļa būs par
grāmatvedību un nodokļiem, kur
šie jautājumi tiks aplūkoti, ņemot
vērā sociālā uzņēmuma specifiku. Apmācības kursa noslēgumā
dalībnieki apgūs zināšanas par
finanšu vadību un to, kā sagatavot
veiksmīgu AS Attīstības finanšu
institūcija «Altum» granta pieprasījuma projektu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Apmācība notiks četras sest-

dienas Rīgā, Alberta ielā 13, no
plkst. 10.00 līdz 17.30. Kopumā
būs trīs mācību kursi:
v 1. kurss: 18.I, 25.I., 1.II, 8.II
(pieteikšanās līdz 13. janvārim),
v 2. kurss: 8.II, 15.II, 22.II, 29.II
(pieteikšanās līdz 3. februārim),
v 3. kurss: 29.II, 7.III, 14.III,
21.III (pieteikšanās līdz 24. februārim).
Dalība apmācībā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots.
Lai kļūtu par apmācības dalībnieku kādā no trim kursiem, līdz norādītajam pieteikšanās datumam
jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa: http://ejuz.lv/suapmacibas, kas pieejama Labklājības
ministrijas sociālā tīkla Facebook
lapā www.facebook.com/labklajibasministrija/, sadaļā Pasākumi,
kā arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapas
www.sua.lv sadaļā Jaunumi. Visi
kursu dalībnieki saņems elektronisku apstiprinājuma ziņu savā
e-pastā nākamajā dienā pēc attiecīgā pieteikšanās termiņa. Papildu informācija – Līga Ivanova,
liga@sua.lv, 26464686.
Vienlaikus Labklājības ministrija informē, ka pavasarī fiziskas
personas bez iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā tiks aicinātas piedalīties sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā. Plašāka
informācija sekos.

Piekraste – Ainažu pilsēta, Salacgrīvas pilsēta un pagasts, Liepupes pagasts un Skultes pagasts.

Ar SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam, vērtēšanas kritērijiem var iepazīties un saņemt konsultācijas biedrības Jūrkante birojā Rīgas ielā 2, Salacgrīvā (2. stāvā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā www.jurkante.lv, Lauku atbalsta dienesta mājaslapā
www.lad.gov.lv.
Kontaktpersona Dzintra Eizenberga, tālr. 29427095; e-pasta adrese dzintra@jurkante.lv.
Projekta iesniegumi jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 3. februāra
pusnaktij.
Projektu iesniegumus elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā nepieņems un nereģistrēs.

Par atkritumu dalītās
vākšanas sistēmas
izmaiņām

SIA ZAAO informē, ka iepakojuma apsaimniekošanu un iespējas to savākt bez maksas būtiski
ietekmē situācija otrreiz pārstrādājamā iepakojuma
tirgū Eiropā un Āzijā. Būtiski palielinājies šo materiālu piedāvājums, tirgus cenas pārstrādātajiem
materiāliem strauji kritušās. Šī iemesla dēļ materiālu pārdošanas cena nespēj segt to savākšanas un
pāršķirošanas izmaksas, kuras līdz šim tikai daļēji
ir bijušas ietvertas maksā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai nodrošinātu ZAAO darbības rentabilitāti, neradot papildu zaudējumus saistībā ar dalīti savāktu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanu un lai neiniciētu strauju maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pieaugumu, taču vienlaikus nodrošinātu vides prasību izpildi par izlietotā
iepakojuma dalītu vākšanu un materiālu nodošanu
otrreizējai pārstrādei optimālā (virs vidējā valstī)
līmenī, ZAAO no 1. janvāra veikusi virkni izmaiņu dalīti vākto atkritumu savākšanas pakalpojuma
nodrošināšanā:
 noteikti stingrāki dalīti vākto atkritumu savākšanas maršrutu izpildes efektivitātes kritēriji – tiks
ierobežota pakalpojuma sniegšana juridiskām personām ārpus apdzīvotu vietu teritorijām, izvērtējot
savācamā iepakojuma apjomu. Vienlaikus tiks nodrošināta iepakojuma pieņemšana EKO laukumos;
 tiek izvērtēts, vai dalīti vākto atkritumu savākšanas grafiks juridiskām personām, kas līdz šim tā
uzkrāšanai izmantoja 120 l, 140 l un 240 l konteinerus, ir efektīvākais;
 efektīvāku dalīti vākto atkritumu un iepakojuma
maršrutu plānošanai un izpildei juridiskām personām tiks ieviesta transporta maksa par vienu iepakojuma izvešanas reizi (neatkarīgi no iztukšojamo
konteineru daudzuma) – 4,63 EUR plus PVN;
 savācamā vieglā iepakojuma apjoms vienā savākšanas reizē, ja netiek izmantots konteiners, tiks
ierobežots no minimāli 3 m³ līdz maksimāli 5 m³

un stikla iepakojums no minimāli 1 m³ līdz maksimāli 3 m³;
 tiks mainīti individuāli dalīti vākto atkritumu
(konteineri ar dzeltenu un melnu vāku privātmājās)
apsaimniekošanas grafiki vieglajam iepakojumam,
nodrošinot konteinera izvešanu ne biežāk kā reizi
divos mēnešos un ne retāk kā divas reizes gadā. Savukārt stikla iepakojuma konteineru izvedīs ne biežāk kā divas reizes gadā un ne retāk kā vienu reizi
gadā;
 par iepakojuma un citu dalīti vākto atkritumu
savākšanas nodrošināšanu videi draudzīga biroja,
iestādes pakalpojuma izmantošanā, kā arī pakalpojuma EKO kastes izmantošanā daudzdzīvokļu
māju kāpņutelpās tiks ieviesta transporta maksa par
braukšanas reizi uz adresi (neatkarīgi no tukšojamo
kastu skaita) 3,80  EUR plus PVN. Lietošanā nodoto kastu saturu (makulatūru) iespējams iztukšot arī
lietošanā nodotajā vieglā iepakojuma konteinerā,
kura izvešanu nodrošina bez maksas.
ZAAO plāno informēt klientus, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi par dalīti vākto atkritumu
(iepakojuma) savākšanu, nosūtot paziņojumus un
norādot plānotās izmaiņas, kā arī aicinājumu pārslēgt sadarbības līgumus, saskaņojot individuāli sadarbības nosacījumus.
Vienlaikus SIA ZAAO nodrošinās dalītās atkritumu vākšanas sistēmas atbilstību Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 328 Kritēriji
un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem, kas
paredz EKO punktu un EKO laukumu pieejamību
iedzīvotājiem. Norādītās izmaiņas dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanā tiks piemērotas, individuāli izvērtējot sadarbību ar klientu un līdz brīdim,
kad otrreizēji pārstrādājamo materiālu realizācijas
tirgus cenas vai ieņēmumi no ražotāju atbildības
sistēmu operatoriem pieaugs.
Aivars Sirmais,
SIA ZAAO valdes priekšsēdētājs
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Jubilāriem
Kad baltas sniega
rozes saplaukst logos,
Mēs vēlam, lai
Jums apkārt plaukst arvien
Tās rozes, ko
dod tuvu draugu rokas
Un kuru mīļums
Sirdi saulē sien!

Zinām – sniega nav un diez vai būs,
bet vēlam sniega baltumu domās un
darbos, sirdsmieru un mīlestību pašam un
tam visam pāri – drauga plecu līdzās!

2020. gada 10. janvāris

Janvāris BIBLIOTĒKĀS

LBL-3 spēles
Salacgrīvas
vidusskolā

Datums
Janvāris

18. janvārī plkst. 16.00 BK Salacgrīva – SK Rūjiena
7. februārī plkst. 20.30 BK Salacgrīva – BK Carnikava
21. februārī plkst. 20.30 BK Salacgrīva – Rugāju SC
28. februārī plkst. 20.30 BK Salacgrīva – Balvu Sporta
skola

Olimpiskā centra Limbaži čempionāta
basketbolā spēles Salacgrīvas vidusskolā
25. janvārī (sestdien)
15.30 Kopturis-A – Umurga
17.00 BK Salacgrīva – Salacgrīvas vsk.
18.30 Grīva – BK Lēdurga
29. februārī (sestdien)
13.30 Salacgrīvas vsk. – Spartaks
15.00 BK Salacgrīva – BK Rakši
18.00 Salacgrīvas vsk. – Kopturis-A

Janvāris
Janvāris
22.I 14.00
23.I 15.00
31.I 15.00
Janvārī

23.I

1. februārī Salacgrīvas vidusskolas sporta zālē
Trīspunktu metienu konkursa atlase un
absolventu savstarpējie mači
BASKETBOLA MAČS –
		 ABSOLVENTI – SKOLNIEKI

OC Limbaži basketbola ZVAIGŽŅU SPĒLE

Lasītāju tikšanās ar
dzejnieci Annu Auziņu
Sarunu vadīs Liega Piešiņa

9. februārī Limbažu 3. vsk.
Spēle piedalīsies Salacgrīvas novada komandu
labākie spēlētāji

Liepupes tautas namā 28. janvārī plkst. 18

Poētiskā ceļojuma pietura.

Mīļi aicināti visi interesenti, kuri klausās, raksta,
diskutē, runājas vai vienkārši vēlas pavadīt
ziemas vakaru radošā gaisotnē.
Ceļosim kopā poētikā, laikā, telpā un cilvēkos.
Literāro domubiedru grupa – Inga, Guna, Kristīne un Ģirts

Ainažu kultūras namā 18. janvārī plkst. 18
Pasākuma laikā var tik veikta filmēšana un fotografēšana.
Video un foto materiāli var tikt izmantoti pasākuma
organizatora publicitātes materiālos.

Vieta
Visās Salacgrīvas
novada bibliotēkās
Visās Salacgrīvas
novada bibliotēkās
Visās Salacgrīvas
novada bibliotēkās
Liepupes bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Korģenes bibliotēkā
Salacgrīvas novada
bibliotēkā

Salacgrīvas novada kultūras centrā

Tradicionālais absolventu mačs

Ainažu bibliotēkā
16. janvārī plkst. 15

Pasākums
Jaunieguvumi daiļliteratūrā, nozaru literatūrā un periodikā
Rotaļu telpā apmeklētājus uzrunā spēles
atpūtai un radošai domai
Ievērojamu kultūras personību dzīves
jubilejas janvārī
Neklātienes ceļojums uz...
Nasko pirkstiņu radošā darbnīca
Krustvārdu mīklu minēšanas pēcpusdiena
Izstāde LMA Grafikas katedras studentu
bilžu grāmatu skate DABA

koru draudzības vakars
Ainažos.
Ieeja bez maksas.

25.I

19.00 Maksima Trivaškeviča stand-up komēdija Latviešu komiķis.
Maksims Trivaškevičs izceļas ar īpašu stilu, ko sapratīs tikai
tie, kam ar humora izjūtu viss kārtībā. Paspējis paviesoties
Jāņa Skuteļa Pusnakts šovā, ar savu humoru izpelnīties
Latvijas specdienestu uzmanību un regulāri priecē latviski
runājošos gan dzimtenē, gan arī ārzemēs. Ieeja – 3 EUR
20.00 tautas mākslas kolektīvu atpūtas vakars

SNTP2030 4.0 redakcijas
sabiedriskā apspriešana

Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam
(SNTP2030) 4.0 redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 2019. gada
11. decembra lēmumu Nr. 496 nodota publiskajai apspriešanai. Tā norisināsies līdz 2020. gada 17. janvārim.
Aicinām iepazīties ar SNTP2030 saturu, kas pieejams:
l vietnes ĢeoLatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana
(saite uz SNTP2030 dokumentiem:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16378);
l Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā
Teritorijas plānošana;
l Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME par SNTP2030 4.0 redakciju tiks organizēta 16. janvārī plkst. 11 Salacgrīvas novada domē.
Rakstveida priekšlikumus par SNTP2030 4.0 redakciju aicinām iesniegt:
l klātienē Salacgrīvas novada pašvaldībā darba laikā, Smilšu ielā 9,
Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033;
l elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi dome@salacgriva.lv;
l reģistrējoties un iesniedzot savu priekšlikumu Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) līdz 17. janvārim.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Salacgrīvas novada attīstības
un teritorijas plānotāju Lieni Somi-Tiesnesi, tālr. 26662248.

SALACGRĪVAS NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Maksa bez
Maksa ar
PVN
PVN (EUR)
PVN (EUR)
1.
Svinīga laulības reģistrācija Salacgrīvas novada kultūras centra foajē
1.1.
ar telpu noformējumu un ieraksta mūziku
40,50
8,50
49,00*
1.2.
ar muzikālo pavadījumu
52,89
11,11
64,00
1.3.
ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu
69,42
14,58
84,00
2.
Svinīga laulības reģistrācija Ainažu kultūras nama baltajā zālē vai zaļajā zālē
2.1.
ar telpu noformējumu un ieraksta mūziku
46,28
9,72
56,00*
2.2.
ar muzikālo pavadījumu
58,68
12,32
71,00
2.3.
ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu
74,38
15,62
90,00
3.
Svinīga laulības reģistrācija Liepupes pagasta pārvaldes mazajā zālē
3.1.
ar telpu noformējumu un ieraksta mūziku
38,84
8,16
47,00*
3.2.
ar muzikālo pavadījumu
41,32
8,68
50,00
3.3.
ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu
67,77
14,23
82,00
4.
Svinīga laulības reģistrācija Liepupes pagasta pārvaldes lielajā zālē
4.1.
ar telpu noformējumu un ieraksta mūziku
53,72
11,28
65,00*
4.2.
ar muzikālo pavadījumu
45,45
9,55
55,00
4.3.
ar telpu noformējumu un muzikālo pavadījumu
82,64
17,36
100,00
5.
Svinīga laulības reģistrācija ārpus nodaļas
34,71
7,29
42,00**
telpām, ja personas par saviem līdzekļiem nodrošina
noformējumu, muzikālo pavadījumu, amatpersonas
nokļūšanu līdz laulību vietai un atpakaļ.
6.
Dzimšanas svinīga reģistrācija
13,22
2,78
16,00
7.
Laulības jubilejas svinīga ceremonija
Izcenojumi tādi paši kā
(pēc individuāla pieteikuma)
Svinīga laulības ceremonija
attiecīgajās telpās
8.
Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana vāciņos:
8.1.
Laulības apliecības izsniegšana vāciņos
4,96
1,04
6,00
8.2.
Dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos,
0,00
0,00
0,00
reģistrējot dzimšanu, ja bērna pirmreizējā dzīvesvieta
deklarēta Salacgrīvas novadā
8.3.
Dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos,
4,96
1,04
6,00
reģistrējot dzimšanu, ja bērna pirmreizējā dzīvesvieta
nav deklarēta Salacgrīvas novadā vai atkārtotas
dzimšanas apliecības izsniegšana vāciņos
* No maksas atbrīvo, ja:
1) vismaz vienas laulājamās personas dzīvesvieta deklarēta Salacgrīvas novadā vienu gadu
(minimums);
2) abas personas ir 1. vai 2. grupas invalīdi, kā arī ja abas personas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
** Maksai tiek piemērota 50% atlaide, ja vismaz vienas laulājamās personas dzīvesvieta
deklarēta Salacgrīvas novadā 1 gadu (minimums).

8.

februārī
plkst. 11.00

Dabas liegumā «Randu pļavas»
Salacgrīvas novada Kuivižos
Atbrīvo Randu pļavas
no niedru apauguma!
Radi skulptūras
no savāktajām niedrēm!
Sacenties radošumā
un tehniskajā izpildījumā!
Pavadi dienu dabā!
Līdz 31. janvārim
piesaki savu komandu
inta.soma@daba.gov.lv.
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Pakalpojums

Cenrādis apstiprināts 18.12.2019. ar Salacgrīvas novada domes sēdes lēmumu Nr. 520
(protokols Nr. 16, 22.§) un stājās spēkā 01.01.2020.

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

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

