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Salacgrīvas novada
izdevums

Salacgrīvas novada domes konkursa 
Ziemas rota 2020 rezultāti

	 22.	 decembrī	 konkursa	 Ziemas rota 
2020	vērtēšanas	komisija	–	Evija	Keisele,	
Ineta	Cīrule,	Gundega	Upīte-Vīksna,	Aija	
Kirhenšteine,	Gunita	 Bisniece,	 Ilze	Ozo-
liņa	 un	 Ilona	 Jēkabsone	 –	 devās	 apskatīt	
vērtēšanai	pieteiktos	objektus.	
	 4.	 janvārī	 komisija	 apkopoja	 rezultā-
tus,	 noteica	 uzvarētājus	 un	 speciālbalvu	
saņēmējus.	 Savukārt	 6.	 janvārī	 komisijas	
priekšsēdētāja	E.	Keisele	un	ainavu	arhi-
tekte	G.	Upīte-Vīksna	kopā	ar	šoferi	Mār-
ci	Kalniņu	devās	apsveikt	uzvarētājus	un	
pasniegt	diplomus	un	nelielas	balviņas.	
	 Šodien	publicējam	izrakstu	no	vērtēša-
nas	komisijas	protokola.
	 Ņemot	vērā	objektu	apsekošanā	konsta-
tēto	un	vērtēšanas	 rezultātu	apkopojumu,	
konkursa	 Ziemas rota 2020	 vērtēšanas	
komisija	 vienbalsīgi	 nolēma	 apstiprināt	
konkursa	rezultātus	un	piešķiramo	naudas	
balvas	 apmēru	katram	 laureātam	saskaņā	
ar	Ziemas rota 2020 nolikuma	5.4.	punktu.
	 Nominācijā	Privātmāja tika pieteikti 
seši	objekti.	
1.	vieta	–	Mellupes,	Salacgrīvas	pag.	
(naudas	balva	–140	EUR);
2.	vieta	–	Kutkājas,	Salacgrīvas	pag.	
(100	EUR);
3. vieta	–	Viļņu	iela	12,	Salacgrīva	
(60	EUR).
	 Nominācija	 Daudzdzīvokļu mājas–
māju kooperatīvi,	pieteikti	četri	objekti.
1.	vieta	–	Īsā	iela	1,	Liepupe	(140	EUR);
2.	vieta	–	K. Barona	iela	12,	Ainaži
(100	EUR);
3.	vieta	–	Īsā	iela	4,	Liepupe	(60	EUR).
	 Nominācijā	 Pakalpojumu, darījumu 
un sabiedrisks objekts pieteikts viens ob-
jekts.
3. vieta	 –	 tirdzniecības	 vieta	 Velosipēdu 
kiosks,	Viļņu	iela	2,	Salacgrīva	(60	EUR).

	 Konkursa	 komisija	 piešķir	 speciālbal-
vas	(naudas	balva	–	EUR	50)
1.	 par	izgaismoto	balkonu	
	 Atlantijas	ielā	1A–1,	Salacgrīvā;
2.	 par	gaismas	objektu	stāstu	

	 Sporta	ielā	10,	Ainažos;
3.	 par	nezūdošu	radošumu	
	 Jūrmalas	ielā	31,	Salacgrīvā.
	 Prieks	 bija	 redzēt	 izrotātos	 un	 izgais-
motos	 namus,	 pagalmus	 un	 balkonus.	

Apbrīnas	 vērta	 ir	 cilvēku	 izdoma	 un	 pa-
cietība	to	īstenot.	Paldies	jums	par	prieku	
un	skaistumu,	ko	radāt	savam	un	citu	prie-
kam!

Ilga Tiesnese

Saņemot diplomu par iegūto 2. vietu konkursā Ziemas rota privātmāju kategorijā, Kutkāju saimnieks Aivars Reinholds solīja nākamgad 
izdomāt vēl kaut ko jaunu

Sākas ģeotehniskās izpētes darbi  
Rail Baltica trases posmā no  

Latvijas/Igaunijas robežas līdz Vangažiem
	 Pērn	novembrī	sākās	un	līdz	2021.	gada	
beigām	Rail Baltica	 dzelzceļa	 posmā	 no	
Latvijas–Igaunijas	 robežas	 līdz	 Vanga-
žiem	 noritēs	 ģeotehniskās	 izpētes	 darbi.	
Minētais	posms	skar	Salacgrīvas,	Limba-
žu,	Sējas,	Inčukalna	un	Vangažu	pašvaldī-
bu.	
	 Izpētes	 mērķis	 ir	 iegūt	 nepieciešamo	
tehnisko	 informāciju	 par	 grunts	 sastāvu	
un	 tās	 fizikālajām	 īpašībām	Rail Baltica 
pamattrases	 projektēšanai	 un	 ilgtspējīgu	
tehnisko	risinājumu	izstrādei.
	 Lauka	 darbi	 norisināsies	 konkrētos	
punktos	visa	dzelzceļa	posma	garumā,	ku-
ros	eksperti,	izmantojot	dažādas	urbšanas	
metodes,	 izpētīs	 grunts	 apstākļus.	 Izpēte	
tiek	 veikta,	 lai	 izstrādātu	 ieteikumus,	 ko	
ņems	vērā,	projektējot	tādus	infrastruktū-
ras	 elementus	kā	uzbērumus,	 tiltus,	 trok-
šņu	sienas,	caurtekas	un	dzīvnieku	pārejas.
	 Visi	 zemju	 īpašnieki,	 kuru	 īpašumus	
skars	 izpētes	 darbi	 no	 Latvijas–Igaunijas	
robežas	 līdz	 Vangažiem,	 saņems	 vēstu-

li	 par	 plānotajiem	 darbiem.	 Vēstulē	 būs	
norādīts	plānoto	darbu	mērķis	un	tā	izpil-
dītāji,	 izpētes	 vietas	 koordinātas,	 izpētes	
metode	un	kontaktpersona.	
	 Izpēti	 Salacgrīvas	 novadā	 veiks	 uzņē-
mumi	 SIA	 Vides konsultāciju birojs	 un	
SIA	Intergeo Baltic.
	 Vairāk	 informācijas	 iedzīvotājiem	 par	
ģeotehnisko	izpēti	–	Rail Baltica digitālajā	
informācijas	centrā.
 Rail Baltica	 projektā	 uzsākti	 projek-
tēšanas	 darbi	 634	 km	 garumā	 no	 visas	 

870	km	garās	pamata	trases.	Paralēli	 tam	
nacionālais	projekta	ieviesējs	Latvijā,	SIA	
Eiropas Dzelzceļa līnijas,	īsteno	projektē-
šanu	 starptautiskajā	 lidostā	Rīga	 un	būv-
darbus	Rīgas	Centrālajā	stacijā.	Dzelzceļa	
pamata	 trases	 būvniecību	 Latvijā	 pare-
dzēts	sākt	2022.	gadā.

Liene Lapševska,
RB Rail AS komunikācijas konsultante

+ 371 26 695 083
liene.lapsevska@vilands.lv

RB RAIL AS
RB Rail AS ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas 

izveidots, lai koordinētu Rail Baltica globālā projekta īstenošanu – pirmo šāda mēroga 
infrastruktūras projektu no Tallinas līdz Lietuvas–Polijas robežai. RB Rail AS kā 

globālā projekta centrālais koordinators ir atbildīgs par dzelzceļa projekta izstrādi, 
būvniecību un mārketinga aktivitātēm.

Vairāk informācijas – Līva Biseniece, Komunikācijas un sadarbības ar valsts 
iestādēm vadītāja. + 371 26 324 331, liva.biseniece@railbaltica.org.

Aizsteidzies 
gads

Jau	pagājis	ir	gads	bez	steigas
Un	laika	rats	tam	uzgriezis	ir	beigas,
Tad	debesvārti	vaļā	veras,
Un	svētā	nakts	pār	zemi	tveras.
  
Te	eņģelīši	klusu	lido,
Tie	tā	kā	ēnas	gaisā	slido,
Mums	sirdīs	ieplūst	viņu	elpa,
Tiek	piepildīta	dzīves	telpa.
 
Balts	plīvurs	nolaižas	kā	baltas	irbes,
Steidz	zeme	pieņemt	pūkas	sirmas,
Tās	apsedz	upi,	jūru,	pakalnus	un	lejas,
Tad	dejo,	virpuļo	un	atkal	gaisā	ceļas.
 
Lūk,	debesjumā	mēness	zvaigznes	dedz,
Jo	radītāja	acs	lai	visu	redz,
Viņš	gādājis,	lai	zemi	apskauj	

brīnumspārni
Un	visas	nedienas	lai	aiznes	tāli.
 
Lai	katrā	mājā	būtu	veselība,	

mīlestība,	pārticība,	prieks
Un	nejūtas	neviens	šai	pasaulē	

vairs	lieks.	
 

Anita Dzirnupe
2020.	gada	6.	decembris

https://info.railbaltica.org/lv
https://info.railbaltica.org/lv
mailto:liene.lapsevska@vilands.lv
mailto:liva.biseniece@railbaltica.org
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	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 īstenojusi	
Eiropas	 Jūrlietu	 un	 zivsaimniecības	 fon-
da	 (EJZF)	 līdzfinansēto	 projektu	Klimata 
pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas no-
vada ielu apgaismojuma infrastruktūrā,	
Nr.	19-09-FL05-F043.0202-000001.	
	 Projekta	 kopējās	 izmaksas	 –	
203	 475,31	 EUR,	 tai	 skaitā	 EJZF	 finan-
sējums	162	119,69	EUR	un	pašvaldības	–	
41	355,62	EUR.	

	 Ielu	apgaismojuma	būvprojektus	izstrā-
dāja	 SIA	S.O.S. projekti,	 būvdarbus	 veica	
SIA	Kvēle,	būvuzraudzība	bija	SIA	Salac-
grīvas elektromontāžnieks	ziņā.
	 Projekta	 laikā	 nomainīti	 Salacgrīvas	
novada	publiskā	ielas	apgaismojuma	ener-
goietilpīgie,	morāli	 un	 fiziski	 novecojušie	
Na	spuldžu	gaismekļi	(345	gab.)	pret	eko-
nomiskiem	 LED	 gaismekļiem.	 Atjauno-
tas	 ielu	 apgaismojuma	 līnijas	 Salacgrīvas	

pilsētas	 Dārza,	 Tīruma,	 Pērnavas	 ielā	 29,	
kā	arī	Ainažu	pilsētas	Parka	 ielā	un	Tūjas	
ciema	Liedaga	ielā.	Na	spuldžu	gaismekļu	
nomaiņa	 veikta	 Salacgrīvas	 ielās	 un	 lau-
kumos	 –	Čiekuru,	Tērces,	Meldru,	 Peldu,	
Melnalkšņu,	 Jūrmalas,	 Pļavas,	 Vasaras,	
Krūmiņu,	Avotu,	Atlantijas,	Murdu	un	 ci-
tās;	Salacgrīvas	pagasta	Vecsalacas	ciemā,	
Korģenes	ciema	Zītaru	(autoceļš	V152)	un	
Līvānu	 ielā,	 Lauvās,	 Svētciema	Dārza	 un	

Mazajā	Dārza	ielā,	Liepupes	pagasta	Mež-
gravās,	Liepupes	ciema	Skolas	ielā;	Aina-
žu	pilsētas	ielās	un	laukumos	–	Aizsaules,	
Jāņa	Asara,	Jūras,	Dāla,	Sporta,	Kāpu,	Par-
ka,	Brīvības,	Gatves,	Ozolu,	Smilgu,	Zaļā,	
Puškina,	Nākotnes,	Liepu,	Ziedu	un	citur.	
	 Gada	laikā	plānotais	elektroenerģijas	pa-
tēriņa	samazinājums	pie	vidējā	apgaismoju-
ma	stundu	skaita	3900	h	ir	163,77	MWh.

Sarma Kacara

Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas 
novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā

Izsludina Salacgrīvas novada 
pašvaldības līdzfinansēto  

bērnu un jauniešu nometņu 
projektu konkursu

	 Projektu	 konkursa	 mērķis	 ir	
veicināt	un	atbalstīt	juridisko	un	
fizisko	personu	 iniciatīvu	bērnu	
un	jauniešu	lietderīga	brīvā	laika	
organizēšanā,	rīkojot	dalībnieku	
interesēm	 atbilstošas	 nometnes	
Salacgrīvas	 novada	 administra-
tīvajā	teritorijā.
	 Konkursa	 nolikums	 un	 sais-
tītie	 dokumenti	 pieejami	 Sa-
lacgrīvas	 novada	 mājaslapā	 
www.salacgriva.lv. Pieteikumi	

jāiesniedz	 līdz	 25.	 februārim	
konkursa	 nolikumā	 noteiktajā	
kārtībā.
	 Plānojot	 nometnes,	 lūdzam	
izvērtēt	 iespējamos	 ierobežoju-
mus	 Covid-19	 izplatības	 mazi-
nāšanai	valstī.
	 Konsultācijas	 par	 konkursu	
iespējams	 saņemt,	 sazinoties	 ar	
Salacgrīvas	 novada	 domes	 pro-
jektu	 koordinatori	 Solvitu	 Ku-
kanovsku	pa	tālruni	64071982.

Kuģu ielas taka 
Ainažos

	 Lai	 uzlabotu	 gājēju	 un	 nodrošinātu	 operatīvā	
transporta	piekļuvi	pludmalē,	Ainažos	notiek	takas	
izveide	no	Kuģu	ielas	līdz	pludmalei.	Būvdarbu	lai-
kā	no	stāvlaukuma	Kuģu	ielā	 līdz	pludmalei	firma	
ALANDMA	būvē	266	m	garu	un	1,5	m	platu	t.s.	Ver-
saļas	seguma	taku.	Pie	takas	ir	informatīvais	stends	
un	būvnieki	uzstādīs	arī	soliņu.	Gar	takas	malu	pa-
vasarī	 iesēs	zālāju.	Objekta	būvuzraugs	–	SIA	RG 
Meistars,	projektu	izstrādāja	SIA	KROKS R. 
	 Pašvaldība	takas	būvniecībai	piešķīra	23	885	eiro	
(ar	PVN).

Ilga Tiesnese
Takā uz pludmali Ainažos būs Versaļas segums, tas 
nodrošinās operatīvā transporta piekļuvi pludmalei

Jennu ceļš pieņemts 
ekspluatācijā 

	 Pabeigta	vasarā	uzsāktā	Jennu	ceļa	atjaunošana.	
Decembra	pēdējā	nedēļā	parakstīts	ceļu	remontdar-
bu	 pieņemšanas-nodošanas	 akts.	 Pārbūvi	 	 posmā	
Liepu	 iela–Jennas	 Svētciemā	 veica	 SIA	 Limbažu 
Būvnieks,	būvuzraugs	bija	SIA	1PAC,	projektētājs	
un	autoruzraugs	–	SIA	Ceļu komforts.
	 3,26	km	garajā	posmā	uzņēmējam	veicamo	dar-
bu	saraksts	bija	garš:	jāizcērt	krūmi,	jāizlauž	celmi,	
jānoņem	nomaļu	uzaugums,	tās	jānostiprina,	jāde-
montē	 vecās	 un	 jāuzstāda	 jaunas	 caurtekas,	 jātīra	
vecie	 un	 jārok	 jauni	 grāvji,	 jāuzber	 un	 jālīdzina	
grants,	jāuzstāda	norādes	un	vēl	daudz	citu	darbu.	
	 Eiropas	 Lauksaimniecības	 fonda	 lauku	 at-
tīstībai	 Latvijas	 Lauku	 attīstības	 programmas	 
2014.–2020.	 gadam	 pasākumā	Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos	 iesniegtā	
projekta	 Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve 
būvniecības	izmaksas	ir	311	032	eiro,	t.sk.	publis-
kais	finansējums	226	435,20	eiro.

Ilga TiesneseJennu ceļa remontdarbi pabeigti

Par satiksmi Pērnavas ielā
	 Īstenojot	projektu	Salacgrīvas 
pilsētas tranzītielas – Vidzemes, 
Viļņu un Pērnavas ielas (izņe-
mot tiltu pār Salacu) pārbūve,	
transportam	 līdz	 28.	 februārim	
ir	slēgts	Pērnavas	ielas	posms	no	
Tērces	 ielas	 līdz	Salacgrīvas	ka-
piem.	 Šo	 posmu	 nav	 iespējams	
caurbraukt,	 jo	 ceļu	 būves	 firma	

SIA	Binders	tur	veiks	zemes	dar-
bus	un	seguma	izbūvi.	Atvainoja-
mies	par	sagādātajām	neērtībām.	
	 	 Kopš	 7. janvāra	 autobusa	
pieturas	 pie	 Salacgrīvas	 vi-
dusskolas	 atgriežas	 pastāvī-
gajās	vietās	uz	autoceļa	A1!

Ilga Tiesnese

Atjaunots tilts ceļā Utkas–Zeltiņi
	 Pagājušā	gada	nogalē	pabeig-
ta	 tilta	 ceļā	 Utkas–Zeltiņi	 at-
jaunošans.	 Šis	 tilts	 bija	 avārijas	
stāvoklī.	 Kad	 pērn	 augustā	 tika	
konstatēta	 problēma	 un	 veikta	
apsekošana,	 vajadzēja	 izstrādāt	
kontroltāmi	 avārijas	 situācijas	
novēršanai.	 Kapitālais	 remonts	
šim	 tiltam	 maksātu	 aptuveni	 
80	tūkstošu	eiro,	bet,	veicot	kva-
litatīvu	 remontu,	 kas	 izmaksāja	

18	337	eiro,	 ir	 novērsta	 avārijas	
situācija	un	tiltam	dots	otrs	mūžs.
	 Salacgrīvas	 novada	 domes	
ceļu	un	apsaimniekojamās	terito-
rijas	 speciālists	 Kristaps	 Ēdolfs,	
pieņemot	darbu,	rādījās	gandarīts	
par	paveikto	un	uzsvēra,	ka	tiltu	
sakārtošana	 novadā	 ir	 viena	 no	
viņa	darba	prioritātēm.

Ilga Tiesnese

Tilts ceļā Utkas–Zeltiņi. Pirms un pēc….

2021. gada 1. janvārī sāk darboties 
vienotais nodokļu konts

	 Ar	2021.	gada	1.	janvāri	līdzšinējo	vairāk	nekā	
40	nodokļu	kontu	vietā	visus	Valsts	ieņēmumu	die-
nesta	(VID)	administrētos	iekšzemes	nodokļus1	var	
maksāt	vienā	kontā.	Turklāt	to	var	izdarīt,	aizpildot	
tikai	 vienu	maksājuma	uzdevumu.	Tas	 ievērojami	
mazina	iespēju	kļūdas	dēļ	ieskaitīt	nodokļu	maksā-
jumu	tam	neatbilstošā	kontā.
	 Līdz	 ar	 vienotā	 nodokļu	 konta	 ieviešanu	 tiek	
vienkāršota	 nodokļu	 nomaksas	 kārtība	 un	mainīti	
vairāku	nodokļu	deklarāciju	iesniegšanas	termiņi:	
l	 pārskati	par	aprēķināto	izložu	un	azartspēļu	no-
dokli	jāiesniedz	līdz	katra	mēneša	15.	datumam;
l	 darba	 devēja	 ziņojums	 jāiesniedz līdz	 pārskata	
mēnesim	sekojošā	mēneša	17.	datumam;	
l	 pašnodarbinātas	 personas	 ziņojums2	 jāiesniedz	
līdz	ceturksnim	sekojošā	mēneša	17.	datumam;
l	 elektroenerģijas	 nodokļa	 deklarācija	 jāiesniedz	
līdz	katra	mēneša	20.	datumam.
	 Visiem	 VID	 administrētajiem	 regulāro	 iekšze-
mes	nodokļu	maksājumiem	noteikts	viens	gala	ter-
miņš	–	23.	datums.
	 Līdz	 ar	 vienotā	 nodokļu	 konta	 ieviešanu	 mai-
nās	kārtība,	 kādā	veiktie	maksājumi	 tiek	novirzīti	
saistību	segšanai3.	Maksājot	nodokļus	vienotajā	no-
dokļu	kontā,	kopējā	summa	automātiski	tiek	sada-
līta	un	novirzīta	samaksai	–	atbilstoši	tiem	nodokļu	
veidiem,	 kuru	 samaksas	 termiņš	 ir	 iestājies.	 Vis-
pirms	tiek	segtas	senākās	saistības	(FIFO	princips).	
Līdz	ar	to	maksājuma	uzdevuma	mērķa	laukā	nav	
nepieciešams	uzskaitīt	visus	nodokļus	un	nodevas,	
kas	 iekļautas	aprēķinātajā	summā.	Lai	maksājums	
segtu	noteiktu	saistību,	obligāti	jānorāda	tikai	tādi	
identifikatori,	kas	nav	piešķirti	saistībā	ar	nodokļu	

samaksas	termiņa	pagarinājumu	un	labprātīgās	no-
maksas	grafiku.	
	 Informāciju	 par	 to,	 kādi	 nodokļi	 no	 vienotajā	
kontā	iemaksātās	summas	ir	samaksāti	un	kādas	ir	
nākotnes	 saistības,	 varēs	 noskaidrot	Elektroniskās	
deklarēšanas	sistēmā	(EDS),	kur	būs	pieejama	jau-
na	sadaļa	Maksājumu un nomaksas stāvoklis. 
	 Pārejas	posmā	2021.	gadā	uz	līdzšinējiem	kon-
tiem	 kļūdaini	 veiktie	 maksājumi	 tiks	 novirzīti	 uz	
vienoto	kontu	un	apstrādāti	atbilstoši	jaunajai	kārtī-
bai.
	 Lai	 uzsāktu	 darbu	 ar	 vienoto	 kontu,	VID	 veic	
apjomīgus	modernizācijas	darbus,	līdz	ar	to	var	būt	
īslaicīgi	traucēta	VID	IS	pieejamība.
	 Plašāka	informācija	par	vienoto	nodokļu	kontu	– 
tīmekļa	vietnes	www.vid.gov.lv sadaļā	Vienotais no-
dokļu konts.
	 Jautājumu	 un	 neskaidrību	 gadījumā	 aicinām	
zvanīt	uz	VID	konsultatīvo	tālruni	67120000	un	iz-
vēlēties	tēmu	Vienotais nodokļu konts.

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr.	67122670;	67122668	

Talejas	iela	1,	Rīga,	LV-1978
www.vid.gov.lv

1 Muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās. Vie-
notajā nodokļu kontā tos plānots ieskaitīt, sākot ar 2023. gadu.
2 Pašnodarbinātas personas ziņojums, kas jāsniedz saimnie-
ciskās darbības veicējam, autoratlīdzības saņēmējam, iekšzemes 
darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba 
ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, kuri nodokļus maksā paši.
3 Ministru kabineta noteikumi Nr. 661 Kārtība, kādā maksā no-
dokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem 
saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai stājās spē-
kā 2021. gada 1. janvārī.

http://www.salacgriva.lv
http://www.vid.gov.lv
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
http://www.vid.gov.lv
https://likumi.lv/ta/id/302687-kartiba-kada-maksa-nodoklus-nodevas-citus-valsts-noteiktos-maksajumus-un-ar-tiem-saistitos-maksajumus-un-novirza-tos-saistibu
https://likumi.lv/ta/id/302687-kartiba-kada-maksa-nodoklus-nodevas-citus-valsts-noteiktos-maksajumus-un-ar-tiem-saistitos-maksajumus-un-novirza-tos-saistibu
https://likumi.lv/ta/id/302687-kartiba-kada-maksa-nodoklus-nodevas-citus-valsts-noteiktos-maksajumus-un-ar-tiem-saistitos-maksajumus-un-novirza-tos-saistibu
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Šogad uzņēmējiem vairākas būtiskas 
izmaiņas nodokļu jomā 

	 Jau	pērnā	gada	nogalē	Saeima	pieņēma	
vairākas	 izmaiņas	 dažādos	 nodokļu	 nor-
matīvajos	aktos,	kas	stājās	un	stāsies	spēkā	
2021.	gadā.	Tās	ir	saistošas	arī	uzņēmējiem	
un	viņu	darbiniekiem.	Atgādinām	par	svarī-
gākajām	no	tām	un	aicinām	plašāk	ar	visām	
izmaiņām	iepazīties	Valsts	 ieņēmumu	die-
nesta	 (VID)	 tīmekļvietnes	 sadaļā	Nodokļi 
2021. 
	 Atgādinām	arī,	ka	jau	2021.	gada	1.	jan-
vārī	sāka	darboties	vienotais	nodokļu	konts.	
Tas	 nozīmē,	 ka	 līdzšinējo	 vairāk	 nekā	
40	nodokļu	kontu	vietā	visi	VID	adminis-
trētie	 nodokļi	 būs	 jāmaksā	 vienā	 kontā,	
turklāt	 visiem	 VID	 administrēto	 regulāro	
iekšzemes	nodokļu	maksājumiem	 ir	viens	
gala	termiņš	–	23.	datums.	Mainīti	vairāku	
nodokļu	deklarāciju	iesniegšanas	termiņi.	
	 Nākamgad	izmaiņas	nodokļu	jomā	skars	
darba	 devējus,	 mikrouzņēmuma	 nodokļa	
maksātājus	 (gan	 uzņēmumu	 īpašniekus,	
gan	darbiniekus),	 akcīzes	nodokļa	maksā-
tājus	un	autoratlīdzības	izmaksātājus.	Tāpat	
uzņēmumiem	 jārēķinās,	ka	no	2021.	gada	
mainās	transportlīdzekļa	ekspluatācijas	no-
dokļa	likmes.

Darba devējiem un 
darbiniekiem 

	 No	 2021.	 gada	 mainās	 algas	 nodokļu,	
proti,	 iedzīvotāju	 ienākuma	 nodokļa	 un	
valsts	 sociālās	 apdrošināšana	 obligāto	 ie-
maksu	likmes.	Mainās	arī	minimālās	darba	
algas	apmērs	–	tā	būs	500	eiro	apmērā,	bet	
neapliekamo	minimumu	piemēros	nodokļu	

maksātājiem,	 kuru	 gada	 ienākumi	 nepār-
sniegs	21	600	eiro	jeb	1800	eiro	mēnesī.
	 Savukārt	 ar	 2021.	 gada	 1.	 jūliju	 tiks	
ieviestas	 minimālās	 obligātās	 iemaksas.	
Valsts	sociālās	apdrošināšanas	aģentūra	ap-
rēķinās	minimālās	obligātās	iemaksas,	kas	
papildus	jāveic	darba	devējam,	un	paziņos	
par	šīm	iemaksām	Elektroniskās	deklarēša-
nas	sistēmā.
	 Tas	 nozīmē,	 ka	 darba	 devējam	 būs	 jā-
veic	obligātās	 iemaksas	par	saviem	darbi-
niekiem	 no	 starpības	 starp	 triju	 Ministru	
kabineta	noteikto	minimālo	mēneša	darba	
algu	apmēru	un	deklarēto	darbinieka	darba	
algu	(obligāto	iemaksu	objektu).

Mikrouzņēmumu 
īpašniekiem 

	 Mikrouzņēmumu	 īpašniekiem	 jārēķi-
nās	 ar	 vairākām	 būtiskām	 izmaiņām.	 No	 
2021.	 gada	 mainījušās	 mikrouzņēmuma	
nodokļa	likmes;	kārtība,	kādā	tiek	maksāti	
nodokļi	 no	 darbinieku	 algām	 mikrouzņē-
mumā;	 mikrouzņēmuma	 nodokļa	 maksā-
jumu	deklarēšanas	un	veikšanas	kārtībā,	kā	
arī	paredzēti	vairāki	ierobežojumi.	Svarīgi,	
ka	 izmaiņas	 attiecībā	 uz	mikrouzņēmuma	
darbiniekiem	 daļēji	 stājas	 spēkā	 gan	 no	 
1.	janvāra,	gan	1.	jūlija.	
	 Tādēļ,	 lai	 uzņēmēji	 varētu	 pieņemt	 iz-
svērtu	 lēmumu	par	 tālāko	 darbību,	 atteik-
ties	 no	 mikrouzņēmumu	 nodokļa	 mak-
sātāja	 statusa	 ar	 2021.	 gadu	 var	 vēl	 līdz	 
šodienai,	15.	janvārim.
	 Pērn	14.	decembrī	notika	VID	tiešsaistes	

seminārs	 par	 izmaiņām	 Mikrouzņēmumu	
nodokļa	 likumā.	Tā	videoieraksts,	prezen-
tācija	un	atbildes	uz	biežāk	uzdotajiem	jau-
tājumiem	pieejamas	VID	tīmekļvietnes	sa-
daļā	Nodokļi2021/Esmu MUN maksātājs.

Autoratlīdzības 
izmaksātājiem 

	 Tiem	autoratlīdzības	izmaksātājiem,	kuri	
nav	 kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija,	
no	2021.	gada	1.	jūlija	līdz	31.	decembrim	
mainīsies	 tas,	 kā	 jāaprēķina	 un	 jāizmaksā	
autoratlīdzība,	 jo	 būs	 spēkā	 jauna	 IIN	 un	
VSAOI	ieturēšanas	un	maksāšanas	kārtība.	
Tiem	 autoratlīdzības	 izmaksātājam,	 kas	 ir	
kolektīvā	 pārvaldījuma	 organizācija,	 no-
dokļu	ieturēšanas	kārtība	nemainās.	

Akcīzes nodokļa 
maksātājiem 

	 Galvenās	 izmaiņas	 akcīzes	 nodokļa	
jomā	 skar	 tos	 komersantus,	 kuri	 veic	 vai	
plāno	veikt	darbības	ar	elektroniskajās	ci-
garetēs	 izmantojamo	 šķidrumu	 sagatavo-
šanas	sastāvdaļām	un	tabakas	aizstājējpro-
duktiem	(piemēram,	nikotīna	spilventiņiem	
u.c.).	
	 No	 2021.	 gada	 1.	 janvāra	 visi	 tabakas	
aizstājējprodukti	 un	 elektroniskajās	 ciga-
retēs	izmantojamo	šķidrumu	sagatavošanas	
sastāvdaļas	 kļuvuši	 par	 akcīzes	 preci.	Tas	
nozīmē,	ka	tiem	piemērots	akcīzes	nodok-
lis,	un	visiem	uzņēmējiem,	kas	nodarbojas	
ar	 to	 ievešanu,	 izplatīšanu	 vai	 tirgošanu,	

turpmāk	 jāievēro	 vairāki	 nosacījumi,	 kas	
attiecināmi	uz	akcīzes	preču	apriti.
	 1.	janvārī	paaugstinātas	akcīzes	nodokļa	
likmes	tabakas	izstrādājumiem,	bet	cigare-
tēm	akcīzes	nodokļa	 likme	paaugstināsies	
1.	martā.	
	 No	1.	jūlija	ar	akcīzes	nodokļa	markām	
būs	 jāmarķē	 elektroniskajās	 cigaretēs	 iz-
mantojamie	 šķidrumi,	 to	 sagatavošanas	
sastāvdaļas	un	tabakas	aizstājējprodukti,	kā	
arī	karsējamā	tabaka.

*   *   *
	 Lai	 skaidrotu,	 kā	 tieši	 šīs	 izmaiņas	 ie-
tekmēs	 uzņēmējus	 un	 dažādas	 iedzīvotā-
ju	 grupas,	 VID	 rīkos	 vairākus	 tiešsaistes	
seminārus	 par	 izmaiņām	 nodokļu	 nor-
matīvajos	 aktos.	 Aktuālā	 informācija	 par	
turpmākajiem	VID	organizētājiem	pasāku- 
miem	–	VID	tīmekļvietnes	www.vid.gov.lv 
sadaļā	Notikumu kalendārs. 
	 Jautājumu	un	neskaidrību	gadījumā	ai-
cinām	zvanīt	uz	VID	Konsultatīvo	tālruni	
67120000,	kā	arī	uzdot	 savus	 jautājumus	
rakstiski	VID	Elektroniskās	 deklarēšanas	
sistēmas	sadaļā	Sarakste ar VID.	Svarīgi,	
ka,	 zvanot	 uz	 VID	 Konsultatīvo	 tālruni	
67120000,	 ikviens	 var	 saņemt	 arī	 perso-
nificētu	 konsultāciju,	 ja	 vien	 zvanot	 pie-
slēdzas	VID	EDS	un	nosauc	tur	redzamo	
kodu.	

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122670, 67122668

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

BIOR veiks Latvijas upju inventarizāciju
	 Pārtikas	 drošības,	 dzīvnieku	 veselības	
un	vides	zinātniskā	institūta	BIOR	vadošie	
pētnieki	uzsākuši	darbu	pie	Latvijas	upju	
ierindošanas	prioritārā	 secībā	pēc	 to	eso-
šās	 un	 potenciālās	 nozīmes	 zivju	 faunas	
saglabāšanā.	Kopumā	plānots	inventarizēt	
19	tūkstošus	kilometru	Latvijas	upju.
	 Šobrīd	 sadarbībā	 ar	 Latvijas	 Vides,	
ģeoloģijas	 un	 meteoroloģijas	 centra	 spe-
ciālistiem	tiek	veidots	upju	saraksts.	Visas	
Latvijas	 upes	 tiks	 sadalītas	 1	 km	 garos	
posmos.	 Par	 katru	 posmu	 datubāzē	 tiks	
iekļauta	pieejamā	informācija,	piemēram,	
upes	 kritums,	 gultnes	 substrāts,	 zemes	
izmantošanas	 veids	 upes	 krastā.	 Pētnieki	
plāno	 apkopot	 informāciju	 par	 aptuveni	
19	tūkstošiem	posmu.	
	 Latvijas	 upju	 inventarizācija	 nepiecie-

šama,	lai	novērtētu	upju	nozīmi	zivju	sugu	
aizsardzībā	un	faunas	daudzveidībā,	kā	arī	
saimnieciski	 izmantojamo	 zivju	 resursu	
saglabāšanā.	 Šāda	 datubāze	 nodrošinātu	
zinātniski	 pamatotu	 upju	 apsaimniekoša-
nas	 pasākumu	 plānošanu	 un	 palielinātu	
upju	atjaunošanas	pasākumu	efektivitāti.	
	 Pirms	 Latvijas	 upju	 inventarizācijas	
darba	 uzsākšanas	 vadošie	BIOR	 pētnieki	
sadarbībā	ar	upju	apsaimniekošanā	iesais-
tītajām	organizācijām,	kā	arī	 individuāla-
jiem	 upju	 apsaimniekošanas	 ekspertiem	
un	entuziastiem	veica	priekšizpēti	un	apzi-
nāja		vērtīgākās	zivju	sugas.	Tāpat	noteikti	
nozīmīgākie	upju	novērtēšanā	 izmantoja-
mie	dati	un	to	avoti.	
	 Par	Latvijas	upēs	nozīmīgākajām	zivju	
sugām	 atzītas	 ceļotājzivis	 (lasis,	 taimiņš,	

upes	nēģis	u.c.),	citi	 lašveidīgie	(alata	un	
strauta	forele),	kā	arī	zivis,	kas	uzturas	sa-
līdzinoši	strauji	 tekošos	–	ar	skābekli	ba-
gātos	–	ūdeņos.	Nozīmīgākie	šo	sugu	stā-
vokli	ietekmējošie	faktori	ir	upju	kritums,	
gultnes	 substrāts	 un	 ūdens	 temperatūra,	
kā	 arī	 upēs	 esošie	 aizsprosti,	 mazo	HES	
ekspluatācija,	upju	 iztaisnošana	un	bebru	
aktivitātes.	
	 Upju	 inventarizāciju	 plānots	 pabeigt	
līdz	 vasarai,	 pēc	 tam	BIOR	 pētnieki	 iz-
veidos	 publiski	 pieejamu	 upju	 sarakstu,	
kurā	tiks	apskatīti	un	uzskaitīti	efektīvā-
kie	apsaimniekošanas	pasākumi.	Saraksts	
ļaus	racionāli	izmantot	pieejamos	finanšu	
līdzekļus,	 lai	veiktu	uz	zinātniski	pama-
totiem	 lēmumiem	 balstītu	 upju	 atjauno-
šanu.

	 Pētījumu	 valsts	 zinātniskais	 institūts	
BIOR	īsteno	kopā	ar	Latvijas	Vides	aizsar-
dzības	fondu	projektā	Latvijas upju ierin-
došana prioritārā secībā pēc to esošās un 
potenciālās nozīmes zivju faunas saglabā-
šanā. 
 BIOR	 ir	 viens	no	 lielākajiem	zinātnis-
kajiem	 institūtiem	 Baltijā	 un	 vadošais	
pētniecības,	 laboratorisko	 izmeklējumu	
un	zināšanu	pārneses	 jomā.	Balstoties	uz	
inovatīvām	pētniecības	metodēm,	tas	rada	
praktiski	pielietojamas	zināšanas	tādās	jo-
mās	kā	sabiedrības	un	vides	veselība,	pār-
tika,	zivsaimniecība	un	veterinārmedicīna.

Ilze Dimante,
institūta «BIOR» sabiedrisko attiecību 

vadītāja

Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju 
biznesa ideju konkurss 2021

	 Līdz	 31.	 janvārim	 Labklājības	 minis-
trija	 aicina	 iesniegt	 pieteikumus	 sociālās	
uzņēmējdarbības	 uzsācēju	 biznesa	 ideju	
konkursam	 2021.	 Tā	 mērķis	 ir	 iesaistīt	
sociālajā	 uzņēmējdarbībā	 cilvēkus	 bez	
iepriekšējas	 pieredzes	 šajā	 jomā,	 kā	 arī	
noteikt	 20	 labākos	 sociālās	 uzņēmējdar-
bības	uzsācējus,	kuri	saņems	individuālas	
konsultācijas	savas	biznesa	idejas	realizē-
šanai.
	 Sociālās	 uzņēmējdarbības	 ideju	 kon-
kursā	gaidīsim	biznesa	idejas,	kas	piedāvā	
risinājumu	dažādām	sociālām	problēmām,	
piemēram,	 sociālās	 atstumtības	 riskam	
pakļauto	iedzīvotāju	grupu	nodarbinātība,	
sociālo	 pakalpojumu	 sniegšana,	 iekļau-
jošas	 pilsoniskas	 sabiedrības	 veidošana,	
izglītības	 veicināšana,	 atbalsts	 zinātnei,	
vides	 aizsardzība	 un	 saglabāšana,	 dzīv-
nieku	aizsardzība,	kultūras	daudzveidības	
nodrošināšana.
	 Katrs	 pretendents	 var	 iesniegt	 vienu	
biznesa	ideju,	kurā	var	paredzēt	attīstības	
finanšu	institūcijas	Altum	finanšu	atbalsta	

(granta)	 saņemšanu	 (5–50	 tūkstoši	 eiro).	
10%	no	kopējā	finansējuma	pretendentam	
jānodrošina	no	saviem	līdzekļiem.	Atbal-
sta	 gadījumā	 pretendentam	 būs	 jādibina	
sabiedrība	ar	ierobežotu	atbildību,	kas	ie-
gūs	sociālā	uzņēmuma	statusu	un	 īstenos	
Altum	 atbalstīto	 biznesa	 plānu.	 Paredza-
mais	termiņš	biznesa	plāna	īstenošanai	un	
rezultātu	 sasniegšanai	 −	 līdz	 2022.	 gada	
30.	septembrim.
	 Biznesa	 idejas	 pieteikums	 jāiesniedz	
līdz	31.	janvāra	plkst.	23.59,	aizpildot	un	
nosūtot	Labklājības	ministrijas	mājaslapā	
ievietoto	pieteikuma	veidlapu.	Pieteikumu	
var	iesniegt	parakstītu	ar	drošu	elektronis-
ku	parakstu,	nosūtot	uz	e-pasta	adresi	re-
gistracija.su@lm.gov.lv	 vai	 caur	 portālu	
www.latvija.lv.
	 Jautājumus	 par	 pieteikuma	 sagatavo-
šanu	 var	 uzdot	 pa	 tālruni	 64331834	 vai	
rakstot	uz	e-pasta	adresi	registracija.su@
lm.gov.lv.
	 Ideju	 konkursa	 nolikums,	 pieteikuma	
veidlapa,	pretendentu	vērtēšanas	kritēriji,	

kā	arī	sociālo	uzņēmējdarbību	regulējošie	
normatīvie	 akti	 ir	 atrodami	 Labklājības	
ministrijas	mājaslapā	www.lm.lv,	 Eiropas	
Sociālā	fonda	projekta	Atbalsts sociālajai 
uzņēmējdarbībai	 sadaļā,	 atverot	 apakšsa-
daļas	 Normatīvie akti	 un	 Sociālās uzņē-
mējdarbības uzsācēju ideju konkurss. 
	 Sagatavoties	 konkursam	 var	 palīdzēt	
vebināru	 cikls	 Sociālās uzņēmējdarbības 
skola 2020,	 kas	 ir	 pieejams	www.lm.gov.
lv/lv/informativie-materiali.
 Konkursu	 finansē	 ESF	 projektā At-
balsts sociālajai uzņēmējdarbībai Nr. 
9.1.1.3/15/I/001.

2020. gada 16. decembrī ar 
Salacgrīvas novada domes lēmumu 
Nr. 485 Par grozījumiem Salacgrīvas 

novada attīstības programmas 
2015.–2021. gadam investīciju plānā 

2020.–2021. gadam (protokols 
Nr. 16; 33.§) ir aktualizēts 

Salacgrīvas novada attīstības 
programmas investīciju plāns. 

Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem 
plānošanas dokumentiem 

Salacgrīvas novada domes interneta 
vietnē www.salacgriva.lv, sadaļā 

Teritorijas plānošana. 

Jauna adrese
	 Valsts	vides	dienesta	Vidzemes	reģio-
nālās	 vides	 pārvaldes	 zvejas	 kontroles	
daļas	 inspektori	 2020.	 gada	 nogalē	 no	
Lašlejām	 Vecsalacā	 pārcēlās	 uz	 jaunām	
telpām	Dabas	aizsardzības	pārvaldes	ēkā	
Salacgrīvā.
	 Zvejniekiem	 zvejas	 žurnāli	 turpmāk	
būs	jānodod	jaunā	adresē	–	Rīgas	ielā	10a,	
Salacgrīvā.

https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-izmainas-uznemejiem-2021
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-izmainas-uznemejiem-2021
https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts
https://www.vid.gov.lv/lv/esmu-mun-maksatajs
http://www.vid.gov.lv
https://www.vid.gov.lv/lv/saimniecisk%C4%81s-darb%C4%ABbas-veic%C4%93ji
https://eds.vid.gov.lv/login/
https://eds.vid.gov.lv/login/
http://www.vid.gov.lv
mailto:registracija.su@lm.gov.lv
mailto:registracija.su@lm.gov.lv
http://www.latvija.lv
mailto:registracija.su@lm.gov.lv
mailto:registracija.su@lm.gov.lv
http://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali
http://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali
http://www.salacgriva.lv
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Par 2020. gadā padarīto 
Liepupes pagastā

	 2020.	 gads	Liepupes	 pagasta	
teritorijā	 bijis	 ļoti	 aktīvs,	 esam	
strādājuši	 pie	 teritorijas	 infra-
struktūras	 uzlabošanas.	 Darbi	
Liepupes	 teritorijā	veikti	Salac-
grīvas	novada	domes	speciālistu	
uzraudzībā.	Veidojam	kopīgi	sa-
koptu	novadu.
	 Realizēts	 projekts	 gājēju	 iet-
ves,	 stāvlaukuma,	 ielas	 apgais-
mojuma	 un	 pieturas	 paviljona	
rekonstrukcijai	 pie	 Liepupes	
pamatskolas.	 Salacgrīvas	 nova-
da	dome	šo	darbu	veikšanai	pie-
šķīra	193	596,55	EUR	ar	PVN.	
Būvdarbus	 veica	 SIA	 Kvinta 
BCL.	 Būvuzraudzību	 veica	
SIA	 Ceļu komforts	 par	 summu	 
4516	 EUR	 ar	 PVN.	 Projektu	
izstrādāja	 SIA	BM Projekts	 par	
6790	EUR	ar	PVN.	
	 Novada	 dome	 šajā	 gadā	 pie-
šķīra	 finansējumu	 autoceļu	 se-
guma	 uzlabošanai.	 Pašvaldības	
autoceļi	 Tūja–Lembuži,	 Tūja–
Ežurgas	 un	 Raunīši–Mežciems	
atjaunoti.	 Minēto	 pašvaldības	
autoceļu	 darbu	 kopējās	 izmak-
sas	 –	 26	 070	 EUR	 ar	 PVN.	
Ceļu	 uzlabošanai	 kopā	 izlietots	 
830	m3	ceļa	seguma	materiāla	ar	
grants	 frakciju	 0–32	 mm	 un	 ar	
~30%	sijātā	asfalta	piejaukumu.	
Pašvaldības	 autoceļiem	 Tūja–
Ežurgas	 un	 Raunīši–Mežciems	
kritiskākajās	vietās	tika	noņemts	
240	m3	apauguma.	Ceļam	Tūja–
Ežurgas	nomainīta	viena	caurte-
ka	un	tīrīts	grāvis.	
	 Satiksmes	 ministrija	 ceļu	 un	
ielu	operatīvajai	kopšanai	un	uz-
turēšanai	 piešķīra	71	169	EUR.	
Papildus	 ceļu	 remonta	 darbiem	
tika	novirzīti	16	484	EUR,	kā	arī	
neizlietotais	2019.	gada	finansē-
jums.	 Par	 ceļu	 uzturēšanai	 pa-
redzēto	finansējumu	veikta	ceļu	
klātnes	profilēšana	(297,81	km),	 
nomaļu	 grunts	 uzaugumu	 no-
ņemšana	 (948	 m³),	 nesaistītu	
minerālmateriālu	 seguma	 ie-
sēdumu	 vai	 bedrīšu	 remonts	
(1566	 m³),	 bedrīšu	 aizpildīšana	
ar	 šķembām	 bitumena	 emulsi-
ju	 (140	 m²),	 mehanizēta	 zāles	
pļaušana	gar	pašvaldības	ceļiem	
(63,17	pārgājiena	kilometri),	bo-
jāto	plastmasas	caurteku	posmu	
nomaiņa	(diametrs	0,4	m	–	63	m,	
diametrs	0,3	m	–	6	m,	diametrs	
0,6	m	–	12	m),	 ceļu	klātnes	 at-
brīvošana	no	vētrā	lauztiem	ko-
kiem,	 uzstādītas	 12	 ceļa	 zīmes.	
Pastāvīgi	kontrolētas	un	regulē-
tas	Liepupes	Dzirnavu	ezera	slū-
žas.	 Iegādāti	 divi	 ātruma	 slāpē-
tāju	komplekti	un	to	atzīmēšanai	
nepieciešamās	 informācijas	 zī-
mes.	Ātruma	slāpētājus	tiem	pa-
redzētajā	vietā	novietosim	šopa-
vasar	saskaņā	ar	domes	lēmumu.	
Regulāri	 tiek	veikta	ceļu	faktis-
kā	 stāvokļa	 kontrole.	 Izskatām	
iesniegumus	 par	 autoceļu	 lie-
tošanas	 tiesībām,	 pamatojoties	
uz	 likumu	 Par autoceļiem	 un	
06.04.2010.	 Ministru	 kabineta	
noteikumiem	Nr. 343 Noteikumi 
par lielgabarīta un smagsvara 
pārvadājumiem, kā arī kontrolē-
jam tehnikas pārvietošanos.
	 Īstenojām	Zemkopības	minis-
trijas	un	Lauku	atbalsta	dienesta	
atbalstīto	 projektu	 Salacgrīvas 
novada grants ceļu pārbūve,	
Nr.	 18-09-A00702-000041,	 kura	
laikā	 pārbūvēts	 autoceļš	 Gulbī-
ši–Liepupes	 muiža.	 Pērn	 darbi	
pabeigti.	Tos	veica	SIA	CB 7	par	
kopējo	summu	298 979,98	EUR	 

ar	 PVN.	 Būvprojekta	 Autoceļa 
Gulbīši–Liepupes muiža pār-
būve	 autoruzraudzību	 veica	
SIA	 Ceļu komforts	 par	 summu	
2701	 EUR	 ar	 PVN.	 Būvuz-
raudzību	 veica	 SIA	 1PAC par	 
4789	EUR	ar	PVN.
	 Tā	kā	vēl	nav	apstiprināts	Sa-
lacgrīvas	novada	 teritorijas	plā-
nojums	 līdz	 2030.	 gadam,	 nav	
iespējams	 noslēgt	 vienošanos	
ar	Liepupes	pilskalna	 īpašnieku	
par	 teritorijas	 labiekārtošanu.	
1697	EUR	ar	PVN	finansējumu	
novirzījām,	 lai	 izgatavotu	 pār-
vietojamos	 solus,	 kas	 nepiecie-
šami	brīvdabas	pasākumos.	Dar-
bus	veic	SIA	TP Kastes.
	 Noslēgts	 līgums	 par	 Liep-
upes	 kapu	 apsaimniekošanu	 ar	
saimnieciskās	 darbības	 veicēju	
Maigu	Dzeni.	Saskaņā	ar	pasūtī-
to	darbu	apjomu	līguma	summa	
gadā	 ir	 10	 534	 EUR.	 Liepupes	
kapsētas	 viena	no	 aktuālākajām	
problēmām	 bija	 tualetes	 trū-
kums,	 pērn	 iegādāta	 SIA	 Jaku-
bini	 izgatavota	 biotualete.	 Ko-
pējās	 iegādes	 un	 uzstādīšanas	
izmaksas	–	2000	EUR	ar	PVN.
	 Turpinās	 Liepupes	 pagasta	
teritorijas	 ikdienas	 uzturēšanas	
darbi,	 kuros	 ir	 iekļauti	 pašval-
dības	īpašumu	uzkopšana,	pļau-
šana,	 noeju	 uz	 jūru	 uzturēšana	
un	 citi	 saskaņā	 ar	 līgumu.	 Šos	
darbus	SIA	JSB apsaimniekotājs 
gadā	 veic	 par	 18	 004,75	 EUR	
bez	PVN.	
	 Pavasarī	 remontēts	 jumts	
pašvaldības	 īpašumam	 Trans-
formators T-4425 Zaķ upe.	 Šim	
mērķim	2019.	gadā	tika	piešķirts	 
812	 EUR	 ar	 PVN.	 Piešķirto	 fi-
nansējumu	 un	 plānotos	 darbus	
pārcēlām	uz	2020.	gadu,	 tomēr,	

veicot	 remontu,	 konstatējām,	
ka	 jumta	 bojājumi	 ir	 plašāki	
nekā	 iepriekšējā	 gadā.	 Papil-
du	 nepieciešamos	 līdzekļus	 –	 
645,60	 EUR	 ar	 PVN	 –	 sedzām	
no	 pārvaldes	 bāzes	 budžeta.	
Darbus	veica	SIA	Alandma.
	 Tūjas	ciemā	pašvaldības	 īpa-
šumā	ir	meliorācijas	grāvis.	Tas	
ilgstoši	 nebija	 kopts,	 tādēļ	 grā-
vis	bija	aizaudzis	ar	krūmiem	un	
nenodrošināja	lietus	ūdens	caur-
plūdi.	 Tika	 pieņemts	 lēmums	
sakopt	 meliorācijas	 novadgrā-
vi,	 nodrošinot	 lietus	 notekūde-
ņu	 novadīšanu.	 Darbus	 veica	 
SIA	LGMG	par	12	335,22	EUR	
bez	PVN.
	 Tūjas	 ciemā	 notika	 nere-
ģistrēto	 būvju	 –	 trīs	 pagrabu,	
sarkanu	 ķieģeļu	 ēku	 un	 gājēju	
tilta	 pār	 Zaķupi	 –	 nojaukšana	
un	 augsnes	 izlīdzināšana	 par	 
15	 529,50	 EUR	 bez	 PVN.	 Šos	
darbus	veica	SIA	Global Nordic 
Metals.
	 Tūjas	 ciema	 publiskā	 bērnu	
rotaļu	 laukuma	 bojātās	 iekār-
tās	 detaļas	 nomaiņu	 veica	 SIA	
Venredi	par	summu	363	EUR	ar	
PVN.
	 Piejūras	 teritorijā	 īstenota	
projekta	 Piekrastes apsaimnie-
košanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana	 aktivitāte.	 Vasaras	
sezonā	 nodrošināta	 Rīgas	 līča	
Liepupes	pagasta	Tūjas	un	Lem-
bužu	ciema	jūras	krasta	teritori-
jas	 starp	ūdens	 līmeni	un	vietu,	
kur	 sākas	 dabiskā	 sauszemes	
veģetācija,	 regulāra	 izskaloto	
materiālu	un	atkritumu	savākša-
na	un	aizvešana.	Darbu	veicējs	–	
SIA	Jūrasdzeņi	par	kopējo	sum-
mu	2846,99	EUR	ar	PVN.
	 Noslēgusies	 Tūjas	 Zinību	

centra	 apkārtnes	 labiekārtošana,	
kuras	laikā	izbūvēts	bruģēts	lau-
kums	un	atbalsta	siena	brīvdabas	
kino,	 uzstādīti	 āra	 vingrošanas	
rīki,	 basketbola	 grozs,	 soliņi,	
atkritumu	 urnas,	 kā	 arī	 ierīkots	
laukuma	 apgaismojums.	 Šos	
darbus	 veica	 SIA	NOBE,	 kopē-
jās	 izmaksas	 –	 49	 101,79	 EUR	
bez	 PVN.	 Minētie	 darbi	 tika	
veikti	 Interreg Central Baltic 
pro	grammas	 sadarbības	 projek-
tā	Coast4us	 (tā	mērķis	 ir	 attīstīt	
jaunu,	inovatīvu,	visaptverošu	un	
vietējās	 vajadzībās	 balstītu	 plā-
nošanas	pieeju	 jūras	un	piekras-
tes	 teritoriju	 attīstībai	 Somijā,	
Latvijā,	 Zviedrijā	 un	 Igaunijā).	
Salacgrīvas	 novadā	 šī	 projekta	
pilotteritorija	bija	Tūja.	
	 Īstenojām	 Eiropas	 Jūrlietu	
un	 zivsaimniecības	 fonda	 līdz-
finansēto	 projektu	 Klimata pār-
maiņu mazināšana Salacgrīvas 
novada ielu apgaismojuma in-
frastruktūrā,	 Nr.	 19-09-FL05-
F043.0202-000001.	Projekta	gai-
tā	nomainīti	publisko	ielu	apgais-
mojuma	 energoietilpīgie,	 morāli	
un	fiziski	novecojušie	Na	spuldžu	
gaismekļi	 pret	 ekonomiskiem	
LED	gaismekļiem	un	 atjaunotas	
ielu	 apgaismojuma	 līnijas	 Tūjas	
ciema	 Liedaga	 ielā,	 Liepupes	
ciema	 Skolas	 ielā	 un	 Liepupes	
pagasta	 Mežgravās.	 Būvdarbu	
izmaksas	 Liedaga	 ielā	 Tūjā	 –	
15	093,37	EUR	bez	PVN,	projek-
tēšanas	izmaksas	1100	EUR	bez	
PVN.	 Būvuzraudzības	 izmaksas	
šim	objektam	516	EUR	bez	PVN.	
Būvprojektu	 izstrādāja	SIA	Del - 
ta EM,	 darbus	 veica	 SIA	KVĒ-
LE,	būvuzraudzību	–	SIA	Salac-
grīvas elektromontāžnieks.
	 Duntē	 atjaunots	 elektroener-
ģijas	 pieslēgums	 ielas	 apgais-
mojumam.	Lai	 to	 realizētu,	 tika	
izstrādāts	 ārējo	 tīklu	 elektroap-
gādes	būvprojekts	un	 topogrāfi-
ja.

	 Liepupes	 pagastā	 joprojām	
aktuāla	 ir	 atkritumu	 šķirošanas	
problēma.	 Pērn	 izveidoti	 četri	
šķirotajiem	 atkritumiem	 pare-
dzēti	 laukumi,	 kuros	 novietoja	
šķiroto	 atkritumu	 ievietošanai	
paredzētos	 ZAAO	 konteinerus.	
Diemžēl	 vienu	 laukumu	 nācās	
slēgt,	 jo	 iedzīvotāji	 neievēroja	
šķiroto	 atkritumu	 apsaimnieko-
šanas	 nosacījumus.	 Šobrīd	 tiek	
novietotas	videokameras	un	vēr-
tēts	 ievietoto	 atkritumu	 saturs.	
Identificējam	 personas,	 kuras	
neievēro	 atkritumu	 šķirošanas	
nosacījumus.
	 Iesaistāmies	 Nodarbinātības	
valsts	aģentūras	organizētajā	ak-
tīvajā	pasākumā	Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi.	Pasākuma	īs-
tenošanas	laikā	Liepupes	pagas-
tā	nodarbinājām	četras	personas.
	 Liepupes	 pārvaldes	 pārziņā	
ir	 arī	 dzīvojamo	 māju	 apsaim-
niekošana.	 Aicinām	 dzīvokļu	
īrniekus,	 kuriem	 ir	 beztermiņa	
īres	 līgumi,	 ierosināt	 dzīvokļu	
atsavināšanu.	 Uzkrājumi	 no	 īr-
nieku	veiktajām	iemaksām	māju	
apsaimniekošanai	 veidojas	 lēni.	
Dzīvokļa	 īres	 maksas	 un	 līdz	
ar	 to	 apsaimniekošanas	 maksas	
ir	 nelielas.	 Pašvaldība	 īres	 dzī-
vokļos	 neveiks	 papildu	 ieguldī-
jumus,	 jāiztiek	 ar	 īres	maksām.	
Tās	 noteiktas,	 pamatojoties	 uz	
25.09.2013.	 domes	 lēmumu	
Nr. 448 Par pašvaldības dzīvo-
jamo telpu īres maksas apstipri-
nāšanu. 
	 Lai	 gan	2021.	 gads	 sola	 jau-
nu	 novadu	 veidošanu,	 mēs	 sa-
vus	 iesāktos	 darbus	 turpināsim.	
Šobrīd	 ir	bažas	par	 jauno	nova- 
du	 –	 vai	 atbilstoši	 jaunā	 bu-
džeta	 iespējām	 atradīs	 finansē-
jumu	 mūsu	 projektu	 turpinā- 
šanai.	

Ilze Ozoliņa,
Liepupes pārvaldes vadītāja 

Ilgi gaidītais stāvlaukums pie Liepupes pamatskolas tagad ir drošs 
gājējiem un braucējiem

Ieeja zinību centrā ir sakārtota

Lielie darbi pie Tūjas zinību centra ir pabeigti, labiekārtošana un 
apzaļumošana notiks pavasarī
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Kas paveikts 2020. gadā  
Ainažu pilsētas pārvaldē

	 Neskatoties	 uz	 lielajām	 pārmaiņām,	 ko	 mums	 nesis	
2020.	 gads,	 Ainažu	 pilsētas	 pārvalde	 turpinājusi	 savus	
iesāktos	un	plānotos	darbus.	Gada	pirmajā	ceturksnī	tika	
noslēgti	līgumi	ar	pašnodarbināto	personu	Ilvaru	Kalniņu	
par	 pašvaldībai	 piederošo	 sociālo	 dzīvokļu	 remontdar-
biem	Krišjāņa	Barona	 ielā	 6a,	Ainažos.	 Ir	 izremontētas	
divas	 istabas.	Gada	nogalē	ar	SIA	ArTaz	palīdzību	izre-
montēta	vēl	viena	šogad	atbrīvota	istaba	(šajā	pašā	adre-
sē,	2.	stāvā).	Tā	kā	šīs	telpas	nekad	ilgstoši	nestāv	tukšas,	
tad	 nepieciešams	 tās	 sakārtot,	 lai	 vajadzības	 gadījumā	
pašvaldība	 var	 palīdzēt	 risināt	 pajumtes	 jautājumu.	Arī	
šīs	mājas	 apsildei	 paradzētā	 katlumāja	Krišjāņa	Barona	
ielā	6c,	ko	apsaimnieko	Ainažu	pilsētas	pārvalde,	ar	uz-
ņēmuma	SIA	ALANDMA	palīdzību	tikusi	pie	jaunām	dur-
vīm,	logiem	un	uzbrauktuves.	Gada	sākumā	arī	pārvaldes	
ēkā	esošais	preču	apmaiņas	punkts	ticis	pie	jauna	loga	un	
durvīm.	Jaunas	metāla	ārdurvis	ieliktas	arī	pārvaldes	ēkas	
austrumu	spārnā,	kas	ved	uz	Ainažu	Ugunsdzēsības	mu-
zeja	eksponātu	glabātavu.	
	 Savukārt	pie	Krišjāņa	Valdemāra	Ainažu	pamatskolas	
darba	procesā	ir	laukuma	sakārtošana	aiz	skolas,	lai	bēr-
niem	un	vecākiem	būtu	vieglāk,	ērtāk	un	drošāk	pārvie-
toties	 gan	 ar	 kājām,	 gan	 ar	 saviem	 transportlīdzekļiem.	

Darba	procesā	ir	arī	āra	trenažieru	iegāde,	lai	2021.	gadā	
varam	veikt	to	uzstādīšanu.	Skolai	un	Ainažu	Ugunsdzē-
sības	muzeja	ēkai	laboti	jumti.	Muzejs	ticis	pie	skaisti	iz-

gaismota	vides	objekta	ar	veiksmes	nesēja	skursteņslauķa	
simbolu. Pilsētas	stadionā	uzstādīti	SIA	E.Z.K.	pagatavo-
tie	pamatīgie	koka	soli.	Mūsuprāt	tieši	šādi	masīvi,	pelē-
ki,	dabīga	izskata	soli	ļoti	iederas	šai	vidē	un	papildina	to.

	 Liela	 uzmanība	 gada	 laikā	 pievērsta	 pašvaldības	 ce-
ļiem.	 Uzraudzīti	 un	 saskaņoti	 kokmateriālu	 izvešanas	
darbi	 ar	 vairākām	firmām.	Galvenās	 rūpes	 –	 lai,	 veicot	
šos	 komercpārvadājumus,	 netiktu	 pasliktināts	 esošais	
ceļa	seguma	stāvoklis.	Esam	gandarīti,	ka	saņemam	uz-
ņēmēju	izpratni.	Arī	paši	esam	veikuši	daudz	darba	grants	
seguma	 ceļu	 uzlabošanai	Ainažu	 pagastā.	 Sadarbībā	 ar	
komandītsabiedrību	LaCeRa	un	SIA	Lauku ceļi	ceļmalās	

izzāģēti	krūmi	un	noņemti	nomaļu	apaugumi,	 līdz	ar	 to	
ceļi	 izskatās	platāki	un	sakoptāki.	Kritiskākajos	posmos	
atjaunots	segums,	uzvedot	un	izlīdzinot	granti.	Pamatīgi	
sakārtoti	ceļi	Līči–Kalnurgāji,	Mērnieki–Irnumi,	Pašupes 
ceļš.	Lauku	ceļi	tika	apstrādāti	ar	pretputes	materiālu.	Uz-
labots	ielas	segums	arī	pilsētā	–	Lauku	un	citās	ielās.	Ne-
slēpsim	prieku,	ka	uzslavās	paskopie	ainažnieki	novērtē	
un	pasaka	paldies	par	paveikto!
	 Sadarbojoties	
ar	SIA	AD Celt-
nieks,	 ir	 veikta	
grāvju	 tīrīšana	
Ainažu	 pilsētā.	
Remontēts	 kāj-
nieku	 tilts	 pār	
Salacu,	 sadar-
bojoties	 ar	 SIA	
Rīgas tilti,	 kas	
veica	 bojātās	
vants	 nomaiņu.	
Varam	 tikai	 uz-
lielīt	 šī	uzņēmu-
ma	 komandas	
darbu,	 kas	 bija	
ļoti	 precīzs,	 ātrs	
un	 patīkams	 ko-
munikācijā.	
	 Kopā	ar	uzņēmējiem	esam	rūpējušies	par	Ainažu	plud-
males	sakopšanu,	kas	jau	vairākus	gadus	notiek	nacionā-
lās	nozīmes	projektā	Piekrastes apsaimniekošanas prak-
tisko aktivitāšu realizēšana.	Vietējais	uzņēmējs	SIA	IMS 
Sili	ir	rūpējies	par	pludmales	aršanu,	krūmu,	niedru	grie-
šanu	un	sakņu	raušanu.	SIA	E.Z.K.	izgatavoja	pludmales	
pārģērbšanās	kabīni.	Ar	pašvaldības	ēku	un	apsaimnieko-
jamās	teritorijas	pārziņa	spēkiem	atjaunots	dēļu	klājums	
noejai	uz	jūru	pie	Ainažu	kapiem.	Izveidota	pavisam	jau-
na	noeja	pie	jūras	no	Kuģu	ielas	laukuma.

	 	Ainažos	 ir	 arī	par	vienu	apgaismotāku	 ielu	vairāk	–	
pērn	pie	ielas	apgaismojuma	tika	Lauku	ielas	iedzīvotāji.	
Parka	ielā	nomainīti	savu	laiku	nokalpojošie	ielas	apgais-
mojuma	stabi	un	papildus	uzstādīti	jauni	posmā,	kas	ne-
bija	izgaismots.	Visā	pilsētā	nomainīti	vecie	gaismekļi	uz	
ekonomiski	izdevīgajām	LED	lampām.
	 Ir	 pabeigts	 ainažnieku	 vidū	 visvairāk	 apspriestais	
bruģētais	gājēju	celiņš,	kas	savieno	Valdemāra	un	Parka	

ielu. Ainažu	dabas	parkā	šī	taka	ir	ar	visaktīvāko	noslo-
dzi,	jo	daudzi	to	iecienījuši,	dodoties	no	pilsētas	galve-
nās	 ielas	 uz	 doktorātu,	 pārvaldi,	 bibliotēku	utt.	 Jaunās	
takas	 bruģētais	 segums	 atvieglina	 pārvietošanos	 vecā-
kiem	 ar	 bērnu	 ratiņiem,	 bērniem	 ar	 trīsritenīšiem,	 cil-
vēkiem	gados	un	ratiņkēslos.	Esam	saņēmuši	jauno	mā-
miņu	paldies	vārdus	un	 ikdienā	 redzam,	ka	 jauno	 taku	
iedzīvotāji	 ir	 iecienījuši.	 Prieks	 arī,	 ka	mūsu	 pilsētā	 ir	
par	vienu	sakoptu	stūrīti	vairāk.	
	 Pašlaik	darbu	procesā	ir	vēl	viena	trotuāra	izbūve,	kas	
notiek	Valdemāra	ielā	no	Kuģu	ielas	 līdz	Ziemeļu	mo-
lam.	

	 Par	tīrību	un	kārtību	Ainažu	pilsētā	pērn	rūpējās	uz-
ņēmējs	SIA	JSB apsaimniekotājs,	ar	kuru	 iepriekš	 tika	
noslēgts	apsaimniekošanas	līgums.	Ir	pagājis	pilns	gada	
cikls,	tāpēc	ikviens	var	novērtēt,	kā	uzņēmējam	ar	savu	
komandu	gada	laikā	ir	veicies.	Arī	par	Ainažu	kapu	ap-
saimniekošanu	 nule	 noslēgts	 jauns	 sadarbības	 līgums.	
Par	 kārtību	 kapos	 jau	 ierasti	 rūpēsies	Maiga	Dzene	 ar	
savu	komandu.
	 Katros	svētkos	esam	pilsētu	skaisti	 izrotājuši	un	sa-
kopuši.	 Kā	 katru	 gada	 nogali	 pilsētas	 centrā	 rotājam	
Ziemassvētku	galveno	egli.	Šajā	laukumā	ir	mūsu	stādī-
ta	sudrabeglīte,	kas	labi	ieaugusies.	Pagaidām	gan	tā	ir	
tikai	aptuveni	1,50	m	gara,	tādēļ,	tuvojoties	svētkiem,	ar	
vietējā	 zemnieka	Andra	 Jaunbaloža	palīdzību	 laukumā	
tika	nogādāta	8	m	gara	egle	no	pašvaldībai	piederošas	
teritorijas.	Kopā	ar	galveno	egli	rotājam	arī	blakus	esošo	
sudrabeglīti	un	vides	objektu	–	zvejas	laivu,	kurā	šogad	
satupuši	divi	pašu	gatavoti	rūķi.	Egles	rotāšanai	izman-
totas	iepriekšējos	gados	sarūpētās	lampiņu	virtenes	bal-
ti	 dzeltenā	 nokrāsā.	 Šogad	 akcentam	 iegādātas	 nelielu	
bumbiņu	 gaismas	 virtenes	 sarkanā	 un	 dzeltenā	 krāsā,	
kā	 arī	 astoņi	 skaisti	 izgaismoti	 dekoratīvi	 kuģu	 stūres	
rati.	Tie	 simbolizē	Ainažus	 kā	Latvijas	 jūrniecības	 šū-
puli	un	ir	pirmā	Salacgrīvas	novada	domes	velte	Ainažu	
pilsētai	95	gadu	jubilejā,	kuru	atzīmēsim	šogad.	Pilsētas	
galvenā	egle	tika	iedegta	6.	decembrī.	Saskaņā	ar	valstī	
noteiktajiem	ārkārtējās	situācijas	noteikumiem	nenotika	
svētku	pasākums,	tomēr,	iededzot	eglīti,	ikviens	garām-
gājējs	varēja	klausīties	Ainažu	kultūras	nama	atskaņotas	
Ziemassvētku	dziesmas	un	uz	brīdi	piestāt,	lai	gūtu	sev	
svētku	noskaņu	un	prieku.
	 Priecājamies	par	kolēģiem	no	citām	Salacgrīvas	do-
mes	struktūrvienībām,	kas,	neskatoties	uz	sarežģīto	lai-
ku	valstī,	ir	pratuši	būt	radoši,	darboties	griboši	un	pie-
rādījuši	savu	varēšanu.	Ainažu	kultūras	nama	kolektīvs	
pratis	noorganizēt	 skaistus,	 atmiņā	paliekošus	 svētkus:	
ikgadējo	Ziemeļlivonojas	 festivālu,	Latvijas	proklamē-
šanas	gadadienu,	visus	gadskārtu	svētkus.	Ainažu	sko-
la	un	bērnudārzs	 turpinājuši	savu	darbu,	pateicoties	uz	
mērķa	 izpildi	 orientētam,	 saliedētam	kolektīvam.	Sko-
la	 arī	 izgājusi	 akreditāciju,	 ko	 organizēja	 citādāk,	 un	
tas	nebūt	nebija	viegls	process.	Ugunsdzēsības	muzejs	
drosmīgi	turpinājis	savu	ikdienas	darbu	un	strādājis	pie	
iecerēm,	lai	izdotos	krāšņas	muzeja	30.	un	Ainažu	Brīv-
prātīgo	ugunsdzēsēju	biedrības	95.	gadadienas	svinības.	
Arī	Ainažu	bibliotēkas	darbinieces	ne	uz	brīdi	nav	pār-
traukušas	 savu	 darbību.	Grāmatas	 tiek	 lasītas,	 tiek	 sa-
ņemti	 jauni	 bibliotēkas	 krājumi,	 uzturēta	 saikne	 ar	 la-
sītāju	klubiņa	Vārds	dalībniekiem.	No	sirds	sakām	lielu	
paldies	saviem	kolēģiem,	kas	prata	un	varēja	strādāt	arī	
šādos	pārbaudījumu	pilnos	apstākļos!
	 Pērnais	Ainažu	 pilsētas	 pārvaldē	 nebija	 lielu,	 gran-
diozu	projektu	pārpilns	gads,	bet	arī	mazie	ikdienas	dar-
biņi,	kas	ir	tik	pašsaprotami,	ka	pat	nepamanām,	padara	
mūsu	pilsētu	skaistāku	un	sakoptāku.	Paldies	ikvienam,	
kas	kaut	ko	devis	sabiedrības	un	pilsētas	labā!	Lai	mums	
visiem	gaišas	domas	un	darbi	šogad!	

Ainažu pilsētas pārvalde
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Domes ēkas siltināšanas projekts

	 Pabeigts	 Salacgrīvas	 novada	 domes	 ēkas	 siltināša-
nas	 projekts.	 Kopējie	 apstiprinātie	 projekta	 izdevumi	
219	878,90	eiro.	No	tiem	kopējie	attiecināmie	izdevumi	
128	941,30	eiro,	t.sk.	Eiropas	Reģionālās	attīstības	fonda	
finansējums	108	970	eiro	un	valsts	budžeta	dotācija	paš-
valdībām	4992,82	eiro.	Pārējos	izdevumus	sedz	pašvaldī-
ba.	Darbus	veica	SIA	Dakstiņa Jumti. 

Sakārtots ceļš uz Veczemju 
klintīm 

	 Lai	uzlabotu	braukšanas	apstākļus	uz	pašvaldības	ceļa	
Oltūži–Veczemju	klintis	ir	veikta	brauktuves	atjaunošana.	
Šajā	posmā	uzbērtas	125	kravas	grants,	paceļot	brauktu-
ves	virsmu	par	20	cm,	nostiprinātas	ceļa	nogāzes	un	bīs-
tamajās	vietās	novākts	apaugums.	Darbus	veica	SIA	Lim-
bažu būvnieks,	pašvaldība	tiem	piešķīra	38	700	eiro	(bez	
PVN).	

Izbūvēta Salacgrīvas kultūras 
centra āra terase 

2020. gadā īstenotie un iesāktie projekti 
Salacgrīvā un Salacgrīvas pagastā

Renovētā Salacgrīvas novada domes ēka

Atjaunots ceļš uz tūristu iecienīto vietu – Veczemju klintīm

Novada kultūras centram tagad jauna āra terase

Salacas labajā krastā tapusi jahtotāju servisa ēka Tāda jau šovasar izskatīsies atjaunotā Zvejnieku parka 
estrāde

Veikts remonts kultūras centra 
kora zālē

	 Salacgrīvas	novada	kultūras	centrā	SIA	Ar Taz	 veica	
kora	zāles	remontu:	ir	izlīdzināta	grīda,	ieklāts	jauns	lino-
lejs,	nomainītas	durvis	un	radiatori,	atjaunots	sienu	krā-
sojums	un	zāles	apgaismojums.	Pašvaldība	šiem	darbiem	
piešķīra	14	300	eiro	(bez	PVN).

Uzbūvēta jahtotāju servisa ēka 

	 2019.–2020.	gadā,	realizējot	Igaunijas–Latvijas	pārro-
bežu	sadarbības	programmas	2014.–2020.	gadam	projek-
tu	Nr.	55	Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla 
attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT Harbours),	ir	uz-
būvēta	Salacgrīvas	jahtotāju	servisa	ēka,	kurā	jahtotājiem	
pieejamas	nepieciešamās	labierīcības	–	WC,	dušas,	veļas	
mazgāšana	un	žāvēšana,	sauna.	Ēkā	atrodas	Salacgrīvas	
ostas	 pārvaldes	 administrācija	 un	 tūrisma	 informācijas	
centra	punkts.	Tāpat	tur	ir	arī	Salacgrīvas	airētāju	skolas	
telpas.	Izmantot	ēkas	labierīcības	piedāvās	arī	laivotājiem	
pēc	ceļojuma	pa	Salacas	upi.	Jahtotāju	servisa	ēku	Salac-
grīvā	būvēja	SIA	Cander Būve	par	nepilniem	1,2	miljo-
niem	eiro	(bez	PVN).

Airētājiem aprīkota trenažieru zāle 
	 Īstenojot	Eiropas	Lauksaimniecības	fonda	lauku	attīs-
tībai	(ELFLA)	projektu	Trenažieru zāles aprīkojums Sa-
lacgrīvas airētājiem,	 ir	veikta	 trenažieru	un	aprīkojumu	
iegāde	un	uzstādīšana	biedrības	īrētajā	vietā	Salacas	upes	
krastā	 Ostas	 ielā	 4,	 jaunuzceltajā	 jahtotāju	 servisa	 ēkā	
Bura.	Projekta	kopējās	izmaksas	–	19	680,88	eiro,	no	tām	
17	712,79	eiro	piešķīra	ELFLA,	1968,09	eiro	līdzfinansē-
ja	Salacgrīvas	novada	pašvaldība.

Paplašināta Slavas aleja  
Salacas labajā krastā 

	 Saskaņā	 ar	 noslēgto	 līgumu	SIA	ALANDMA	 Salacas	
promenādē	veica	Slavas	alejas	sakārtošanu	un	paplašinā-
šanu.	Salacgrīvas	novada	dome	šiem	labiekārtošanas	dar-
biem	atvēlējusi	10	390	eiro.

Uzlabots ceļš uz Kuivižu jahtu 
ostu

	 Lai	uzlabotu	braukšanas	apstākļus	un	tūristu,	atpūtnie-
ku	un	uzņēmēju	piekļuvi	Kuivižu	 jahtu	ostai	un	atpūtas	
kompleksam	Kapteiņu osta,	SIA	AB Rent	posmā	no	A1	
šosejas	 līdz	Kuivižu	 jahtu	 ostai	 veica	 brauktuves	 atjau-
nošanu:	 ceļa	 dubulto	 apstrādi,	 uzklāja	 asfaltu,	 sakārtoja	
nomales	un	daļēji	iztīrīja	grāvjus.	Posma	no	A	1	šosejas	
līdz	 iebrauktuvei	atpūtas	kompleksa	stāvlaukumā	sakār-
tošanu	(23	870	eiro	bez	PVN)	finansēja	Salacgrīvas	Os-
tas	 pārvalde	 un	 līdzfinansēja	Salacgrīvas	 novada	 dome,	
savukārt	SIA	Kapteiņu osta	ar	6000	eiro	apmaksāja	ceļa	
sakārtošanu	un	asfaltēšanu	no	iebrauktuves	stāvlaukumā	
līdz	teritoriju	nodalošajām	barjerām.

Zvejnieku parka stadionā darbi 
turpināsies

	 Turpinot	atpūtas	un	sporta	kompleksa	Zvejnieku parks 
stadiona	sakārtošanu,	Salacgrīvas	novada	dome	uzsākusi	
sarunas	ar	Latvijas	Vieglatlētikas	savienību	par	iespējamo	
sadarbību	sacensībām	atbilstošas	infrastruktūras	izveidē.	
Šobrīd	notiek	sektoru	un	tribīņu	projektēšana.	

Rekonstruēs Zvejnieku parka 
estrādi 

	 Turpinās	darbi	projektā	Vidzemes piekrastes kultūras 
un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā – «Saviļņojošā Vidzeme».	Startējot	šī	
projekta	 aktivitātē	 Lībiešu kultūrtelpa, Ziemeļvidzemes 
rezervāts – Salacgrīvas novada Zvejnieku parks – Zvej-

	 Pabeigta	Salacgrīvas	novada	kultūras	centra	apkārtnes	
labiekārtošana.	 Tagad	mūs	 priecē	 glīts	 novada	 kultūras	
centra	priekšējais	 laukums	un	 ieeja,	vērienīgi	pārbūvēta	
terase	nama	rietumu	pusē.	Tā	 ir	daudzfunkcionāla	–	 iz-
mantojama	gan	kā	skatuve,	gan	vieta	 sēdēšanai.	Apkār-
tnes	labiekārtošanas	darbus	āra	terasē	veica	SIA	SANART,	
pašvaldība	tiem	atvēlēja	232	000	eiro	(bez	PVN).

Izremontētas kultūras centra 
tualetes 

	 SIA	 RG Meistars	 remontēja	 kultūras	 centra	 labierī-
cības.	 Nomainīts	 pilnīgi	 viss,	 nu	 tās	 kļuvušas	 vizuāli	
glītākas,	 daudzfunkcionālākas	 –	 piemērotas	 cilvēkiem	
ratiņkrēslos	 un	 mazuļu	 pārtīšanai.	 Telpu	 interjera	 pro-
jektu	 izstrādāja	 Imanta	Timermaņa	birojs,	 dizaina	 auto-
re	 –	Madara	 Jenerte.	 Pašvaldība	 šiem	 darbiem	 piešķīra	 
39	300	eiro	(bez	PVN).

nieku parks un estrāde	pašvaldība	par	Eiropas	Reģionālās	
attīstības	fonda	(ERAF)	līdzekļiem	un	savu	līdzfinansēju-
mu	veiks	 šīs	 teritorijas	 sakārtošanu.	ERAF	finansējums	
projekta	 īstenošanai	 ir	 762	 tūkstoši	 eiro,	 pārējo	 piešķir	
pašvaldība.	Kopējās	projekta	izmaksas	–	1	019	867	eiro.
	 Projektu	 veido	 divas	 daļas.	 Pirmā	 būs	 skatītāju	 solu	
nomaiņa,	ko	veiks	SIA	Lat Met.	Otra	–	pašas	estrādes	un	
tās	apkārtnes	pārbūve,	kas	ar	noslēgto	līgumu	uzticēta	SIA	
Igate būve.	 Objekta	 būvuzraudzību	 veiks	 SIA	 LATME 
Company,	autoruzraudzība	būs	SIA	Būvdizains	pārziņā.	

Pārbūvē Bocmaņa laukumu, 
Kalna un Krīperu ielu

	 Salacgrīvā	Bocmaņa	laukuma,	Krīperu	un	Kalna	ielas	
pārbūvi	kopš	oktobra	nogales	veic	SIA	Nobe.	Pēc	līguma	
visiem	darbiem	Bocmaņa	laukuma,	piegulošo	ielu	un	ko-
munikāciju	sakārtošanai	atvēlēti	 septiņi	mēneši.	Pašval-
dība	šīs	teritorijas	būvdarbiem	atvēlējusi	516	065	eiro	(ar	
PVN).

Vecais Bākas placis iegūst  
jaunu seju 

Bocmaņa laukumā un blakus esošajās ielās notiek lieli 
remontdarbi. Ziemas periodā gan ir iestājies tehniskais 
pārtraukums

Vecais Bākas placis pārtop

	 2020.	gada	oktobra	vidū	sākās	Jahtu	jeb	Bākas	lauku-
ma	pārbūves	darbi	Salacgrīvā.	Tos	veic	SIA	Nobe.	Četru	
mēnešu	laikā	(neskaitot	tehnoloģisko	pārtraukumu)	būv-
niekam	laukumā	jāveic	dažādi	demontāžas	darbi,	jāveido	
uzbērums	un	augu	zemes	noņemšana,	jāizbūvē	ietves,	jā-
uzstāda	 labiekārtojuma	 elementi:	 soliņi,	 rotaļu	 iekārtas,	
mākslas	elementi,	karoga	masts,	velostatīvi,	informācijas	
stends,	 jāizbūvē	 individuālā	dizaina	 ieejas	vārti	un	 jāiz-
veido	 apstādījumi.	 Projekta	Vecās bākas placis	 kopējās	
izmaksas	ir	228	540	eiro	(bez	PVN).	Ar	127	304	eiro	to	
finansē	Eiropas	Jūrlietu	un	zivsaimniecības	fonds,	Salac-
grīvas	novada	domes	līdzfinansējums	–	101	236	eiro.

https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=53169
https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=53169
https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=53074
https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=53074
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Dabas aizsardzības pārvalde ar visaugstāk novērtēto  
jauno projektu LIFE programmā uzsāk jūras resursu 

aizsardzības sistēmas izstrādi 
	 Eiropas	 Savienības	 (ES)	 LIFE	 pro-
grammas	šī	gada	apbalvošanas	ceremoni-
jā	apbalvojumu	kā	visaugstāk	novērtētais	
jaunais	projekts	saņēma	Dabas	aizsardzī-
bas	pārvaldes	(DAP)	sagatavotais	un	īste-
notais	projekts	jūras	aizsargājamo	teritori-
ju	attīstībai	LIFE REEF,	kura	 īstenošana	
uzsākta	pērnruden.
	 Turpmāko	 piecu	 gadu	 laikā	 LIFE 
REEF	projekts	DAP	vadībā,	iesaistot	vēl	
divus	partnerus,	koncentrēsies	uz	jūras	re-
sursu	visaptverošas	aizsardzības	sistēmas	
izveidi,	sagatavojot	kritērijus	jūras	bioto-
pu	novērtēšanai	un	uzlabojot	monitoringa	
metodiku	 jūras	 aizsargājamo	 biotopu	 un	
sugu	novērtēšanai.
	 Plānots	 iesniegt	 priekšlikumus	 jau-
nu	 aizsargājamo	 jūras	 teritoriju	 izveidei	
un	 iekļaušanai	Natura 2000	 tīklā,	 kā	 arī	
izstrādāt	 zinātniski	 pamatotu	 piekrastes	
zvejas	pārvaldības	plānu,	paredzot	priekš-
likumus	jūras	putnu	un	zīdītāju	piezvejas	

mazināšanai.	 Tāpat	 projekts	 paredz	 iz-
strādāt	 vienotu	 apsaimniekošanas	 plānu	
visām	esošajām	un	arī	no	 jauna	 izveido-
tajām	 jūras	 aizsargājamām	 teritorijām,	
izvērtējot	 arī	 jūras	 biotopu	 ekosistēmu	
pakalpojumu	iespējas.
	 Lai	 rūpētos	 par	 jutīgo	 jūras	 biotopu	
saglabāšanu,	 Latvijā	 kopš	 2010.	 gada	
izveidotas	 septiņas	 aizsargājamās	 jū-
ras	 teri	torijas	 –	 Ainaži–Salacgrīva,	 Ak - 
mens rags,	Irbes šaurums,	Nida–Pērkone,	
Rīgas līča rietumu piekraste,	Selga uz rie-
tumiem no Tūjas	un	Vitrupe–Tūja.	To	vei-
došanas	mērķis	 ir	nodrošināt	aizsardzību	
īpaši	 aizsargājamo	 biotopu	 un	 sugu	 dzī-
votnēm,	kā	arī	migrējošo	putnu	barošanās	
un	ziemošanas	vietām.
	 Projektu	 Jūras aizsargājamo bioto-
pu izpēte un nepieciešamā aizsardzības 
stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzī-
vajā ekonomiskajā zonā	 īsteno	 DAP	 kā	
vadošais	 partneris	 sadarbībā	 ar	 pārtikas	

drošības,	dzīvnieku	veselības	un	vides	zi-
nātnisko	institūtu	BIOR	un	Latvijas	Hid-
roekoloģijas	institūtu.	Tā	kopējais	budžets	
ir	 četri	 miljoni	 eiro,	 no	 tiem	 60%	 sedz	
programma	LIFE,	savukārt	40%	–	Latvi-
jas	Vides	 aizsardzības	 fonds	 un	 projekta	
partneri.
	 Pārvalde	 patlaban	 īsteno	 vairākus	 ES	
LIFE	 programmas	 atbalstītus	 projektus,	
tajā	skaitā	integrēto	projektu	Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju pārvaldības un 
apsaimniekošanas optimizācija,	 kā	 arī	
projektu	Apdraudētās sugas Latvijā: uz-
labotas zināšanas, iespējas, informācija 
un izpratne,	 kas	 turpmākos	 četrus	 gadus	
veltīs,	 lai	 pārskatītu	 nacionālo	 tiesisko	
regulējumu	 attiecībā	 uz	 aizsargājamām	
sugām	un	ar	tām	saistītajām	Eiropas	nozī-
mes	dzīvotnēm.	
	 Šo	visu	projektu	ieviešana	sekmēs	Lat-
vijas	 Nacionālā	 attīstības	 plānā	 2021.–
2027.	 gadam	 noteiktā	 rīcības	 virziena	

Daba un vide – «Zaļais kurss»	mērķu	sa-
sniegšana,	kā	arī	atbalstīs	pērn	maijā	Ei-
ropas	Komisijas	pieņemtās	ES	biodaudz-
veidības	stratēģijas	Atgriezīsim savā dzīvē 
dabu	īstenošanu.	Tieši	bioloģiskās	daudz-
veidības	 un	 labi	 funkcionējošu	 ekosistē-
mu	aizsargāšana	un	atjaunošana	noteikta	
kā	 iedarbīgākais	 veids,	 kā	 vairot	 cilvēka	
spēju	 novērst	 jaunu	 slimību	 rašanās	 un	
izplatīšanās	 riskus.	 Investīcijām	 dabas	
aizsardzībā	 un	 atjaunošanā	 būs	 izšķirošā	
loma	 Eiropas	 ekonomikas	 atlabšanā	 pēc	
Covid-19	 krīzes	 un	 jaunās	 ekonomikas	
virzītājspēkam	 jākļūst	 Eiropas	 zaļajam	
kursam,	 kur	 ekonomika	 kalpo	 cilvēkam	
un	sabiedrībai	un	atdod	dabai	vairāk,	nekā	
no	tās	paņem.	

Plašāka informācija –
Maija Rēna,

DAP komunikācijas speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv

Tālr. 29272365

Atjaunotas laipas pludmalē un 
pilskalna kāpnes

	 Ir	 pabeig-
ta	 atjaunoto	
laipu	uzstādī-
šana	 Salacas	
kreisā	 krasta	
p l u dm a l ē ,	
darbus	 veica	
SIA	Nobe par	
5115,65	 eiro	
(ar	 PVN).	
Uz s t ād ī t a s	
jaunas	 kāp-
nes	 Salacgrī-
vas	 pilskal-
nā.	 Tur	 dar-
bus	 veic	 SIA	
ST TECH-
NICS	 par	
8893,50	 eiro	
(ar	PVN).	

Pašvaldība finansē dažādus 
projektus

	 Par	pašvaldības	piešķirtajiem	līdzekļiem	iekārtota	at-
pūtas	vieta	Zvejnieku	parkā,	atjaunota	noeja	uz	 jūru	re-
zerves	stadiona	ziemeļu	galā,	labiekārtots	EKO	laukums	
Salacgrīvā,	 atjaunots	 rotaļu	 laukums	 pie	 novada	 kultū-
ras	centra.	Salacgrīvas	vidusskolā	iegādāts	3D	printeris,	 
jauns	sporta	inventārs,	sakārtotas	galvenās	ieejas	kāpnes	
un	izstrādāts	iekšpagalma	labiekārtošanas	projekts.

Laipas Salacgrīvas pludmalē

Pie Salacgrīvas pilskalna atjaunotas 
kāpnes

Pie novada kultūras centra tagad ir jauns rotaļu laukums

A1 autoceļa remontdarbi arī ziemā turpinās

Notiek A1 remontdarbi Salacgrīvā 

	 Par	ielas	rekonstrukciju	noslēgts	līgums	ar	ceļu	būves	
firmu	SIA	Binders.	Būvniekam	pēc	līguma	slēgšanas	pro-
jekta	īstenošanai	atvēlēts	gads	un	deviņi	mēneši.	Projekta	
kopējās	izmaksas	–	3,952	miljoni	eiro	(ar	PVN),	no	tiem	
674	tūkstoši	eiro	būs	pašvaldības	līdzfinansējums,	pārējo	
segs	valsts.
	 Veicamie	būvdarbi	paredz	ļoti	nozīmīgas	izmaiņas	šajā	
ceļa	posmā.	Uzlabojumi	samazinās	sastrēgumus	pilsētā,	
kvalitatīvās	 brauktuves	 palielinās	 satiksmes	 un	 gājēju	
drošību	un	ērtības.	Šis	ir	un	būs	grūts	periods	pilsētā,	jo	
neērtību	 netrūks,	 tomēr	 tās	 jāpārdzīvo.	Gar	 Salacgrīvas	
tranzītielu	 (Vidzemes	 un	Viļņu	 ielu)	 taps	 dažāda	 veida	
koku	stādījumi.	

Izstrādā projektus Krasta un  
Sila ielas sakārtošanai un  
dīķa izveidei Tīruma ielā 

	 Purvainajā	pļavā,	ko	Salacgrīvā	ieskauj	Viļņu,	Tērces	
un	Tīruma	iela	un	caur	kuru	tek	Kickiņurga,	tiek	projek-
tēts	dīķis.	Pašlaik	neizmantojamā	mitrā	teritorija	plānota	
kā	vieta	atpūtai	pilsētā.	Dīķa	apkārtnē	plānots	veidot	sav-

dabīgu	ainavu	–	izmantojot	iespēju,	ka	ir	pieejama	liekā	
grunts,	tiks	veidoti	mākslīgi	pauguri,	kas	būs	lielisks	ak-
cents	pilsētas	 ierastajā	gludajā	 ainavā.	Teritorijā	plānoti	
arī	apstādījumi,	gājēju	celiņi	un	atpūtas	vietas.

Īstenoti vairāki zivju resursus un 
dabiskās nārsta vietas atjaunojoši 

projekti, uzlabota zivju resursu 
aizsardzība 

	 Pašā	gada	nogalē,	īstenojot	novembrī	apstiprināto	Ziv-
ju	fonda	projektu,	uzlabots	aprīkojums	sabiedriskoajiem	
inspektoriem,	kuri	veic	makšķerēšanas	noteikumu	ievēro-
šanas	kontroli	Salacā	un	tās	pietekās.	Papildināta	uz	Sa-
lacas	izveidotā	videonovērošanas	sistēma	–	iegādāts	mo-
nitors	un	videorakstītājs,	 tā	nodrošinot,	ka	visu	 iepriekš	
uzstādīto	kameru	fiksētais	 tiek	atspoguļots	vienā	ekrānā	
un	ir	labi	pārskatāms.	Papildināts	reidu	laikā	izmantoja-
mais	 aprīkojums	 –	 iegādāts	 10	 rāciju,	 to	 papildaprīko-
jums	(rezerves	akumulatori,	austiņas,	somas),	kā	arī	vēl	
viena	termokamera.	Nopirkts	kvadricikls,	kas	nodrošinās	
inspektoru	 ātrāku	 piekļuvi	 vietām,	 kur	 nav	 izbraucamu	
pievedceļu,	lai	nodrošinātu	lielāku	apsekojamo	teritoriju	
viena	reida	laikā.	Projekta	kopējās	izmaksas	–	17	113,41	
eiro,	ko	100%	apmērā	finansē	valsts	Zivju	fonds.
	 Īstenots	projekts	par	dabisko	nārsta	vietu	atjaunošanu.	
Projekta	Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Korģē 
kopējās	 izmaksas	–	16	156,75	eiro,	no	 tām	Zivju	fonda	
līdzekļi	15	000	eiro,	bet	Salacgrīvas	novada	domes	līdzfi-
nansējums	1156,75	eiro.

Uzlabots apgaismojums
	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 īstenojusi	 Eiropas	 Jūrlietu	
un	 zivsaimniecības	 fonda	 (EJZF)	 līdzfinansēto	 projek-
tu	 Klimata pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada 
ielu apgaismojuma infrastruktūrā,	 Nr.19-09-FL05-
F043.0202-000001.	Tā	 kopējās	 izmaksas	 ir	 203	 475,31	
eiro,	 t.sk.	EJZF	līdzekļi	162	119,69	eiro	un	pašvaldības	
finansējums	41	355,62	eiro.	Ielu	apgaismojuma	būvpro-
jektus	 izstrādāja	 SIA	 S.O.S. projekti,	 darbus	 veica	 SIA	
KVĒLE,	būvuzraudzība	bija	SIA	Salacgrīvas elektromon-
tāžnieks	ziņā.
	 Projekta	 laikā	 Salacgrīvas	 novada	 publiskā	 ielu	 ap-
gaismojuma	 energoietilpīgie,	 morāli	 un	 fiziski	 nove-
cojušie	Na	 spuldžu	gaismekļi	 (345	gab.)	 nomainīti	 pret	
ekonomiskiem	LED	gaismekļiem.	Salacgrīvā	atjaunotas	
ielu	 apgaismojuma	 līnijas	Dārza,	Tīruma	 ielā,	Pērnavas	
ielā	29,	Ainažos	Parka	ielā	un	Tūjas	ciema	Liedaga	ielā.	
Na	spuldžu	gaismekļu	nomaiņa	veikta	Salacgrīvas	pilsē-
tas	ielās	un	laukumos	–	Čiekuru,	Tērces,	Meldru,	Peldu,	
Melnalkšņu,	 Jūrmalas,	 Pļavas,	 Vasaras,	 Krūmiņu,	Avo-
tu,	Atlantijas,	Murdu	 u.c.;	 Vecsalacas	 ciemā,	 Korģenes	
ciema	 Zītaru	 (autoceļš	 V152)	 un	 Līvānu	 ielā,	 Lauvās,	
Svētciema	Dārza	un	Mazajā	Dārza	ielā,	Liepupes	pagasta	
Mežgravās,	Liepupes	ciema	Skolas	ielā;	Ainažu	pilsētas	
ielās	un	 laukumos	–	Aizsaules,	 Jāņa	Asara,	Jūras,	Dāla,	
Sporta,	 Kāpu,	 Parka,	 Brīvības,	 Gatves,	 Ozolu,	 Smilgu,	
Zaļā,	Puškina,	Nākotnes,	Liepu,	Ziedu	u.c.

	 Šis	 ir	 tikai	 ieskats	Salacgrīvā	un	Salacgrīvas	pagastā	
iesāktajos	un	padarītajos	darbos	un	projektos.	Par	pārējo	
citureiz…
	 Laimīgu	2021. gadu!	Veselību,	dzīvesprieku	un	mīles-
tību!

Ilga Tiesnese

Izstrādes procesā ir Sila un...

... Krasta ielas pārbūves projekti

https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=51800
https://salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=51800
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I.	VISPĀRĪGIE	JAUTĀJUMI
1.	Šis	nolikums	attiecas	uz	Salacas	upes	posmu	
Salacgrīvas	novada	administratīvajā	 teritorijā,	
kas	atrodas	Ziemeļvidzemes	biosfēras	rezervā-
tā	 un	 daļēji	 dabas	 parkā	Salacas ieleja	 (turp-
māk	–	posms	Salaca I).
2.	 Salacas	 upe	 saskaņā	 ar	 Civillikuma	
1102.	punkta	I	pielikumu	ir	publiski	ūdeņi,	ku-
ros	zvejas	tiesības	pieder	valstij.
3.	Licencētā	makšķerēšana	un	vēžošana	posmā	
Salaca I	 tiek	 ieviesta,	 lai	 nodrošinātu	 biolo-
ģiskās	daudzveidības	 aizsardzību	un	 racionāli	
izmantotu	vērtīgo	zivju	krājumus,	kā	arī	sama-
zinātu	signālvēžu	(Pacifastacus leniusculus)	kā	
invazīvas	sugas	skaitu. Licencētās	makšķerēša-
nas	un	vēžošanas	pamatmērķis	ir	iegūt	papildu	
līdzekļus	 zivju	 krājumu	 stāvokļa	 uzlabošanai	
un	aizsardzībai,	kā	arī	 licencētās	makšķerēša-
nas	un	vēžošanas	un	ar	to	saistītā	lauku	tūrisma	
un	rekreācijas	attīstībai.
4.	Licencēto	makšķerēšanu	un	vēžošanu	posmā	
Salaca I	organizē	biedrība	Makšķernieku bied-
rība «SALACKRASTI»	(turpmāk	tekstā	–	Bied-
rība)	–	Vidzemes	iela	7–41,	Salacgrīva,	Salac-
grīvas	novads,	LV-4033,	reģ.nr.	40008070909,	
tālr.	 28366651,	 e-pasts	mksalackrasti@gmail.
com.

II. LICENCĒTĀS	MAKŠĶERĒŠANAS	UN	
VĒŽOŠANAS	NOTEIKUMI
5.	Licencētā	makšķerēšana	un	vēžošana	posmā 
Salaca I	notiek	šī	nolikuma	1.	punktā	norādī-
tajā	Salacas	upes	posmā,	kas	 sākas	no	Salac-
grīvas	 ostas	 nožogojuma	 Salacas	 upes	 krei-
sajā	 krastā	 (GPS:57.754118,	 24.358114)	 un	
no	 jahtu	piestātnes	Salacas	upes	 labajā	krastā	
(GPS:57.755964,	 24.357994)	 uz	 augšu	 pret	
straumi	 līdz	 Salacgrīvas	 novada	 administratī-
vās	 teritorijas	 robežzīmei	 Salacas	 upes	 kras-
tā	 ar	 Alojas	 novada	 administratīvo	 teritoriju	
(GPS:	57.885953,	24.611553).
6.	 Taimiņa	 (arī	 laša)	 licencētā	 makšķerēšana	
tiek	iedalīta	šādās	zonās	(skatīt	arī	upes	posma	
shēmu	pielikumā	Nr.1):
6.1.	A	 zona	 –	 no	 tilta	 pār	 Salacas	 upi	 Salac-
grīvā	 (GPS:	 57.754751,	 24.361067)	 uz	 augšu	
pret	 straumi	 līdz	 Korģes	 upes	 ietekai	 (GPS:	
57.758254,	24.450545);	
6.2.	B	zona	–	no	Korģes	upes	ietekas	Salacas	
upē	 (GPS:	 57.758254,	 24.450545)	 uz	 augšu	
pret	straumi	līdz	Ainažu	pagasta	nekustamajam	
īpašumam	 Senču klintis	 (zem	 mājām	 Polāri)	
(GPS:	57.826046,	24.468699);
6.3.	 C	 zona	 –	 no	Ainažu	 pagasta	 nekustamā	
īpašuma	 Senču klintis	 (zem	 mājām	 Polāri)	
(GPS:	 57.826046,	 24.468699)	 uz	 augšu	 pret	
straumi	 līdz	 Dzelzs	 tiltam	 pāri	 Salacas	 upei	
(GPS:	57.847098,	24.491251);
6.4.	D	zona	–	no	Dzelzs	tilta	pāri	Salacas	upei	
(GPS:	57.847098,	24.491251)	līdz	Salacgrīvas	
novada	robežzīmei	Salacas	upes	krastā	ar	Alo-
jas	novadu	(GPS:	57.885953,	24.611553).
7.	Licencētās	makšķerēšanas	un	vēžošanas	se-
zonas	un	to	laiki:
7.1. Visu zivju (izņemot taimiņa un laša) mak-
šķerēšanas sezona darbojas	no	1. janvāra	līdz	
31. decembrim	posmā,	kas	noteikts	5. punktā	
(atļauts	 paturēt	 lomu	 saskaņā	 ar	 šī	 nolikuma	
8.2.1. apakšpunktu);
7.2. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas pavasa-
ra sezona ir	spēkā	no	1. janvāra	līdz	10. mai-
jam atbilstoši	 makšķerēšanas	 zonām,	 kuras	
ir	 noteiktas	 6. punktā	 (atļauts	 paturēt	 lomu	
saskaņā	 ar	 šī	 nolikuma	 8.2.2.–8.2.5.	 apakš- 
punktu);
7.3. Licencētā vēžošana	 (tikai	 signālvēžu	 ie-
guve)	notiek	visu	gadu	 jebkurā	diennakts	 lai-
kā	posmā,	kas	noteikts	 šī	nolikuma	5.	punktā	
(atļauts	 paturēt	 lomu	 saskaņā	 ar	 šī	 nolikuma	
8.2.8.–8.2.11.	apakšpunktu).
8.	 Licencētajā	makšķerēšanā	 un	 vēžošanā	 ie-
vēro	Ministru	kabineta	22.12.2015.	noteikumu	
Nr. 800	 Makšķerēšanas, vēžošanas un zem-
ūdens medību noteikumi	 (turpmāk	–	Ministru	
kabineta	noteikumi	Nr.	800)	normas,	kā	arī	pa-
pildu	nosacījumus,	kas	norādīti	šī	punkta	attie-
cīgajos	apakšpunktos:
8.1.	 Licencētās	 makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	
rīki:

8.1.1.	 taimiņa (arī	 laša) makšķerēšana	 atļau-
ta	 tikai	 spiningošanas	 vai	mušiņmakšķerēša-
nas	veidā,	izmantojot	2	(divus)	jebkura	veida	
āķus,	kuri	ir	piestiprināti	pie	mānekļa,	
8.1.2. citu zivju	makšķerēšana	atļauta	ar	mak-
šķerēšanas	rīkiem,	kas	noteikti	Ministru	kabi-
neta	noteikumos	Nr.	800,
8.1.3.	 vēžošanas	 krītiņu	 vai	 murdiņu	 skaits	
vienam	vēžotājam	–	līdz	30	(atbilstoši	Minis-
tru	kabineta	noteikumiem	Nr.	800);
8.2.	 licencētās	 makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	
atļautais	loma	lielums	un	limitētās	zivju,	vēžu	
sugas:
8.2.1. Vienas dienas makšķerēšanas licences,	
Gada makšķerēšanas licences	 un	Gada bez-
maksas makšķerēšanas licences	 dod	 tiesības	
tās	 īpašniekam	 lomā	paturēt	zivis	 saskaņā	ar	
Ministru	 kabineta	 noteikumiem	 Nr. 800,	 iz-
ņemot	minēto	 noteikumu	 16.8. punktā	 pare-
dzēto	pārējo	zivju	svaru,	kas	posmā	Salaca I 
nedrīkst	pārsniegt	10 kg,	izņemot	sudrabkarū-
sas,	kuru	svars	netiek	limitēts,
8.2.2. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vie-
nas dienas licence	 zonā	A	no	1. janvāra	 līdz	
31. janvārim	dod	tiesības	tās	īpašniekam	vie-
nā	dienā	iegūt	un	lomā	paturēt	taimiņu	1	(vie-
nu)	gab.	 vai	 lasi	 1	 (vienu)	gab.	 uz	1	 (vienu)	
licenci,
8.2.3. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vie-
nas dienas licence zonās	A	 un	 B	 no	 1. feb-
ruāra	līdz	28.	(29.) februārim	dod	tiesības	tās	
īpašniekam	vienā	dienā	iegūt	un	lomā	paturēt	
taimiņu	1	(vienu)	gab.	vai	lasi	1	(vienu)	gab.	
uz	1	(vienu)	licenci,
8.2.4. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas 
vienas dienas licence	 zonā	A,	B,	C	un	D	no	 
1.	marta	līdz	10. maijam	dod	tiesības	tās	īpaš-
niekam	vienā	dienā	iegūt	un	lomā	paturēt	tai-
miņu	1	(vienu)	gab.	vai	lasi	1	(vienu)	gab.	uz	
1	(vienu)	licenci,
8.2.5.	Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Sa-
lacas apsaimniekošanā iesaistītās personas 
licence	zonā	A	no	1. janvāra	līdz	28.	(29.) feb-
ruārim	 un	 visās	 zonās	 –	A,	B,	C	 un	D	 –	 no	
1. marta	līdz	10. maijam	dod	tiesības	tās	īpaš-
niekam	vienā	dienā	iegūt	un	lomā	paturēt	tai-
miņu	 1	 (vienu)	 gab.	 vai	 lasi	 1	 (vienu)	 gab.,	
bet	ne	vairāk	kā	10	(desmit)	taimiņus	vai	lašus	
licences	darbības	laikā,
8.2.6.	Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vie-
nas dienas licence	un	Taimiņa (arī laša) mak-
šķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistī-
tās personas licence	dod	tiesības	paturēt	lomā	
taimiņu	vai	lasi,	kuru	pieļaujamais	garums	ir	
ne	mazāks	un	ne	lielāks	par	šādu	izmēru:	tai-
miņam	–	50–70 cm,	lasim	–	60–70 cm.	Zivis,	
kuru	pieļaujamie	garumi	ir	mazāki	vai	lielāki	
par	 minētajiem	 izmēriem,	 nekavējoties	 jāat-
laiž	 (jāatbrīvo)	 (atbilstoši	 Ministru	 kabineta	
noteikumiem	Nr.	800),
8.2.7. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vie-
nas dienas licence	un	Taimiņa (arī laša) mak-
šķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistī-
tās personas licence	 dod	 iespējas	makšķerēt	
konkrētajā	 licences	 darbības	 laika	 dienā	 līdz	
brīdim,	 kad	 noķertā	 zivs	 tiek	 paturēta	 lomā,	
ievērojot	 8.2.6.	 punktā	 noteiktos	 izmērus.	
Lomā	 paturamo	 zivi	 nekavējoties	 jānogalina	
un	jāreģistrē	licences	iegādes	vietnē,
8.2.8.	 citu	 makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	 li-
cenču	 īpašniekiem,	 kuri	 nav	 Taimiņa (arī 
laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču 
un	Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas 
apsaimniekošanā iesaistīto personu licenču 
īpašnieki,	 aizliegta	 taimiņa	 vai	 laša	makšķe-
rēšana	 un	 paturēšana	 lomā	 visās	 licencētās	
makšķerēšanas	 sezonās	 (atbilstoši	 Ministru	
kabineta	noteikumiem	Nr.	800),
8.2.9.	 licencētajā	 vēžošanā	 atļauts	 lomā	 pa-
turēt	 tikai	 signālvēžus	 (pazīmes	 signālvēžu	
noteikšanai	 skatīt	 pielikumā	nr.	 6),	 bet	 pārē-
jo	sugu	vēži	nekavējoties	jāatbrīvo	(atbilstoši	
Ministru	kabineta	noteikumiem	Nr.	800),
8.2.10.	 lomā	 paturamo	 signālvēžu	 skaits	 (li-
mits)	–	bez	ierobežojuma	(atbilstoši	Ministru	
kabineta	noteikumiem	Nr.	800),
8.2.11.	atļauts	lomā	paturēt	arī	signālvēžu	mā-
tītes	ar	redzamiem	ikriem	(atbilstoši	Ministru	
kabineta	noteikumiem	Nr.	800),

8.2.12.	 lomā	 paturamo	 signālvēžu	 izmēram	
nav	ierobežojumu	(atbilstoši	Ministru	kabine-
ta	noteikumiem	Nr.	800);	
8.3.	 licencētās	 makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	
ierobežojumi:
8.3.1.	 no	 1. janvāra līdz	 10.	maijam	 noteik-
ta	visu	zivju	sugu	saudzēšanas	diena	–	katras	
nedēļas	 pirmdiena	 (izņemot	 valstī	 noteiktās	
svētku	 dienas),	 kad	 ir	 aizliegta	 spiningošana	
un	mušiņmakšķerēšana,
8.3.2.	 spiningošana	 un	 mušiņmakšķerēšana	
atļauta	 tikai	diennakts	gaišajā	 laikā	(no	saul-
lēkta	 līdz	saulrietam)	(atbilstoši	Ministru	ka-
bineta	noteikumiem	Nr.	800),	
8.3.3.	no	1. jūnija	līdz	31. decembrim	aizlieg-
ta	 visa	 veida	 makšķerēšana	 un	 vēžošana	 no	
lašu	uzskaites	 reģistratora	 izvietojuma	vietas	
50 m	augšup	pret	straumi	un	100 m	lejup	pa	
straumi.	Informāciju	par	lašu	uzskaites	reģis-
tratora	novietojumu	vietu	makšķerniekam	un	
vēžotājam	sniedz	Biedrība,	ievietojot	to	inter-
neta	vietnēs	www.manacope.lv	un	www.salac-
griva.lv,	laikrakstā	Salacgrīvas Novada Ziņas 
vienu	mēnesi	iepriekš,
8.3.4.	no	1.	līdz	30.	septembrim	aizliegta	spi-
ningošana	 un	mušiņmakšķerēšana	 posmā	 no	
Zirgakmens	 (GPS:	 57.750376,	 24.381436),	
kas	 atrodas	 Salacas	 upē	 pirms	 Annasmui-
žas	 tilta,	 līdz	 robežzīmei	upes	krastā	 ar	Alo-
jas	 novada	 pašvaldību	 (GPS:	 57.885953,	
24.611553),
8.3.5.	no	1.	oktobra	līdz	10.	maijam	aizliegta	
spiningošana	un	mušiņmakšķerēšana,	izņemot	
Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas die-
nas licenču	un	Taimiņa (arī laša) makšķerēša-
nas Salacas apsaimniekošanā iesaistīto per-
sonu licenču	īpašniekus,	ievērojot	7.2.	punktā	
noteiktās	sezonas	laiku,
8.3.6.	noķerto	lasi	vai	taimiņu,	ko	nepatur	vai	
nedrīkst	paturēt	lomā,	atlaiž	(atbilstoši	Minis-
tru	kabineta	noteikumiem	Nr. 800),
8.3.7.	licenču	īpašniekiem,	Taimiņa (arī laša) 
makšķerēšanas vienas dienas licenču	 un	
Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas 
apsaimniekošanā iesaistīto personu licenču 
noķertais	lasis	vai	taimiņš,	kas	tiek	atlaists	at-
bilstoši	šī	nolikuma	8.3.6. apakšpunktam,	jā-
reģistrē	loms	uzskaites	tabulā	(ja	licence	ir	ie-
gādāta	papīra	formātā)	vai	savā	profilā	Mana 
cope	(ja	licence	iegādāta	elektroniski),
8.3.8.	 makšķerēšana	 no	 laivām	 atļauta	 no	
1.	 jūnija	 līdz	31.	augustam	(ievērojot	spinin-
gošanas	un	mušiņmakšķerēšanas	aizliegumu,	
kas	 noteikts	 8.3.3.	 apakšpunktā)	 (atbilstoši	
Ministru	kabineta	noteikumiem	Nr. 800),
8.3.9.	aizliegts	nodarboties	ar	zemūdens	me-

dībām	 (atbilstoši	 Ministru	 kabineta	 noteiku-
miem	Nr. 800),
8.3.10.	 aizliegts	 nodarboties	 ar	 makšķerēša-
nu	bez	atbilstoši	 šim	nolikumam	paredzētām	
makšķerēšanas	 licencēm	 (atbilstoši	 Ministru	
kabineta	noteikumiem	Nr. 800),
8.3.11.	 aizliegts	vēžot	bez	atbilstoši	 šim	noli-
kumam	paredzētām	vēžošanas	licencēm	(atbil-
stoši	Ministru	kabineta	noteikumiem	Nr. 800),
8.3.12.	 kategoriski	 aizliegta	 signālvēžu	 vai	
citu	vēžu	pārvietošana	uz	jebkuru	citu	ūdens-
tilpi	neatkarīgi	no	tās	statusa,	kā	arī	aizliegta	
to	pārdošana	(atbilstoši	Ministru	kabineta	no-
teikumiem	Nr. 800),
8.3.13.	aizliegts	izmantot	jebkāda	veida	elek-
tronisko	 dziļummēru	 un	 eholotu,	 lai	 atstātu	
mazāku	 ietekmi	 uz	 aizsargājamiem	 zivju	 re-
sursiem	un	nodrošinātu	taimiņa	un	laša,	kā	arī	
citu	vērtīgo	zivju	resursu	ilgtspēju.
9.	 Makšķernieki	 un	 vēžotāji	 ir	 atbildīgi	 par	
savu	 personisko	 drošību	 makšķerēšanas	 vai	
vēžošanas	laikā.

III.	VIDES	UN	DABAS	RESURSU	AIZ-
SARDZĪBAS	PRASĪBAS
10.	Posms	Salaca I,	kurā	tiek	īstenota	licencē-
tā	makšķerēšana un	vēžošana,	atrodas	Ziemeļ-
vidzemes	 biosfēras	 rezervāta	 neitrālajā	 zonā	
un	ainavu	aizsardzības	zonā.	Daļēji	posmā	no	
tilta	pār	Salacas	upi	Salacgrīvā	uz	augšu	pret	
straumi	līdz	Salacgrīvas	novada	administratī-
vās	teritorijas	robežzīmei	Salacas	upes	krastā	
ar	Alojas	novada	administratīvo	 teritoriju	 tas	
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	 ir	 saistoši	
2009.	gada	10.	marta	Ministru	kabineta	notei-
kumi	Nr.	228	Dabas parka „Salacas ieleja” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi.
12.	Makšķernieka	pienākums	ir	saudzīgi	iztu-
rēties	pret	dabu,	nepieļaut	ūdenstilpes	un	pie-
krastes	 joslu	 piesārņošanu	 un	 piegružošanu,	
t.sk.	 savākt	 atkritumus	5	m	 rādiusā	no	 savas	
makšķerēšanas	vietas.
13.	 Licencētās	 makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	
nolikumā	paredzēto	noteikumu,	 tai	skaitā	vi-
des	aizsardzības	prasību	ievērošanu,	kontrolē	
Salacgrīvas	 novada	 pašvaldības	 vides	 kon-
troles	 amatpersonas,	 pašvaldības	 pilnvarotas	
amatpersonas	–	sabiedriskie	vides	inspektori,	
Valsts	vides	dienesta	pilnvarotās	personas,	tai	
skaitā	 Biedrības	 personas,	 kuras	 saņēmušas	
attiecīgu	pilnvarojumu.	

IV.	MAKŠĶERĒŠANAS UN VĒŽOŠANAS	LICENČU	VEIDI,	SKAITS	UN	CENAS,	
LICENČU	NOFORMĒJUMS

Taimiņa (laša) makšķerēšanas licences
Licenču veidi Licenču skaits Maksa par

1 (vienu) 
licenci,

t.sk. PVN 21%
14. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence 
posma Salaca I zonā A, no 1. līdz 31. janvārim

216 licences sezonā  
(8 licences dienā)

20,00 EUR

15. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence 
posma Salaca I zonās A un B, no 1. februāra līdz  
28. (29.) februārim

384 licences sezonā;
(8 licences 1 dienā, 

katrā no zonām)

20,00 EUR

16. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence 
posmā Salaca I, kādā no norādītajām zonām – A, B, C un D) 
no 1. marta līdz 10. maijam

2400 licences sezonā  
(10 licences 1 dienā  

katrā no zonām)

20,00 EUR

17. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas 
apsaimniekošanā iesaistītās personas licence posma Salaca I 
visās zonās – A, B, C un D

9 licences sezonā; 
(zonā A no 1. janvāra  

līdz 28. (29.) februārim un  
visās zonās – A, B, C un D – 
no 1. marta līdz 10. maijam)

400,00 EUR

Vienas dienas licence posmā «Salaca I»
18. Vienas dienas makšķerēšanas licence posmā Salaca I 50 licences dienā 8,00 EUR

Gada makšķerēšanas licences
19. Gada makšķerēšanas licence posmā Salaca I 60 licences sezonā 100,00 EUR
20. Gada bezmaksas makšķerēšanas licence posmā Salaca I 250 licences Bezmaksas

Vēžošanas licences
21. Vēžošanas vienas diennakts licence posmā Salaca I neierobežots 8,00 EUR

Gada vēžošanas licences
22. Gada vēžošanas licence posmā Salaca I neierobežots 50,00 EUR
23. Gada bezmaksas vēžošanas licence posmā Salaca I neierobežots Bezmaksas

PIELIKUMS Salacgrīvas novada domes 13.01.2021. lēmumam Nr. 1 (protokols Nr. 1; 1.§)
APSTIPRINĀTI ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. decembra sēdes lēmumu Nr. 522 (protokols Nr. 16; 68.3.§)

Precizēti ar Salacgrīvas novada domes 2021. gada 13. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 1; 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16
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

á 9.	lpp.

http://www.manacope.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.salacgriva.lv


SALACGRĪVAS NOVADA ZIŅAS   l   92021. gada 15. janvāris

á 8.	lpp.

24.	 Ievērojot	 Ministru	 kabineta	 2015.	 gada	
22.	 decembra	 noteikumu	 Nr.	 799	 Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medī-
bu kārtība	(turpmāk	–	MK	noteikumi	Nr.	799)	
27.	 punktu,	 maksa	 par	 licenci	 netiek	 sama-
zināta	 un	 bezmaksas	 licenci	 neizsniedz	 īpaši	
aizsargājamo	 ierobežoti	 izmantojamo	 zivju	 
sugu	–	laša	un	taimiņa	–	makšķerēšanai.	
25.	 Visās	 papīra	 formāta	 licencēs	 (pielikums	
Nr.	3)	tiek	uzrādīts	licences	veids,	izsniegšanas	
datums,	kārtas	numurs,	cena,	derīguma	termiņš	
(vai	darbības	periods),	makšķerēšanas	zona/-s,	
licences	saņēmēja	vārds,	uzvārds	un	personas	
kods,	 licences	 saņēmēja	 un	 izsniedzēja	 pa-
raksts,	 ziņas	 par	 licencētās	makšķerēšanas	 un	
licencētās	 vēžošanas	 organizētāju,	 lomu	 uz-
skaites	tabula	(pielikums	Nr.	4	un	Nr.	5)	vai	tās	
paraugs,	 informācija	 par	 svarīgākajiem	 mak-
šķerēšanas	noteikumiem.	
26.	 Visās	 elektroniski	 iegādātās	 licencēs	 tiek	
uzrādīts	licences	veids,	licences	numurs,	licen-
ces	darbības	 laiks	 (periods),	pirkuma	 identifi-
kācijas	numurs.

V.	BEZMAKSAS MAKŠĶERĒŠANAS	
LICENČU	IZSNIEGŠANAS	KĀRTĪBA
27. Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci	un	
Gada bezmaksas vēžošanas licenci ir	 tiesīgi	
saņemt	Salacgrīvas	novada	domes	administra-
tīvajā	 teritorijā	 Salacas	 upei	 pieguļošo	 krastu	
zemju	īpašnieki	un	viņu	ģimenes	locekļi,	bērni	
un	pusaudži	vecumā	līdz	16	gadiem	un	perso-
nas,	 kas	 ir	 vecākas	 par	 65	 gadiem,	 represētās	
personas	un	personas	ar	invaliditāti,	kā	arī	Sa-
lacgrīvas	novada	makšķernieku	biedrību	biedri.	
28.	 Lai	 saņemtu	Gada bezmaksas makšķerē-
šanas licenci	 un	Gada bezmaksas vēžošanas 
licenci,	 šī	 nolikuma	 27. punktā	 minētajām	
personām	 ir	 jāiesniedz	 iesniegums	 Biedrībai	
(Rīgas	 iela	2,	Salacgrīva,	Salacgrīvas	novads,	 
tel.nr.	 28366651)	 ar	 pamatojumu	 bezmaksas	
makšķerēšanas	vai	vēžošanas	licences	saņem-
šanai	(iesnieguma	paraugs	pielikumā	nr. 7).
29.	 Biedrība	 pārbauda	 iesniegto	 iesniegumu	
bezmaksas	makšķerēšanas	 vai	 bezmaksas	 vē-
žošanas	licenču	saņemšanai	atbilstoši	šī	noliku-
ma	27.	punktam	un	 izsniedz	bezmaksas	mak-
šķerēšanas	 vai	 bezmaksas	 vēžošanas	 licenci	
iesnieguma	iesniedzējam	(Rīgas	iela	2,	Salac-
grīva,	Salacgrīvas	novads,	tel.nr.	28366651).
30.	Gada bezmaksas makšķerēšanas licences 
un	Gada bezmaksas vēžošanas licences	 ir	de-
rīgas	posmā,	kas	ir	noteikts	šī	nolikuma	5.	pun-
ktā.

VI.	LICENČU	PĀRDOŠANAS	KĀRTĪBA
31.	Pārdošanas	vietas,	adreses,	kontakttālruņi,	
darba	laiki:
31.1.	 interneta	 vietnē	 www.manacope.lv	 vai	
mobilajā	 lietotnē	 Mana cope,	 sadaļā	 Copes 
kartes un licences	izvēloties	attiecīgo	ūdenstil-
pi,	ir	iespēja	iegādāties	šī	nolikuma	IV.	nodaļā	
minētās	makšķerēšanas	un	vēžošanas	licences	
jebkurā	diennakts	 laikā,	 izņemot	Taimiņa (arī 
laša) Salacas apsaimniekošanā iesaistītās per-
sonas licenci,	Gada bezmaksas makšķerēšanas 
licenci	un	Gada bezmaksas vēžošanas licenci;
31.2. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Sala-
cas apsaimniekošanā iesaistītās personas li-
cenci	 var	 iegādāties	Rīgas	 ielā	 2,	 Salacgrīvā,	
Salacgrīvas	 novadā,	 tel.nr.	 28366651,	 e-pasts	
mksalackrasti@gmail.com,	atbilstoši	šī	noliku-
ma	32.4. apakšpunktiem;	
31.3. Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci 
un	Gada bezmaksas vēžošanas licenci	var	iegā-
dāties	atbilstoši	šī	nolikuma	28.	un	29.	pun	ktam.	
32.	Makšķerēšanas	un	vēžošanas	licenču	iegā-
des	kārtība:
32.1.	persona	drīkst	 iegādāties	makšķerēšanas	
vai	vēžošanas	licenci	citai	personai,	norādot	tās	
vārdu,	uzvārdu,	personas	kodu;
32.2.	Latvijas	pilsoņiem,	iegādājoties	makšķe-
rēšanas	vai	vēžošanas	licenci,	ir	jānorāda	per-
sonas	kods,	bet	citu	valstu	pilsoņiem	jānorāda	
personas	identificējošā	dokumenta	numurs	vai	
personas	kods;
32.3.	 vienai	 personai	 nevar	 būt	 vairāk	 par	 
3	(trīs)	aktīvām	licencēm	bez	loma	atskaites;
32.4. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Sala-
cas apsaimniekošanā iesaistītās personas li-
cenci	ir	tiesīgi	iegādāties:
32.4.1.	biedrības	biedri,	kas	snieguši	ievēroja-
mu	ieguldījumu	zivju	resursu	un	dabas	aizsar-
dzības	pasākumos	Salacas	upē,
32.4.2.	 šo	 licenci	 var	 iegādāties	 Rīgas	 ielā	
2,	 Salacgrīvā,	 Salacgrīvas	 novadā,	 tel.	 nr.	
28366651,	e-pasts	mksalackrasti@gmail.com.
33.	 Biedrība	 ir	 tiesīga	mainīt	 licenču	 iegādes	
vietas,	par	 to	 laikus	 informējot	 sabiedrību	šā-
dās	 informācijas	 vietnēs:	 www.salacgriva.lv,	
makšķerēšanas	biedrības	Salackrasti Facebook 
kontā,	 vietēja	mēroga	 laikrakstos	Salacgrīvas 
Novada Ziņas,	Auseklis. 
34.	Katra	licencētās	makšķerēšanas	un	vēžoša-
nas	dalībnieka	pienākums	ir	iepazīties	ar	šo	no-
likumu	un	pildīt	tā	prasības,	ko	viņš	apliecina	
ar	parakstu,	saņemot	licenci.

35.	 Makšķerēšanai	 un	 vēžošanai	 neizmanto-
to	 vai	 sakarā	 ar	 pārkāpumu	 atņemto	 licenču	
vērtība	 makšķerniekam	 vai	 vēžotājam	 netiek	
atmaksāta.
36.	 Personai,	 kas,	 iegādājoties	 elektronisko	
makšķerēšanas	 vai	 vēžošanas	 licenci,	 apzinā-
ti	 mainījusi	 personas	 datus	 (apejot	 nolikuma	
44. punktā	minēto	 liegumu),	 attiecīgā	 licence	
tiks	anulēta	un	atgriezta	tirdzniecībā,	neatmak-
sājot	personai	licences	vērtību.	Licences	anulē-
šanas	gadījumā	makšķerniekam	vai	vēžotājam	
tiks	nosūtīts	anulēšanas	iemesla	paskaidrojums	
uz	makšķernieka	 vai	 vēžotāja	 pirkšanas	 brīdī	
norādīto	e-pasta	adresi.	
37.	 Makšķerniekam	 un	 vēžotājam	 makšķerē-
šanas	vai	vēžošanas	laikā	kopā	ar	licenci	jābūt	
klāt	 arī	 personu	 apliecinošam	 dokumentam	 –	
pasei	vai	personas	apliecībai.

VII.	NO	LICENCĒM	IEGŪTO	
LĪDZEKĻU	IZLIETOJUMS
38.	No	licenču	realizācijas	posmā	Salaca I ie-
gūtās	kopējās	summas	20%	(divdesmit)	Bied-
rība	 reizi	pusgadā	 (līdz	10.	 jūlijam	par	pirmo	
pusgadu	un	līdz	10.	janvārim	par	otro	pusgadu)	
ieskaita	valsts	pamatbudžetā	Zivju	fonda	dotā-
cijas	ieņēmumu	veidošanai.
39.	80%	(astoņdesmit)	līdzekļu	no	pārdotajām	
licencēm	tiek	ieskaitīti	Biedrības	kontā,	kurus	
tā	 izmanto	 zivju	 resursu	 stāvokļa	uzlabošanai	
vai	 zivju	 nārsta	 vietu	 rekultivācijai	 (atjauno-
šanai)	 atbilstoši	 Salacas	 upes	 zivsaimniecis-
kās	 ekspluatācijas	 noteikumiem,	 dabas	 parka	
Salacas ieleja	 individuālajiem	 aizsardzības	
un	izmantošanas	noteikumiem,	kā	arī	zivju	un	
vēžu	 resursu	 aizsardzībai,	 makšķerēšanas	 un	
vēžošanas	kontrolei,	licencētās	makšķerēšanas	
un	licencētās	vēžošanas	organizēšanai	un	mak-
šķerēšanas	tūrisma	infrastruktūras	attīstībai.
40.	Par	iegūto	līdzekļu	sadali	un	izlietošanu	ir	
atbildīga	Biedrība.	Tā	nodrošina	savlaicīgu	no-
teiktas	 formas	 pārskata	 par	 realizēto	makšķe-
rēšanas	 un vēžošanas	 licenču	 skaitu,	 licenču	
veidiem,	iegūtajiem	naudas	līdzekļiem	un	to	iz-
lietojumu	iesniegšanu	Lauku	atbalsta	dienestā	
divas	reizes	gadā	–	līdz	15.	jūlijam	un	15.	jan-
vārim	–	par	iepriekšējo	pusgadu.

VIII.	LOMU	UZSKAITES	KĀRTĪBA
41.	 Visu	 licenču	 īpašniekiem	 obligāts	 pienā-
kums	ir	iesniegt	datus	par	lomu	Biedrībai,	aiz-
pildot	lomu	uzskaites	tabulas	(pielikums	Nr.	4	
un	 Nr.	 5)	 vai	 reģistrēt	 elektroniski	 platformā	
Mana cope	 (atbilstoši	 šī	nolikuma	42.	punktā	
noteiktajam):
41.1. Vienas dienas makšķerēšanas licenču,	
Vēžošanas vienas diennakts licenču	un	Taimiņa 
(arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču 
īpašniekiem	 šī	 nolikuma	 41.	 punkta	 prasības	
jāizpilda	2	(divu)	dienu	laikā	pēc	licences	derī-
guma	termiņa	beigām;
41.2. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Sa-
lacas apsaimniekošanā iesaistīto personu li-
cenču,	 Gada makšķerēšanas licenču,	 Gada 
bezmaksas makšķerēšanas licenču,	 Gada vē-
žošanas licenču	un	Gada bezmaksas vēžošanas 
licenču	 īpašniekiem	 šī	 nolikuma	 41.	 punkta	
prasības	 jāizpilda	10	 (desmit)	dienu	 laikā	pēc	
licences	derīguma	termiņa	beigām;
41.3. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Sala-
cas apsaimniekošanā iesaistīto personu licen-
ču,	 Gada bezmaksas makšķerēšanas licenču 
un	 Gada bezmaksas vēžošanas licenču	 īpaš-
niekiem	lomu	uzskaites	tabulas	tiek	izsniegtas	
kopā	ar	licenci	Rīgas	ielā	2,	Salacgrīvā,	Salac-
grīvas	novadā,	tel.nr.	28366651,	e-pasts	mksa-
lackrasti@gmail.com.
42.	Makšķernieks	vai	vēžotājs	datus	par	iegū-
tajiem	 lomiem	 reģistrē	 vai	 iesniedz	 licences	
iegādes	vietā:
42.1.	 elektroniski	 iegādātās	 licences	 reģistrē	
mājaslapā	www.manacope.lv	vai	mobilajā	 lie-
totnē	Mana cope	atbilstoši	šī	nolikuma	41.1.	un	
41.2.	punktam.	Lomu	atskaite	iesniedzama	arī	
gadījumos,	 ja	 loms	 nav	 gūts/nav	 paturēts	 vai	
licence	nav	izmantota.	Informācija	un	pamācī-
ba	par	Mana cope	lietošanu	pieejama	lietotnes	
sadaļā	Copes padomi;
42.2.	ja	makšķernieks	vai	vēžotājs	licenci	iegā-
dājies	elektroniski,	pats	no	sava	 lietotāja	pro-
fila,	licences	atskaiti	nodod	no	lietotāja	profila	
sadaļas	Mani pirkumi	(ja	licencei	nav	beidzies	
derīguma	 termiņš)	vai	Pirkumu vēsture	 (ja	 li-
cencei	beidzies	derīguma	termiņš);	
42.3.	 ja	makšķerniekam	vai	vēžotājam	licenci	
elektroniski	 iegādājusies	 cita	 persona,	 licen-
ces	 atskaite	 jāiesniedz,	 izmantojot	 licences	
pirkuma	 e-pastā	 norādīto	 saiti	 lomu	 atskaites	
iesniegšanai;
42.4.	papīra	formātā	izsniegtās	licences	kopā	ar	
lomu	uzskaites	 tabulu	 iesniedz	klātienē	Rīgas	
ielā	2,	Salacgrīvā,	Salacgrīvas	novadā.
43.	 Biedrība	 katru	 gadu	 līdz	 1.	 februārim	 ie-
sniedz	 valsts	 zinātniskajā	 institūtā	 Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnis-
kais institūts «BIOR»	pārskatu	par	iepriekšējā	
gadā	iegūtajiem	lomiem.	
44.	Visu	licenču (neatkarīgi	no	to	veida)	īpaš-
niekiem,	 kuri	 neiesniegs	 licenču	 un	 lomu	 ta-

bulas	 šī	 nolikuma	41.1.	 un	41.2.	 punktos	mi-
nētajos	 termiņos,	kā	arī	cita	veida	pārkāpumu	
gadījumos	saskaņā	ar	MK	noteikumu	Nr.	799	
8.11.	apakšpunktu	tiks	liegta	iespēja	iegādāties	
jebkura	 veida	 licences	makšķerēšanai	 vai	 vē-
žošanai	Salacas	upes	posmā	Salaca I	divu	gadu	
laikā	pēc	pārkāpuma	konstatēšanas.	
45.	Personas,	kurām	tiek	piemērots	44.	punktā	
minētais	aizliegums	iegādāties	makšķerēšanas	
licences,	tiek	informētas	par	lieguma	piemēro-
šanu	un	tā	termiņu,	nosūtot	informatīvu	e-pas-
tu,	sūtot	SMS	vai	sazinoties	telefoniski	(punkts	
attiecās	uz	elektroniski	iegādātajām	licencēm).	

IX.	MAKŠĶERĒŠANAS	SACENSĪBAS
46.	 Posmā	Salaca I	 kalendārā	 gada	 laikā	 var	
tikt	rīkotas	šādas	makšķerēšanas	sacensības:
46.1.	taimiņa	(arī	laša)	makšķerēšanas	sezonas	
laikā	 vienas	 taimiņa	 (arī	 laša)	makšķerēšanas	
sacensības	 šī	 nolikuma	 6.	 punktā	 noteiktajās	
zonās;
46.2.	Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas 
dienas licenču	 skaits	 sacensību	 dienā	 vienā	
pasākumā	–	 40	 gab.	 par	 nolikumā	minētajām	
licenču	cenām,	kā	arī	ievērojot	citas	šajā	noli-
kumā	noteiktās	prasības	un	normas;
46.3.	 taimiņa	 (arī	 laša)	makšķerēšanas	 sacen-
sībām	 paredzētais	 licenču	 skaits	 tiek	 iekļauts	
(rezervēts)	16.	punktā	minēto	licenču	skaitā;
46.4.	 Citu	 zivju	 makšķerēšanas	 sacensības:	 
5	(piecas)	pludiņmakšķerēšanas	sacensības	un	
3	(trīs)	zemledus	makšķerēšanas	sacensības	ka-
lendārajā	gadā.
47.	Uz	taimiņa	(arī	laša)	makšķerēšanas	sacen-
sību	dienu	sacensību	norises	zonās	vienas	die-
nas	 licences	 netiek	 pārdotas	 personām,	 kuras	
nav	attiecīgo	sacensību	dalībnieki.
48.	Uz	taimiņa	(arī	laša)	makšķerēšanas	sacen-
sību	 dienu	Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas 
Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas 
licence	nav	derīga.	
49.	 Taimiņa	 (arī	 laša)	 sacensību	 dalībnieks	
drīkst	makšķerēt	vienā	no	6. punktā	minētajām	
zonām	(makšķerēšanas	zonu	noteikšana	sacen-
sību	dalībniekam	notiek	izlozes	kārtībā).
50.	 Sacensību	 organizētājs	 garantē	 papildus	
šajā	nolikumā	noteikto	prasību	un	normu	ievē-
rošanai	 paņemt	 zvīņu	paraugus	no	visiem	 sa-
censību	laikā	noķertajiem	lašiem	un	taimiņiem,	
lai	varētu	nodrošināt	zvīņu	paraugu	nodošanu	
pārtikas	drošības,	dzīvnieku	veselības	un	vides	
zinātniskajā	institūtā	BIOR.
51.	 Attiecīgo	 makšķerēšanas	 sacensību	 no-
likumi	 tiek	 saskaņoti	 atbilstoši	 spēkā	 esošo	
makšķerēšanu	 regulējošo	 Ministru	 kabineta	
noteikumu	normām	un	papildus	ar	Biedrību	un	
Salacgrīvas	novada	domi,	ja	tā	nav	šo	sacensī-
bu	organizētāja.

X.	LICENCĒTĀS	MAKŠĶERĒŠANAS	
UN	VĒŽOŠANAS	ORGANIZĒTĀJA	
PIENĀKUMI
52.	 Sniegt	 informāciju	 par	 licencētās	 mak-
šķerēšanas	 un	 vēžošanas	 vietām,	 licencētās	
makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	 organizētāju	 un	
makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	 licenču	 iegādes	
iespējām	laikrakstā	Latvijas Vēstnesis	un	vietē-
jā	laikrakstā,	kā	arī	nodrošināt	atbilstošu	zonu	
norādes	zīmju	izvietošanu	posmā,	kas	noteikts	
5. punktā.
53.	 Nodrošināt	 makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	
licenču	 pieejamību	 saskaņā	 ar	 šī	 nolikuma	
31. punktu.	
54.	Reģistrēt,	uzskaitīt	un	realizēt	makšķerēša-
nas	un	vēžošanas	licences	atbilstoši	normatīva-
jos	aktos	noteiktajām	prasībām,	kā	arī	reģistrēt	
izsniegtās	makšķerēšanas	un	vēžošanas	 licen-
ces	 uzskaites	 žurnālā;	 nodrošināt	 šī	 nolikuma	
14.–23.	 punktā	 noteiktā	 licenču	 skaita	 limita	
ievērošanu	 attiecīgajās	makšķerēšanas	 un	 vē-
žošanas	 zonās,	 dienās	 un	 darbības	 periodos	
(laikos).
55.	 Uzskaitīt	 interneta	 vietnē	 www.manaco- 
pe.lv pārdotās	 licences	 hronoloģiskā	 secībā	
elektroniski	 par	 katru	 pusgadu	 un	 pēc	 katra	

pusgada	 noslēgumā	 veikt	 attiecīgā	 pusgada	
elektroniski	 uzskaitīto	 licenču	 saraksta	 izdru-
ku,	 nodrošinot	 izdrukāto	 licenču	 sarakstu	 uz-
glabāšanu	kopā	ar	licenču	uzskaites	žurnālu.
56.	Nodrošināt	 to,	ka	 līdzekļi,	kas	 iegūti,	 rea-
lizējot	 makšķerēšanas	 un	 vēžošanas	 licences,	
tiek	izlietoti	atbilstoši	šī	nolikuma	VII. nodaļai.
57.	Veikt	makšķernieku un	vēžotāju	 lomu	uz-
skaiti	 atbilstoši	 šī	 nolikuma	VIII. nodaļai	 no-
teiktai	kārtībai.
58.	Iepazīstināt	makšķerniekus	un	vēžotājus	ar	
šo	nolikumu	un	informēt	par	lašu	uzskaites	re-
ģistratora	atrašanās	vietu	atbilstoši	šī	nolikuma	
8.3.3. apakšpunktam.
59.	Noteikt	atbildīgo	personu,	kura	pēc	Valsts	
vides	dienesta	pilnvarotās	personas	vai	pašval-
dības	 pilnvarotās	 personas	 statusa	 iegūšanas	
piedalās	 vides	 un	 zivju	 un	 vēžu	 resursu	 aiz-
sardzības	 un	 uzraudzības	 pasākumos,	 kā	 arī	
katru	gadu	līdz	31. decembrim	iesniedz	Valsts	
vides	 dienestā	 pārskatu	 par	 veiktajiem	 dabas	
aizsardzības,	kontroles	un	zivju	resursu	papil-
dināšanas	pasākumiem,	kā	arī	informāciju	par	
licencētās	makšķerēšanas,	vēžošanas	vai	zem-
ūdens	medību	organizēšanai	nepieciešamās	in-
frastruktūras	izveidošanu	un	uzturēšanu.
60.	 Iesniegt	 Lauku	 atbalsta	 dienestā pārskatu	
par	 pārskaitījumu	 valsts	 budžetā	 Zivju	 fonda	
dotācijas	veidošanai	un	no	licenču	realizācijas	
iegūto	līdzekļu	izlietojumu	divas	reizes	gadā	–	
līdz	15.	jūlijam	un	15.	janvārim	(par	iepriekšē-
jo	pusgadu).
61.	 Līdz	 katra	 nākamā	 gada	 1. februārim	 ie-
sniegt	 pārtikas	 drošības,	 dzīvnieku	 veselības	
un	vides	zinātniskajā	institūtā	BIOR	makšķer-
nieku	aizpildītās	un	atpakaļ	atgrieztās	licences	
tālākai	datu	apstrādei	un	zivju	un	vēžu	resursu	
novērtēšanai.
62.	Veikt	zivju	krājumu	pavairošanu	saskaņā	ar	
pārtikas	drošības,	dzīvnieku	veselības	un	vides	
zinātniskā	institūta	BIOR	rakstiskām	rekomen-
dācijām.
63.	Kalendārajā	 gadā	 organizēt	 upes	 tīrīšanas	
talku	un	kultivēt	labvēlīgu	kultūrvidi	makšķe-
rēšanai	Salacā.
64.	Organizēt	 izglītojoša	 rakstura	pasākumus,	
lai	 vairotu	 sabiedrības	 izpratni	 par	 dabas	 aiz-
sardzību	un	tās	nozīmi.
65.	 Zemūdens	 ūdensaugu	 izpļaušana.	 Ūdens-
augu	pļaušana	dabas	aizsardzības	nolūkos	zem	
ūdens	 ir	 veicama	 veģetācijas	 periodā,	 lai	 no-
vājinātu	jauno	parasto	niedru	un	ezera	meldru	
dzinumu	veidošanos.	Pļaušanu	veic	zem	ūdens	
(no	30	cm	līdz	1	m)	atkarībā	no	ūdens	līmeņa	
jūlijā	un	augustā.

XI.	NOSLĒGUMA	JAUTĀJUMI
66.	 Šis	 nolikums	 stājas	 spēkā	 2021.	 gada	
22. janvārī	un	ir	spēkā	līdz	2029. gada	31. de-
cembrim.	
67.	Atzīt	 par	 spēku	 zaudējušiem	 2020. gada	
3. janvāra	saistošos	noteikumus	Nr. 1 NOLI-
KUMS «Par licencēto makšķerēšanu un vēžo-
šanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada 
administratīvajā teritorijā (POSMS «SALA-
CA I»)».

XII.	NOLIKUMA	PIELIKUMI
68.	 Pielikums	 Nr.	 1	 –	 Shēma	 ar	 taimiņa	 (arī	
laša)	makšķerēšanas	zonu	iedalījumu.
69.	Pielikums	Nr.	2	–	Shēma	par	licencētās	vē-
žošanas	posmu.
70.	Pielikums	Nr.	3	–	Licencētās	makšķerēša-
nas	un	vēžošanas	 licenču	paraugi	 (papīra	 for-
mātā	izsniedzamās	licences).	
71.	 Pielikums	Nr.	 4	 –	 Lomu	 uzskaites	 tabula	
(makšķerēšanas	licences).
72.	 Pielikums	Nr.	 5	 –	 Lomu	 uzskaites	 tabula	
(vēžošanas	licences).
73.	Pielikums	Nr.	6	–	Pazīmes	signālvēžu	no-
teikšanai.
74.	 Pielikums	Nr.	 7	 –	 Iesniegums	 bezmaksas	
licenču	saņemšanai.

Dagnis Straubergs,
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs

Pielikums 
Nr. 1
N	O	L	I	K	U	M	AM
Par	licencēto	makšķerē-
šanu	un	vēžošanu
Salacas	upes	posmā	
Salacgrīvas	novada	ad-
ministratīvajā	teritorijā	
(POSMS	„SALACA	I”)	

Shēma	ar	
taimiņa	
(arī	laša)	
makšķerēšanas	
zonu	norādēm
1)	A,	B,	C	un	D	zonas	
taimiņa	(arī	laša)	mak-
šķerēšanai.

mailto:mksalackrasti@gmail.com
mailto:mksalackrasti@gmail.com
mailto:mksalackrasti@gmail.com
mailto:mksalackrasti@gmail.com
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Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā 
iesaistītās personas licence  posmā Salaca I 

Visās zonās (A, B, C, D)

Gada bezmaksas makšķerēšanas licence posmā “Salaca I”

Gada bezmaksas vēžošanas licence posmā “Salaca I”

Pielikums Nr. 2
N	O	L	I	K	U	M	AM
Par	licencēto	makšķerēšanu	un	
vēžošanu	
Salacas	upes	posmā	Salacgrīvas	
novada	administratīvajā	teritorijā	
(POSMS	„SALACA	I”)	

Vēžošanai	paredzētais	
posms	“Salaca	I”

Biedrība “Makšķernieku klubs 
“SALACKRASTI””

Biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI””
Vidzemes iela 7–41, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

TAIMIŅA (ARĪ LAŠA) 
MAKŠĶERĒŠANAS SALACAS 

APSAIMNIEKOŠANĀ 
IESAISTĪTĀS PERSONAS 

LICENCE 
POSMĀ “SALACA I” 

VISĀS ZONĀS: A, B, C, D

LICENCES DARBĪBAS 
PERIODS no 

1. JANVĀRA līdz 28. (29.) 
FEBRUĀRIM (zonā A)                       

no 1. MARTA līdz 10. MAIJAM 
(visās zonās: A, B, C, D)

No. 000

CENA 400 EUR
(cena bez PVN 330,58 EUR, 

PVN 21% 69,42 EUR)

20__. gada __._________
(Licences pārdošanas datums)

_____________________
(Licences īpašnieka vārds, 

uzvārds) 
 

____________________
(personas kods)

Ar nolikumu iepazinos un to 
apliecinu ar parakstu

____________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________
(licences pārdevēja paraksts)

TAIMIŅA (ARĪ LAŠA) MAKŠĶERĒŠANAS 
SALACAS APSAIMNIEKOŠANĀ 

IESAISTĪTĀS PERSONAS LICENCE 
POSMĀ SALACA I  VISĀS ZONĀS: 

A, B, C, D
LICENCES DARBĪBAS PERIODS NO 

1. JANVĀRA – 28. (29.) FEBRUĀRIM (zonā A)
1. MARTA – 10. MAIJAM (visās zonās: A, B, C, D)

No. 000

Licences cena 400,00 EUR
(cena bez PVN 330,58 EUR, PVN 21% 69,42 EUR) 

Licences pārdošanas datums: 20__. gada __._____________
 

Licences īpašnieks  __________________________________
                                                 (vārds, uzvārds)

(personas kods)

Licences pārdevējs __________________________________
                                               (pārdevēja paraksts)  

Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga.
Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences 

vērtība netiek atgriezta!

Pielikums Nr. 3
N	O	L	I	K	U	M	AM

Par	licencēto	makšķerēšanu	un	vēžošanu
Salacas	upes	posmā	Salacgrīvas	novada	administratīvajā	teritorijā	(POSMS	„SALACA	I”)

Licencētās	makšķerēšanas	un	vēžošanas	licenču	paraugi
(papīra	formātā	izsniedzamās	licences)

Godātais makšķerniek!

Lūdzu, atceries un iegaumē!

Taimiņa vai laša makšķerēšana atļauta tikai 
spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas veidā,  
izmantojot 2 (divus) jebkura veida āķus, kuri ir 
piestiprināti pie mānekļa.
Šī licence dod iespējas makšķerēt konkrētajā 
licences darbības laika dienā līdz brīdim, kad 
noķertā zivs tiek paturēta lomā, kuras pieļauja-
mais garums ir ne mazāks un ne lielāks par šādu 
izmēru: taimiņam 50–70 cm, lasim 60–70 cm. Zi-
vis, kuru pieļaujamie garumi ir mazāki vai lielāki 
par minētajiem izmēriem, nekavējoties jāatlaiž 
(jāatbrīvo). Lomā paturamā zivs nekavējoties 
jānogalina un jāreģistrē licences iegādes vietā.
No 1. janvāra līdz 31. maijam noteikta visu zivju 
sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas pirm-
diena (izņemot gadījumus, kad valstī ir noteiktas 
svētku dienas), kad ir aizliegta spiningošana un 
mušiņmakšķerēšana.
Licences un lomu uzskaites tabulas neie-
sniegšanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja 
iegādāties jebkāda veida licenci makšķerēša-
nai Salacas upē posmā Salaca I divus gadus 
pēc pārkāpuma konstatēšanas!  Lomu, kuru 
nepatur vai nedrīkst paturēt, ir jāreģistrē 
lomu uzskaites tabulā. 

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

Paldies par izpratni un “ne asakas”!
Ar cieņu –  biedrība Makšķernieku klubs 

“SALACKRASTI”

! Makšķerēšanas licencē darbības periodā gūtais loms 
jāreģistrē loma uzskaites tabulā, kura tiek izsniegta 
kopā ar licenci. Ne vēlāk kā 10 dienas pēc licences 

beigu termiņa licence kopā ar licenču uzskaites 
tabulu jāiesniedz Biedrībai (Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, 

Salacgrīvas novadā)!

Taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta:

“A” zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā (GPS: 
57.754751, 24.361067) uz augšu pret straumi līdz Korģes 
upes ietekai (GPS: 57.758254, 24.450545).

“B” zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē (GPS: 
57.758254, 24.450545) uz augšu pret straumi līdz Ainažu pa-
gasta nekustamajam īpašumam “Senču klintis” (zem mājām 
“Polāri”) (GPS: 57.826046, 24.468699).

“C” zona – no Ainažu pagasta nekustamā īpašuma “Senču 
klintis” (zem mājām “Polāri”) (GPS: 57.826046, 24.468699) 
uz augšu pret straumi līdz Dzelzs tiltam pāri Salacas upei 
(GPS: 57.847098, 24.491251).

“D“ zona – no Dzelzs tilta pāri Salacas upei (GPS: 
57.847098, 24.491251) līdz Salacgrīvas novada robežzīmei 
Salacas upes krastā ar Alojas novadu (GPS: 57.885953, 
24.611553).

Godātais makšķerniek, lūdzu, atceries!

Tu makšķerē Salacā – starptautiski atzītā lašu dabiskā 
nārsta Latvijas nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās – Ziemeļvidzemes bio-
sfēras rezervātā un dabas parkā Salacas ieleja.

Biedrība “Makšķernieku klubs 
“SALACKRASTI””

Biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI””
Vidzemes iela 7–41, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

GADA BEZMAKSAS 
MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE

posmā Salaca I

01.01.–31.12.20__
No. 000

BEZMAKSAS

20__. gada __.__________
(licences izsniegšanas datums)

_____________________
(licences īpašnieka vārds, 

uzvārds) 
 

____________________
(personas kods)

Ar nolikumu iepazinos un to 
apliecinu ar parakstu

____________________
(licences saņēmēja paraksts)

Licence izsniegta Rīgas ielā 2, 
Salacgrīvā

____________________
(licences izsniedzēja paraksts)

GADA BEZMAKSAS 
MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE

posmā Salaca I
No. 000

Licence derīga no 20__.01.01. līdz 20__.31.12.

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. 
No 01.10. līdz 10.05. aizliegta spiningošana vai mušiņmakšķerēšana!

Licence izsniegta 20___. g.________________________

Licences cena – BEZMAKSAS 

Licence izsniegta __________________________________
                                                (vārds, uzvārds)

(personas kods)

Licence izsniegta  Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, 
tālrunis  28366651                     
                           
Licenci izsniedza _______________________
                                               (izsniedzēja paraksts) 

Lomu uzskaites tabula 

Godātais makšķerniek!
Lūdzu, iegaumē!

*   Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 800, izņemot minēto noteikumu 16.8. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā Salaca I nedrīkst 
pārsniegt 10 kg, izņemot sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.
* No 01.01. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta svētku diena).
* Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.
* Licenču īpašniekam obligāts pienākums ir nodot personīgi aizpildītās licences lomu uzskaites tabulas (kopā ar 
iegādāto licenci) Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, vēlākais 10 (desmit) dienas pēc licences beigu datuma.
* Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt 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 –  biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI””
.

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

Biedrība “Makšķernieku klubs 
“SALACKRASTI””

Biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI””
Vidzemes iela 7–41, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

GADA BEZMAKSAS  
VĒŽOŠANAS  LICENCE

posmā Salaca I

01.01.-31.12.20__
No. 000

BEZMAKSAS

20__. gada __. _________
(licences izsniegšanas datums)

_____________________
(licences īpašnieka vārds, 

uzvārds) 
 

____________________
(personas kods)

Ar nolikumu iepazinos un to 
apliecinu ar parakstu

____________________
(licences saņēmēja paraksts)

Licence izsniegta Rīgas ielā 2, 
Salacgrīvā

____________________
(licences izsniedzēja paraksts)

GADA BEZMAKSAS
VĒŽOŠANAS LICENCE

posmā Salaca I
No. 000

Licence derīga no 20__.01.01. līdz 20__.31.12.

Licence izsniegta 20__. g.___________________

Licences cena – BEZ MAKSAS

Licence izsniegta_____________________________________
                                                (vārds, uzvārds)

(personas kods)

Licence izsniegta  Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, 
tālrunis:  28366651                    
                                                 
Licenci izsniedza _______________________________
                                               (pārdevēja paraksts)  

Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga!

Godātais vēžotāj!

Lūdzu, atceries un iegaumē!
•	 Ar Tavu līdzdalību un palīdzību iespēju robežās tiks samazināts signālvēžu (!) 

skaits Salacas upē!
•	 Licenču īpašniekam obligāts pienākums ir nodot personīgi aizpildītās licences lomu 

uzskaites tabulas (kopā ar iegādāto licenci) Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, vēlākais 10 
(desmit) dienas 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!

•	 Sniegtā informācija tiks nodota pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskajā institūtā BIOR datu apkopošanai un analīzei.

•	 Vienā vēžošanas reizē Tev ir atļauts izmantot ne vairāk kā 30 krītiņu vai murdu un 
lomā paturēt neierobežotu skaitu signālvēžu! Citi vēži nekavējoties jāatbrīvo!

•	 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)

Datums
Noķerto signālvēžu skaits
Piezīmes (vēžošanas veids – ar 
krītiņiem vai murdiem, citu sugu 
atlaisto vēžu skaits)

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

un vides zinātniskais institūts 
BIOR 2020. gada ___. __________________

Zemkopības ministrija

2020. gada ___. __________________

Valsts vides dienests

2020. gada ___. __________________

Dabas aizsardzības pārvalde

2020. gada ___. __________________

Salacgrīvas novada pašvaldība 
2020.gada ___.___________________

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”)	

Lomu uzskaites tabula papīra formātā izsniegtajām 
makšķerēšanas licencēm

(Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistīto personu licencēm un
Gada bezmaksas makšķerēšanas 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 datu bāzes veidošanai

Paldies! Biedrība “Makšķerēšanas biedrība “SALACKRASTI””

Pielikums Nr. 5
N O L I K U M AM

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 
Salacas	upes	posmā	Salacgrīvas	novada	administratīvajā	teritorijā	(POSMS	„SALACA	I”)	

Lomu uzskaites tabulas paraugs 
“Gada bezmaksas vēžošanas licenču” īpašniekiem

 ________________________________________________________________________________________
VĒŽOTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS UN LICENCES NUMURS

VĒŽOŠANAS
DATUMS

VIENĀ VĒŽOŠANAS REIZĒ
NOĶERTO SIGNĀLVĒŽU 

SKAITS

PIEZĪMES
(VĒŽOŠANAS VEIDS – AR KRĪTIŅIEM VAI 

MURDIEM, CITU SUGU ATLAISTO VĒŽU SKAITS)

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! Biedrība “Makšķerēšanas biedrība “SALACKRASTI””

Pielikums Nr. 6
N O L I K U M AM

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 
Salacas	upes	posmā	Salacgrīvas	novada	

administratīvajā	teritorijā	
(POSMS	„SALACA	I”)	

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

1. attēls. Signālvēzis

Pielikums Nr. 7
N O L I K U M AM

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 
Salacas	upes	posmā	Salacgrīvas	novada	administratīvajā	teritorijā	

(POSMS	„SALACA	I”)	

________________________________
(Vārds, uzvārds)

____________________________________________________
(Adrese)

____________________
(Tālruņa numurs)

Biedrībai
“Makšķernieku klubs “SALACKRASTI””

Iesniegums.

 Lūdzu piešķirt gada bezmaksas licenci makšķerēšanai/vēžošanai (vajadzīgo pasvītro) Salacas upē, posmā 
Salaca I 20__. gadam.

Pamatojums:
 Salacas upei piekrītošā krastu zemju īpašnieka________________________ 
                                                                                    (vārds, uzvārds)
 īpašums _______________________________ (________________________________)
 NĪ nosaukums un adrese                                                        (radniecības pakāpe)

 Represētās personas apliecība Nr.__________________________________.
 Invalīda apliecība Nr.____________________________________________.
 Esmu persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem;
 Esmu persona, kas ir vecāka par 65 gadiem;
 Esmu Salacgrīvas novada makšķernieku biedrības _______________________________________biedrs;

                                                                        (biedrības nosaukums)
 Esmu brīvprātīgais palīgs, kas sniedzis ievērojamu ieguldījumu zivju resursu un dabas aizsardzības 
 pasākumos Salacas upē.

20__. gada ___._____________  __________________
                  (Paraksts)

Saskaņojumu lapa
Nolikumam

par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 
Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes 

administratīvajā teritorijā (posms Salaca I)
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Redaktore Ilga Tiesnese.
Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, LV-4033, tālr. 64071987, 26545574,
e-pasts: ilga.tiesnese@salacgriva.lv

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

Jubilāriem

Skolēnu patriotiskā dzeja iegūst 
atzinību

	 Decembri	 esam	aizsākuši	 ar	 lielā	 jaun-
latvieša	atminēšanos	–	2.	decembrī	atzīmē-
jām	Krišjāņa	Valdemāra	195.	gadskārtu.
	 Šķiet,	 par	 zīmola	Latvietis	 popularitāti,	
kura	pamatā	ir	mūsu	izcilā	sabiedriskā	dar-
binieka	vizītkarte	uz	viņa	istabiņas	durvīm,	
mācoties	 Tērbatas	 universitātē,	 mūsdienu	
Latvijā	 šaubas	vairs	nerodas.	Līdzīgi	 ir	ar	
patriotismu,	 kas	 īpaši	 piederas	 laikā	 starp	
Lāč	plēša	dienu	un	Valdemāra	gadskārtu.
	 Šogad,	turpinot	Salacgrīvas	novada	bib-
liotēkas	 2005.	 gadā	 iedibināto	 tradīciju	 rī-
kot	Vidzemes	patriotiskās	dzejas	festivālus,	
stafeti	pārņēmusi	Preiļu	Galvenā	bibliotēka.	
Tiešsaistē	tieši	Lāč	plēša	dienā	viņi	paziņo-
jot	 dzejas	 konkursa	Latvija, cik daudz tev 
vēlos teikt! rezultātus.	 Laureātu	 vidū	 bija	
daudz	 mūspuses	 jauno	 autoru,	 kuri	 savā	
dzejā	apliecinājuši	uzticību	dzimtajam	kras-
tam,	latviešu	valodai	un	mūsu	tēvzemei.
	 Eiropas	 Parlamenta	 deputātes	 profeso-
res	Ineses	Vaideres	simpātiju	balvu	saņem	
Gabriela	 Kalniņa	 un	 Krista	 Gaile	 (Salac-
grīvas	vidusskolas	5.b	klase,	skolotāja	Evi-
ja	Kosīte-Viļķina)	un	Līva	Rulle-Zeļenkova	
(Limbažu	 vidusskolas	 6.c	 klase,	 sk.	 Ināra	
Pilskunga).	Savukārt	Preiļu	Galvenās	bib-
liotēkas	Bērnu	literatūras	nodaļas	vadītājas	
Vilhelmīnes	Jakimovas	speciālbalvu	saņem	
Rolands	Daugulis	(Salacgrīvas	vidusskolas	
6.b	klase,	sk.	Evija	Kosīte-Viļķina).
	 Pavisam	konkursam	 iesūtīti	 98	 dzejoļi.	
Saskaņā	 ar	 konkursa	 patrona	 kinorežiso-

ra	 Jāņa	 Streiča	 vadītās	 žūrijas	 vērtējumu	 
53	 no	 tiem	 ir	 izdoti	 grāmatā	 Latvija, cik 
daudz tev vēlos teikt!.
	 Savukārt	 ceļojošā	 izstāde	 Latviskuma 
vārdi ceļo no bibliotēkas uz bibliotēku,	ko	
Salacgrīvas	 novada	 bibliotēkā	 22.	 oktobrī	
atklāja	ar	Latviešu	fonda	atbalstu,	nu	radusi	
mājvietu	Salacgrīvas	vidusskolā,	kur	vien-
mēr	 bijusi	 ļoti	 atsaucīga	 vide	 patriotisko	
dzejas	 konkursu	 norisei.	 Salacgrīvas	 no-
vada	bibliotēkas	mājaslapā	lūkojama	plaša	
fotogalerija	par	astoņiem	Vidzemes	patrio-
tiskās	dzejas	festivāliem	(2005–2018),	kuri	
nu	pārauguši	Vislatvijas	patriotiskās	dzejas	
konkursā.	
	 Mūsu	 novadniece	 Jolanta	 Borīte,	 kura	
vadīja	Latvijas	simtgades	biroju,	2018.	ga-
da	kopsanākšanā	atzīmēja:	– Mani ļoti prie-
cēja jauno autoru dzejā saklausītie atslēg-
vārdi – dzimtā zeme, jūra, tēvzeme un brī-
vība, un tas liecina par skolēnu patriotiskās 
atziņas briedumu.
	 Festivālu	 idejas	autore,	Salacgrīvas	no-
vada	 bibliotēkas	 vadītāja	 Hedviga	 Inese	
Podziņa	 ir	gandarīta:	– Šie astoņi festivāli 
no Salacas krastiem nu ir atbalsojušies zilo 
ezeru zemē Latgalē un kopumā – visā Lat-
vijā, un tas nozīmē, ka te, pie jūras dzimu-
šās idejas ir ilgtspējīgas. Mēs, piejūrieši, 
varam un spējam uzrunāt visu mūsu tēvze-
mi.

Gints Šīmanis

Uzlabota zivju resursu 
aizsardzība Salacā 

	 Pašā	2020.	gada	nogalē,	 īstenojot	no-
vembrī	apstiprināto	Zivju	fonda	projektu,	
uzlabots	 aprīkojums	 sabiedriskajiem	 in-
spektoriem,	 kas	 veic	makšķerēšanas	 no-
teikumu	 ievērošanas	 kontroli	 Salacā	 un	
tās	pietekās.	
	 Papildināta	uz	Salacas	izveidotā	video	
novērošanas	sistēma	–	iegādāts	monitors	
un	 video	 rakstītājs,	 tādējādi	 nodrošinot,	
ka	 visu	 iepriekš	 uzstādīto	 kameru	fiksē-
tais	 tiek	 atspoguļots	 vienā	 ekrānā	 un	 ir	
labi	 pārskatāms.	 Līdz	 šim	 pieeja	 katras	
kameras	ierakstu	datiem	tika	nodrošināta	
no	atšķirīgām	ierīcēm.	Tāpat	papildināts	
reidu	 laikā	 izmantojamais	 aprīkojums	 –	
iegādātas	10	rācijas,	to	papildaprīkojums	
rezerves	 akumulatori,	 austiņas,	 somas,	
kā	 arī	 vēl	 viena	 termokamera.	 Iegādāts	
kvadricikls,	 kas	 nodrošinās	 inspektoru	

ātrāku	piekļuvi	 vie-
tām,	kur	nav	izbrau-
camu	pievedceļu,	tā	
nodrošinot	 lielāku	
apsekojamo	 terito-
riju	 viena	 reida	 lai-
kā.	Tas	īpaši	aktuāli	
kļūst	 rudens	 lietavu	
laikā,	kad	iebrauktie	
celiņi	 kļūst	 viegla-
jam	 autotranspor-
tam	neizbraucami	un	kājām	veicami	lieli	
attālumi.
	 Projekta	kopējās	izmaksas	–	17	113,41	
eiro	,	to	100%	apmērā	finansē	valsts	Ziv-
ju	fonds.

Solvita Kukanovska,
Salacgrīvas novada domes projektu 

koordinatore

Par jauniešu 
brīvprātīgā darba 

organizēšanu 
Salacgrīvas 

novadā
	 Salacgrīvas	 novada	 dome	 apstiprinā-
jusi	 nolikumu	 Par jauniešu brīvprātīgā 
darba organizēšanu Salacgrīvā.	Tas	no-
saka	kārtību,	kādā	organizējams	jauniešu	
brīvprātīgais	 darbs	 Salacgrīvas	 novadā	
un	 tiek	 apliecināta	 personas	 pieredze,	
kas	gūta,	ilgstoši	veicot	brīvprātīgo	darbu	
Salacgrīvas	novada	administratīvajā	teri-
torijā,	kā	arī	parāda	 jauniešu	brīvprātīgā	
darba	mērķus	un	uzdevumus.
	 Jauniešu	brīvprātīgo	darbu	pašvaldībā	
koordinē	 Salacgrīvas	 novada	 jaunatnes	
un	 uzņēmējdarbības	 iniciatīvu	 centra	
Bāka	jaunatnes	lietu	speciālists,	sadarbo-
joties	ar	brīvprātīgā	darba	organizētājiem	
novadā.
	 Nolikums	 Par jauniešu brīvprātīgā 
darba organizēšanu Salacgrīvas novadā 
ar	 pielikumiem	 un	 pieteikuma	 anketa	 ir	
publiski	 pieejami	 Salacgrīvas	 novada	
pašvaldības	 mājaslapā	 www.salacgriva.
lv,	sadaļā	Aktīvā sabiedrība,	kā	arī	Salac-
grīvas	novada	jaunatnes	un	uzņēmējdar-
bības	iniciatīvu	centrā	Bāka.

Ilga Tiesnese

Caur gadu daudzkrāsainiem toņiem,
Caur laika steigas trakiem joņiem
Lai Tevī vienmēr plaukst kāds zieds,
Un tiem, ko pazīsti un mīli,
Caur sevi saulē vērties liec!
Caur gadu daudzkrāsainiem toņiem
Lai esi Tu kā ziedošs krasts;
Par spīti puteņiem un sarmām,
Kur allaž zvaigžņu stundu rast.

Mīļi	un	silti	sveicieni	janvāra	jubilāriem!	Lai	turas	veselība,	
lai	nepietrūkst	mīļo	atbalsta	un	sargāsim	sevi	un	citus!
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