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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu, ir veikti grozījumi likumā “Par sociālo drošību”, kas stājās
spēkā ar 01.01.2021. un cita starpā – 22.pantā tiek
noteikts minimālais ienākuma slieksnis, kas nevar
būt zemāks par 109.00 eiro. Līdz ar to, tika veikti
virkne grozījumu citos normatīvajos aktos, tai skaitā
arī Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās”. Ņemot vērā Tiesībsarga ieteikumus, tika sagatavoti atsevišķi saistošie noteikumi, jo
atbalsts bārenim nav sociālās palīdzības pabalsts un
līdz ar to bārenim piešķirtās sociālās garantijas nevar
noteikt saistošos noteikumos par sociālās palīdzības
pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā.

2. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, un aizbildņiem, kā arī
šā atbalsta apmērus, atbilstoši grozījumiem Ministru
kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr. 857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”,
kuri stājas spēkā ar 01.01.2021.
Noteikumi paredz vienreizēju materiālu atbalstu aizbildnim bērna vajadzību nodrošināšanai.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

2021. gadā budžetā šim mērķim nepieciešami
12 000 eiro.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi nemaina administratīvās
procedūras pēc būtības. Saistošo noteikumu izpildi
nodrošina Mazsalacas novada Sociālais dienests. Iesniegums iesniedzams Mazsalacas novada Sociālajā
dienestā, Parka iela 31, Mazsalacā, Mazsalacas
novadā, LV-4215.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis

PAŠVALDĪBĀ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Mazsalacā
16.12.2020.							
Nr.23/2020
16.12.2020. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.19.23
Precizēti 20.01.2021. domes lēmums Nr.1.34

PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU UZTURĒŠANU MAZSALACAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta
pirmās daļas 5. un 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Mazsalacas novada
administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro
tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un
fiziskām personām neatkarīgi no tā, vai nekustamais īpašums ir vai nav reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai zemesgrāmatā. Noteikumi neattiecas uz dabas un dabas apstādījumu teritorijām.
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības
ārpus meža zemes, koptas dabas pamatnes teritorijas: parks, dārzs, skvērs, aleja, ielu
un ceļu stādījumi u.tml., kas ir brīvi pieejami sabiedrībai un kurās neiegūst produkciju
(pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai;
2.2. atkritumu vai būvgružu glabāšanai nepiemērota vieta – jebkura vieta, kura
nav speciāli aprīkota un/vai paredzēta atkritumu glabāšanai vai atkritumu savākšanai
neparedzēta tvertne;
2.3 ēka (arī nams, māja) - atsevišķs arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, arī daļēji pazemes būves veids, kurā atrodas telpas dzīvošanai, saimnieciskai un/
vai publiskai izmantošanai, kā arī citu ar to saistītu darbību nodrošināšanai;
2.4. galvenās ielas - ar novada domes lēmumu apstiprinātie ceļi, ielas ar ietvēm vai
to posmi, kurās ir sabiedriskās nozīmes objekti un kuru sakopšanu nodrošina Mazsalacas novada pašvaldība;
2.5. koplietošanas teritorija – teritorija, kas nodrošina publiskas vai daudzdzīvokļu
ēkas vai ēku grupas sabiedrisko drošību, funkcionālo un labiekārtojuma uzturēšanu;
2.6. pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums, teritorija, kas nepieciešama ēkas ekspluatācijai, atbilstoši būves telpu grupu lietošanas veidiem (funkcijai);
2.7. piegulošā teritorija – novada apdzīvotās vietās (pilsētā un ciemos) nekustamajam īpašumam uz ielas vai ceļa pusi publiskā lietošanā esošie zālieni, grāvji un caurtekas no īpašuma robežas līdz ietves tālākai malai vai, ja ietves nav, brauktuves malai (ja
ietve vai brauktuve atrodas ne tālāk kā 3 (trīs) metru attālumā no nekustamā īpašuma
robežas), izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas;
2.8. publiska vieta – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša par maksu
vai bez maksas plašam personu lokam pieejama vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu
nodrošināšanai. Vietas, kuras pieejamas personām tikai saistībā ar darba, uzņēmuma
vai cita veida līgumu izpildi, attiecīgās vietas īpašniekam, valdītājam vai turētājam, šo
noteikumu izpratnē nav publiskas vietas;
2.9. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta, kas aprīkota ar ceļa zīmi Nr.534 un
paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai un šī transporta
uzgaidīšanai;
2.10. teritorijas sakopšana - tīrības uzturēšana, nepieļaujot būvgružu, zaru, lapu vai
citu atkritumu uzkrāšanos;
2.11. zālājs – dabīgi izveidojušās lakstaugu un graudzāļu platības (pļavas);
2.12. zālāja pļaušana - zāles pļaušana ne retāk kā divas reizes gadā (līdz 20. jūnijam
un līdz 1.augustam) – pilsētas teritorijā, un vienu reizi gadā (līdz 1. augustam) – ciemu
teritorijās un teritorijās ārpus apdzīvotām vietām, nepieļaujot kūlas veidošanos;
2.13. zāliens – apstādījumu platība pilsētā un ciemos, kas blīvi nosegta ar zemu
augošu zālienaugu zelmeni no agra pavasara līdz pirmajam sniegam, un tiek regulāri
pļauta un kopta: dzīvojamo ēku, sabiedrisko (publisko) ēku pagalmi, publiskās teritorijas, ražošanas un citi uzņēmumu priekšpagalmi;
2.14. zāliena pļaušana - zāles regulāru pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu
virs 15 cm;
2.15. žogs – būve, kas radīta ar mērķi pildīt nekustamā īpašuma norobežošanas
funkcijas.
II. Ēku (būvju), zemesgabalu un tiem piegulošās teritorijas uzturēšana
un izmantošana lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai
3. Neapbūvēta zemesgabala un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu nodrošina un par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību
ir atbildīgs neapbūvēta zemesgabala īpašnieks vai valdītājs, apbūvēta zemesgabala
gadījumā – būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Valsts un pašvaldības īpašumā esoša
zemesgabala, kas nodots lietošanā citai personai, un tam piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas uzturēšanu nodrošina un par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un
sanitāro tīrību ir atbildīgs zemesgabala lietotājs.
4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un nedzīvojamo namu teritoriju uzturēšanu un
savlaicīgu uzkopšanu šo noteikumu 7. un 8. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina tā
īpašnieks vai valdītājs.
5. Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs nodrošina nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu atbilstoši noteikumu 6.2. apakšpunktā
norādītajam.
6. Šo noteikumu 3.punktā un 4.punktā minētās personas nodrošina:
6.1. Nekustamā īpašuma teritorijās:
6.1.1. teritorijas sakopšanu;
6.1.2. zāliena vai zālāju pļaušanu;
6.1.3. apstādījumu uzturēšanu.
6.2. Nekustamam īpašumam pieguļošās teritorijās:
6.2.1. zāliena kopšanu līdz 3 metriem, mērot no zemes gabala robežas;
6.2.2. ietvju, iebrauktuvju, ziemā ietvju attīrīšanu no sniega un to kaisīšanu ar
pretslīdes materiāliem, kā arī atkritumu savākšana.
7. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē:
7.1. zālāja pļaušana nozīmē zāles pļaušanu ne retāk kā divas reizes gadā;
7.2. zāliena kopšana nozīmē zāles pļaušanu, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs
15 cm;
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7.3. teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu, zaru,
lapu vai atkritumu uzkrāšanos.
8. Par ēku/būvju uzturēšanu, izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, uzturēšanu
atbild tās īpašnieks (valdītājs).
9. Šo noteikumu 8.punktā minētās personas veic ēku (būvju) tehnisko uzturēšanu,
ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, uzturot ēkas vai būves tādā
stāvoklī, lai tās nav bīstamas un lai tās neradītu kaitējumu sabiedrībai vai trešo personu
īpašumam.
10. Šo noteikumu 8.punktā minētām personām ir pienākums:
10.1. īpašumu uzturēt tehniskā un vizuālā kārtībā;
10.2. nodrošināt ēku, būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu savlaicīgu attīrīšanu no
gružiem, sniega, ledus un lāstekām, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību
vai trešo personu īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošību, nepieciešamības
gadījumā norobežojot bīstamo (darba) zonu;
10.3. nodrošināt atbilstošas norādes izvietošanu pie sētas, ja sētā ir suns.
III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
11. Administratīvā pārkāpuma procesu par 6. un 10. punktā noteikto prasību
neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:
11.1 Mazsalacas novada Administratīvā komisija;
11.2. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
11.3. Kocēnu novada Būvvaldes amatpersonas.
12. Par šo noteikumu 6. un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām
personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām,
juridiskajām personām piemēro naudas sodu 28 naudas soda vienībām.
13. Naudas soda nomaksa neatbrīvo personu no pienākuma novērst šo noteikumu
pārkāpumu.
IV. Noslēguma jautājums
14. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Mazsalacas novada pašvaldības 2014.gada 25.aprīļa
saistošos noteikumus Nr. 6 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā”.
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
nepieciešamības pama- 5. un 6.punktam pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos notojums
teikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu,
kā arī par sanitārās tīrības uzturēšanu īpašumam
pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju
ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas,
grāvji caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.
Saistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos 2014.
gada 25.aprīļa saistošos noteikumus Nr.6 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā”, aktualizējot
prasības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 20. marta vēstulē Nr. 1-18/2675 „Par
saistošajiem noteikumiem“ norādītos iebildumus, tiek
nodrošināta saistošo noteikumu normu atbilstība likumā
„Par pašvaldībām“ 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā
noteiktajam pilnvarojumam.
Tāpat arī bija nepieciešami precizējami, ņemot vērā,
izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo
sodu piemērošanas procesā un jānodrošina Mazsalacas novada domes saistošo noteikumu atbilstību
Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.
2. Īss projekta satura
izklāsts

Ņemot vērā to, ka Mazsalacas novada pašvaldības domes 2014. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr.6 „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā“
ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajam normatīvajam
regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.
Nodrošinot to atbilstību Administratīvās atbildības likuma regulējumam, tai skaitā mainot naudas soda izteiksmi, kā arī veicot citus nepieciešamos grozījumus.
Vienlaicīgi ar saistošajiem noteikumiem tiek diferencēti
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu, nedzīvojamo namu un
viendzīvokļa dzīvojamo namu īpašnieku vai valdītāju
pienākumi attiecībā uz teritorijas sakopšanu.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par
Nav ietekmes.
plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav veiktas.
Saistošo noteikumu projekts tiks publicēts Mazsalacas
novada pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv.
Domes priekšsēdētājs H.Rokpelnis

BIBLIOTĒKAS

2020. GADS MAZSALACAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
2020. gads... Kāds tas ir bijis? Pasaulē. Latvijā.
Mazsalacā. Mazsalacas pilsētas bibliotēkā. Gads
iesākās kā jau parasti, lasītāji nāca, izvēlējās
grāmatas, presi, izmantoja interneta pakalpojumus vai ko nu katrs vēlējās. Bija ieplānoti dažādi
pasākumi: tikšanās ar rakstniekiem, interesantiem
cilvēkiem, ikgadējais brauciens stāstniekiem un
pasākumi bērniem un jauniešiem. Un tad sākās
Covid-19 pandēmija, 12. marta vakarā valstī tika
izsludināta ārkārtējā situācija ar dažādiem ierobežojumiem, bibliotēkas apmeklētājiem tiek
slēgtas. Lasītāji bija nesaprašanā, ko darīt, kā tikt pie
kārotajām grāmatām vai citiem bibliotēkas pakalpojumiem?
Mūsu pašvaldība atšķirībā no citām lēma, ka
grāmatas lasītājiem ir jāizsniedz bez kontakta ar
lasītāju. Bibliotekāres centās palīdzēt lasītājiem, atlasot grāmatas vai presi pēc katra lasītāja vēlmēm
vai ņemot vērā viņa intereses, ja nebija pieejama
uz vietas kāda no grāmatām vai arī lasītājs nezināja,
ko vēlas lasīt. Grāmatas bibliotekāres iesaiņoja paciņā, un tā tika nolikta lasītājam pieejamā telpā uz
galda. Turpat norādītā vietā lasītājs atstāja izlasītās
grāmatas. Tas bija liels izaicinājums atrast katram
lasītājam piemērotākās grāmatas, jo vēl arī bija
nosacījums, ka grāmatas pēc katra lasītāja, atgriežot tās atpakaļ bibliotēkai, jātur karantīnā. Tas
nozīmēja, ka pieprasītākās grāmatas jeb grāmatas,
uz kurām lasītāji pieteikušies rindā, nevarēja uzreiz
izsniegt citam lasītājam. Nācās arī pielāgot vietu,
kur galējas nepieciešamības gadījumā iedzīvotājs
varētu saņemt interneta pakalpojumus, lai veiktu maksājumus vai izmantotu citus viņam nepieciešamos e-pakalpojumus.
Tā mēs strādājām līdz 5. jūlijam, no 6. jūlija varējām
atsākt grāmatu izsniegšanu klātienē, taču lasītavas
joprojām bija slēgtas. Lasītāji bija priecīgi, ka var
ienākt bibliotēkā un parunāties ar bibliotekāru. Ja
nepieciešams, varēja izmantot interneta pakalpojumus pie viena datora, arī printēt vai skenēt.
Rudenī vēl paguvām noorganizēt velobraucienu
“Dzejas dienas. Dzeja dziedē”. Arī “Mazsalacas stāsti”
vēl tika noorganizēti - septembrī Mazsalacas novada
muzejā, bet oktobrī stāstnieki tikās jau ārā, uz bijušā
dzelzceļa tilta pār Salacu, un, stāstot stāstus, aizgāja
līdz bijušā dzelzceļa stacijai. Tad no 6. novembra atkal tika aizliegta pasākumu organizēšana.
Un 18. decembrī atkal tiek izsludināta ārkārtējā
situācija valstī, aizliedzot bibliotēkām izsniegt un
saņemt grāmatas. Šoreiz tas bija zināms dažas
dienas pirms stājās spēkā aizliegums izsniegt grāmatas, tad nācās nedaudz iespringt, lai lasītāji būtu
apmierināti. Uzzinot, ka bibliotēkas no 21. decembra
būs slēgtas, pastāvīgie lasītāji grāmatas un žurnālus
rezervēja ļoti daudz, izsniedzām pat kastēm, ko parasti normālos apstākļos nedarītu.
Kā šis gads izskatījās ciparos? Bibliotēkas krājums
gada laikā papildināts par 613 eksemplāriem, no kuriem 531 eksemplārs iegādāts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, bet 82 eksemplāri saņemti dāvinājumu kārtībā. No jaunieguvumiem 48% ir izdevumi bērniem. Pašvaldības piešķirtais finansējums
grāmatu un citu iespieddarbu iegādei 5 011 eiro,
bet dāvinājumu kopējā summa sastāda 579 eiro.
Gada beigās dāvinājuma kārtībā saņēmām 34 jaunas grāmatas (383 eiro) no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB). Latvijas valdība 2020. gada 16. jūnijā pēc Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna
lēma piešķirt finansējumu 300 000 eiro apjomā no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem LNB grāmatu iepirkumam publiskajām bibliotēkām. Šīs
programmas mērķis bija atbalstīt gan krīzes skarto
grāmatniecības nozari - grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas
publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem
pēdējo gadu izdevumiem. Šī bija lieliska iespēja arī
mūsu bibliotēkai izvēlēties, ar kādām grāmatām
papildināt savas bibliotēkas krājumu. Pārējie dāvinājumi saņemti no LNB Atbalsta biedrības un
bibliotēkas lasītājiem. Preses izdevumu abonēšanai
no pašvaldības budžeta piešķirti 1 300 eiro, par šo
summu bibliotēkā abonēti un lasītājiem pieejami
45 nosaukuma preses izdevumi, to skaitā reģionālais
laikraksts “Liesma”. Seriālizdevumi veido gandrīz

6% no bibliotēkas krājuma, pārskata periodā preses izsniegums veidoja 24% no kopējā izsnieguma.
Gada beigās bibliotēkas krājumā, ieskaitot preses
izdevumus, ir 15 567 eksemplāri: 91% grāmatas,
6% žurnāli, 2% audiovizuālie dokumenti, 1% citi dokumenti, piem., notis, kartes u.c.
2020. gadā bibliotēkā reģistrēti 567 lietotāji, no
tiem 205 – bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.
Lasītāju skaits ir sarucis, bet pozitīvi vērtējam to, ka
pandēmijas laikā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem,
ir palielinājies kopējais apmeklējumu skaits - 13 163,
no tiem 5 160 – bērnu un jauniešu apmeklējums, tas
apstiprina, ka arī tradicionālie bibliotēkas pamatpakalpojumi (grāmatu izsniegšana un saņemšana,
uzziņu sniegšana, printēšana un kopēšana) ir nepieciešami. Strauji samazinājies datorlasītavas
apmeklējumu kopskaits, jo ierobežojumu dēļ lielāko
gada daļu dators ir bijis pieejams tikai e-pakalpojumiem, lai veiktu rēķinu apmaksu vai izmantotu internetbanku.
2020. gadā palielinājusies grāmatu krājuma apgrozība, salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata periodiem.
Gada laikā izsniegts 28 081 eksemplārs, tas ir par
26% vairāk nekā 2019. gadā. Uz mājām izsniegti
27 309 eksemplāri, no tiem 75% ir grāmatas, 22% periodiskie izdevumi un 2,9% - audiovizuālie dokumenti. Izsniegums bērniem un jauniešiem ir 6962
eksemplāri.
Čaklākais lasītājs Pieaugušo nodaļā gada laikā izlasījis 299, bet Bērnu nodaļā 192 grāmatas un periodiskos izdevumus.
Pieprasītākās latviešu autoru grāmatas 2020. gadā
Pieaugušo nodaļā bija Keitas Ketneres “Samta nakts
bērns” (18x), Leldes Kovaļovas “Bezvēsts pazudušās”
(16x), Daces Rukšānes “Krieva āda” (15x), Rolandas
Bulas “Sīnāja kalna lieta” (14x), Daces Judinas “Dēls”
(14x) un Ilzes Freimanes “Kafija diviem” (14x). No
ārzemju autoru grāmatām pieprasītākās: Jūlijas
Jakovļevas “Mednieks tieši virsū skrien” (14x), Marijas Ērnestamas “Mīlestībai nav brīvdienu” (13x), Annijas Vordas “Skaistais ļaunums” (13x), Džūdas Devero “Nāve pēc pieprasījuma” (13x), Kārenas Vaitas
“Lidojuma trajektorija” (12x), Rutas Vēras “Sieviete
no desmitās kajītes” (12x), Eves Hietamies “Tētis uz
pilnu slodzi” (12x), Deivida Bella “Īsā tikšanās” (12x)
un Lizas Gārdneres “Aiz slēgtām durvīm” u.c.
Lasītākās nozaru literatūras grāmatas: Lias Guļevskas “Romans Lācis.Sirds cilvēks” (7x), Viļa Liepnieka “Dullā Daukas piezīmes” (7x), Lato Lapsas
“Brūnās Jaunavas bērni Svētās Nāves ēnā” (7x), Viktora Suvorova „Specnazs“ (7x), Daigas Mazvērsītes
„Melnbaltās dziesmas“ (6x), Lato Lapsas “Viltvārdis”
(6x), Andra Caunes “Rīgas tirgi pirms 100 gadiem”
(6x). Jāuzsver, ka arī mazsalacieša Anda Āboltiņa
grāmata “Fotogrāfs” ir starp lasītākām (6x).
Bērnu nodaļā pirmsskolas vecuma bērniem pieprasītākās grāmatas bija ar skaņu efektiem: Gitas
Andersones “Skanīgā ābece” (8x) un “Ugunsdzēsējs
steidz palīgā” (8x), kā arī Deiva Pilkija “Dogmens un
kaķēns”(7x), Aleksa Smita“Leo pilsētā”(7x) un komikss
“Runājošie suņi” (7x). 4.-6.kl. grupā pieprasītākās
grāmatas: Kristīnas Olsones “Ērgļuklints noslēpums”
(6x) un Reičelas Renē Raselas “Pamatskolas haoss”
(6x), bet jauniešu vidū: Jurgas Viles “Sibīrijas haiku”
(9x), Osvalda Zebra “Māra” (7x) un Monas Kastenas
“Glābiet mani” (5x).
Bērnu vecāku un pedagogu vidū vispieprasītākā
grāmata bija Danas Gulbes “Kas notiek bērnudārzā”
(9x) un Tima Seldina “Izaudzināt brīnišķīgu bērnu.
Montesori pedagoģija” (5x). Populāras bērnu vidū
bija arī Stefānijas Miltones grāmatas par Minecraft
spēli un grāmatas par Roblox datorspēli.
Savukārt skatītākie DVD jeb filmas bija “Lote no
Izgudrotāju ciema” (7x), “Kā pieradināt pūķi” (7x) un
“Mīluļu slepenā dzīve” (6x).
Vēlamies atgādināt, ka “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas 2020” anketas var vēl aizpildīt līdz februāra
beigām. Paldies tiem, kuri anketas jau paguvuši
aizpildīt, viņi var saņemt LNB bērnu literatūras centra sarūpētās balviņas pie bibliotekāres!
Aija Kārkliņa,
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas bibliotekāre

2020. GADS SĒĻU PAGASTA
BIBLIOTĒKĀ
Sēļu pagasta bibliotēka var lepoties ar gaišu un
pozitīvu iekārtojumu, plašākām telpām, kurās
ir nodrošināta arī vides pieejamība cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Bibliotēkas pakalpojumi –
grāmatu, žurnālu izsniegšana, brīva pieeja internetam, iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Sēļu pagasta iedzīvotājiem vienu reizi mēnesī
grāmatas piegādā uz mājām. Šobrīd tās jau ir 10
mājsaimniecības. Atkārtoti aicinu, ja kādam lasītājam nav iespēja nokļūt uz bibliotēku, bet ir vēlēšanās piesakieties pa tālr. 28336613.
Bibliotēka sadarbībā ar tautas namu veido izstādes,
darbnīcas un dzejas pasākumus.
2020. gadā Sēļu bibliotēkas fonds papildināts par
170 izdevumiem, iegādātas gan latviešu autoru
grāmatas, gan tulkotā literatūra. Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 122 grāmatas 1192,71 eiro vērtībā un abonēti 31 periodikas izdevumi par 898,96
eiro, dāvinājumā saņemti 48 eksemplāri par 430,66
eiro.
2020. gada bibliotēkas statistikas dati: lietotāji 162 , izsniegums – 6240 eksemplāri, no tā 2941 grāmatas, 3299 periodikas izdevumi. Bērniem un jauniešiem ir 469 izdevumi.
Bibliotēku pagājušā gadā apmeklējuši 3953 lietotāji, tā vairāk apmeklēta vasaras mēnešos,
kad tautas namā ir aktīva kultūras dzīve un Sēļu
muižu apskata tūristi. Bibliotēka iesaistās šajos
pasākumos un ir arī viens no apskates objektiem.
Pieciem labākiem lasītājiem no pieaugušo grupas
ir no 124-251, savukārt bērnu un jauniešu grupā
no 20-77 izsniegumiem gadā.
Sešas lasītākās grāmatas Sēļu pagasta bibliotēkā:
Edvarsa-Džonsa Imodžena “Sanktpēterburgas raganas”, Nora Robertsa “Vētrainais mājupceļš”, Dace
Judina “Cietāks par dimantu”, Freimane Ilze “Kafija
diviem”, Gunars Janovskis “ Pilsēta pie upes”, Mišela
Obama “Izaugt”.
Līga Ērgle-Bērziņa,
Sēļu pagasta bibliotēkas vadītāja

2020. GADS SKAŅKALNES
BIBLIOTĒKĀ
Aizvadītais gads mums visiem bijis tāds savāds,
ar daudz un dažādiem ierobežojumiem, aizliegumiem un ieteikumiem. Pavasarī iestājās tāds apmulsums – ko un kā darīt, kā rīkoties šādā situācijā.
Bibliotēkas bija vienas no retajām iestādēm,
kuras netika pilnībā slēgtas. Kopā ar lasītājiem
atradām iespējas, kā tomēr tikt pie lasāmvielas.
Sazvanījāmies, sarakstījāmies, reizēm satikāmies
pagalmā.
2020. gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādātas
92 grāmatas, nedaudz saņemti dāvinājumi un
abonēta periodika – 20 izdevumi.
Jāatzīst, ka šīs situācijas dēļ bibliotēkas galvenie
pamatrādītāji ir samazinājušies, krities gan apmeklētāju, gan izsnieguma skaitlis. Bibliotēka
gada laikā apmeklēta 1145 reizes, izsniegums
– 2722 eksemplāri. Lasītāji devuši priekšroku
tieši grāmatu lasīšanai – 1376 eksemplāri, periodika - 1241 eksemplāri. Čaklākais lasītājs gada
laikā paspējis izlasīt 258 eksplārus. Priecē, ka
ceļu uz bibliotēku atraduši daži jauni lietotāji.
Tā kā apmeklētāju bija mazāk, vairāk laika tika
veltīts bibliotēkas iekšējiem darbiņiem – fonda
izvērtēšanai, sakārtošanai un norakstīšanai. Valmieras bibliotēkas organizētā konkursa “Manas
bibliotēkas vēstures lappuses” ietvaros izveidots
materiāls par Skaņkalnes pagasta bibliotēku, ar
to var iepazīties Mazsalacas novada mājas lapā,
bibliotēku sadaļā un Valmieras bibliotēkas mājas
lapā, Novadpētniecības sadaļā.
Vairāk bija jāpievēršas informāciju tehnoloģijām,
jo lielākā daļa semināru un apmācību norisinājās
tiešsaistē. Arī saviem lasītājiem piedāvājam 3td ebibliotēku – iespēju lasīt grāmatas personiskajās
viedierīcēs, informējam par lietošanas tās iespējām
un noteikumiem. Atgādinu, ka bibliotēka piedāvā
izdruku, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus.
Paldies visiem, kuri nav zaudējuši interesi par
grāmatu un vēlmi lasīt. Novēlu visiem labu
veselību, izturību, nezaudēt humora izjūtu un
saglabāt veselo saprātu!
Ieva Bāliņa,
Skaņkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja
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EMĪLS PUDELIS RAKSTA
1921. gada februāris. Emīla Pudeļa (1893-1969),
Mazsalacas saimnieka un latviešu strēlnieka,
Brīvības cīņu dalībnieka, dienasgrāmata.
Otrdien, 1. februārī. Tīra linus, iztīra 350 saujas.
Nāk sniegi.
Trešdien, 2. februārī. No rīta iztīra 50 saujas linu,
pēc tam visu dienu ved žagarus.
Ceturtdien, 3. februārī. Tīra linus. Iztīra 400 saujas.
Piektdien. 4. februārī. Tīra linus. Iztīra 400 saujas.
Sestdien, 5. februārī. Biju uz Mazsalaci. Aizvedu Praulam 1 pūru rudzu un 1 pūru miežu, un 12
mārciņas bīdeļu miltus par linu tīrīšanu. Izdevu
Mazsalacē par ieroča atļauju 50 r., frizieram 11 r.,
kopā 61 r.
Svētdien, 6. februārī. Biju Mazsalace uz Sav. Biedr.
Teātra izrādi, izrādīja “Kurzemē”, izdevu par biļetēm
un garderobi 81 r.
Pirmdien, 7. februārī. Nopirku 10 mārc. reņģu par
50 rubļi.
Otrdien, 8. februārī. Ēdināju zirgus un sataisīju
vezmu priekš rītdienas.
Trešdien, 9. februārī. Aizvedu valdībai 1 birkavu abuliņa un 16,5 pudi siena uz Ārciema muižu.
Izdots Alojā par tēju 3 rubļi un mājā samaksāts
mašīnistam.
Ceturtdien, 10. februārī. Ved sienu no kalpu klēts.
Piektdien, 11. februārī. Tīra linus. Iztīra 350 saujas.
Sestdien, 12. februārī. Tīra linus. Iztīra 250 saujas.
Svētdien, 13. februārī. Nodzīvoju visu dienu pa
māju.
Pirmdien, 14. februārī. Iztīrīju 200 saujas linu.
Iesāk suku linus tīrīt. Sedlenieku Mīla nopirka 2 birkavi siena par 400 rubļiem.
Otrdien, 15. februārī. Ļoti auksts laiks, nevar linus
tīrīt.

IZSOLES

Trešdien, 16. februārī. Lūdzamā diena. Pirmā
govs tika slaucama.
Ceturtdien, 17. februārī. Auksts laiks. Huga atveda no dzirnavām auzu māli.
Piektdien, 18. februārī. Nekas sevišķs. Auksts
laiks. Nomirusi Kalnmačas Anna.
Sestdien, 19. februārī. Ēdināju zirgus un līdzināju
govis.
Svētdien, 20. februārī. Bijām ar Aduli, Kārli un Oskaru uz L. Vītiņu balli un pēc tam uz Pontes Sīmani.
Pirmdien, 21. februārī. Tīra suku linus. Iztīra 20
mārciņas.
Otrdien, 22. februārī. Šķūte. Aizvedu ½ ass malkas no Rūķa mežsarga uz Mazsalaces pastu.
Trešdien, 23. februārī. Tīra suku linus. Iztīra 20
mārciņas priekš gana.
Ceturtdien, 24. februārī. Tīra linus. Iztīra 325 saujas.
Piektdien, 25. februārī. Aizvedu valdības nodevu
16 pūrus, 10 mārciņas auzu un 3 pudi mistrus. Nopirku Rūjenē ½ mārciņu konfektes.
Sestdien, 26. februārī. Biju Šķobas Evai pēdējo
dienu (5) šķūtē. Aizvedu vienu 8 collīgu baļķi no
Skulberģu Apses uz Cēlēnu. Mazsalacē Lūsam
pārdod 3 pudi āboliņa par 100 r.
Svētdien, 27. februārī. Apbedī Kalnmačas Anni
(vecās Ceipenes māsu). Sajūdzām jauno ērzeli un
abi ar Hugu aizbraucām uz Blankas ballīti. Tur bija
liela “ņučka” meiteņu. Bija kādas 50!
Pirmdien, 28. februārī. Aizvedu Vendem bullēnu.
Dabūju 2000 rubļu.
Dienasgrāmata tapusi sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājumu.
Facebook: https://www.facebook.com/pudelisraksta/
Twitter: https://twitter.com/pudelis_raksta

SĀKAS TRAKTORTEHNIKAS VALSTS TEHNISKO APSKAŠU
SEZONA
Ar 2021. gada martu Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības
sezonas sākumu, t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko
apskati.
Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā
obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās
prasības (vismaz 2m x 2 cilvēki, lietojam sejas
maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs
atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus
vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus,
VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas
procesu un aicinās atkārtoti ievērot noteiktos
epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi
derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas

vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai
un jābūt derīgai OCTA polisei.
Tehniskā apskate tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc iepriekš saplānota
izbraukuma grafika) vai individuāli vienojoties ar
inspektoru (izsaukums). VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika
vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība
tehniskās apskates veikšanai.
VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu
pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm,
pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar
prasībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa
vietnē.
Kontaktinformācija: tālr. 64221143 (Valmierā),
e-pasts: valmiera@vtua.gov.lv

Mazsalacas novadā:

Apdzīvota vieta
Mazsalaca
Ramatas pagasts
Ramatas pagasts
Sēļu pagasts
Sēļu pagasts
Skaņkalnes pagasts

Norises vieta
Priedāji, Darbnīcas
“Garāžas”, Darbnīcas
Vērši, Darbnicas
“Agrosēļi”, Darbnīcas
Idus, “Līgotnes”
“Jauncēlēni”, Darbnīcas

Datums
09.04.2021.
08.04.2021.
08.04.2021.
12.04.2021.
12.04.2021.
12.04.2021.

laiks
15:00
11:00
12:30
11:00
13:00
14:30

Datums
07.05.2021.
06.05.2021.
06.05.2021.
10.05.2021.
10.05.2021.
10.05.2021.

laiks
14:30
11:00
13:00
11:00
13:30
14:30

PAZIŅOJUMI
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1. daļu Mazsalacas novada pašvaldība
mājas lapas www.mazsalaca.lv sadaļā PAŠVALDĪBA/PAZIŅOJUMI publicē nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumus, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un
nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams.
Mājas lapā minētie nodokļu maksātāji ar nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinu var iepazīties
Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Tālr.64251321
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- Mazsalacas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) pirmā rakstiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu kustamo
mantu - pašvaldības nekustamajā īpašumā “Zaļā
klēts”, Mazsalacas pag., Mazsalacas nov., kadastra
Nr.96310010069, uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 96310010072 esošu meža cirsmu
(kailcirti), 421. kvartāla 19.nogabalā, cirsmu kopējā
platība 2,74 ha, cērtamais apjoms 559,39 m3
(turpmāk – izsoles objekts).
Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) –
10 400,00 eiro (desmit tūkstoši četri simti eiro). Izsoles nodrošinājuma apmērs – 1040,00 eiro (viens
tūkstotis četrdesmit eiro).
Nodrošinājums iemaksājams Mazsalacas novada
pašvaldības (reģ.Nr.90009114167) kontā LV14HABA
0551020371802, AS “Swedbank”. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas nov.,
LV-4215, līdz 2021. gada 16. martam plkst.10.30.
Izsole notiks 2021. gada 16. martā plkst.11.00
Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas
ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas nov. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mazsalacas novada pašvaldībā vai pašvaldības mājaslapā www.mazsalaca.lv
sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām
26341450.
- Mazsalacas novada pašvaldība pirmā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Sprīdīši”, Sēļu pagasts,
Mazsalacas nov., kadastra Nr.96820030023, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
96820040089, 3.53 ha platībā un no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 96820030077, 5.65 ha
platībā (turpmāk- nekustamais īpašums).
Nekustamā īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) 21297,86 eiro (divdesmit viens tūkstotis
divi simti deviņdesmit septiņi eiro 86 centi)
nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, t.i.,
2129,79 eiro (divi tūkstoši viens simts divdesmit
deviņi eiro 79 centi), izsoles solis 100 eiro. Samaksas
kārtība ir noteikta izsoles noteikumos. Dalībniekiem
jāreģistrējas uz izsoli Mazsalacas novada pašvaldībā,
Pērnavas iela 4, Mazsalacā, ne vēlāk kā līdz 2021.
gada 30. martam plkst.15.30. Izsole notiks 2021. gada 30. martā plkst.16.00 Mazsalacas novada
pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, LV-4215. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties Mazsalacas novada pašvaldībā vai pašvaldības mājaslapā www.
mazsalaca.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis
uzziņām 26341450, vai 29444413.

JAUNI TRENAŽIERI
Ir noslēdzies Mazsalacas novada pašvaldības iesniegtais un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apstiprinātais projekts “Treneris un trenažieri trenažieru zālei” (LAD projekta
Nr. 20-09-AL29-A019.2204-0000030), kura mērķis
ir papildināt esošo trenažieru klāstu trenažieru zālē Mazsalacas vidusskolā. Projekta kopējais
finansējums 3 445,00 eiro, tai skaitā attiecināmās
izmaksas 2 996,09 eiro, no tām ELFLA finansējums
2 696,48 eiro, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldība.
Mazsalacas vidusskolas trenažieru zālē uzstādīti trīs
jauni trenažieri: multi-preses sols,
vēdera preses trenažieris, trenažieris kāju saliekšanai
guļus.
Ārkārtējās situācijas dēļ pašlaik nav iespējams
apmeklēt Mazsalacas novada trenažieru zāli, taču
tiklīdz ierobežojumi, kuri attiecināmi uz sporta norišu vietām, tiks atcelti, varēsiet doties izmēģināt
jaunos trenažierus!
Lana Cēse,
Mazsalacas novada Tūrisma informācijas
centra vadītāja

AKTUĀLI

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES LĒMUMI
2021. gada 17. februārī notika kārtējā Mazsalacas novada pašvaldības domes sēde, kurā nolēma:
1. Apstiprināt izpilddirektora pārskatu par paveikto
un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no
21.01.2021. līdz 17.02.2021.
2. Apstiprināt domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto sēžu starplaikā no 21.01.2021. līdz 17.02.2021.
3. Apstiprināt Mazsalacas novada jauniešu projektu konkursa nolikumu.
4. Apstiprināt projektu konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā” pieteikumu vērtēšanas komisiju.
5. Veikt grozījumus 2020.gada 19.novembra lēmumā
Nr.17.21 “Par dalību projektā “TECH.LIBRARY – Enhance
public library service for visually impaired users through
ICT tools and training”, papildinot reakcijā - veikt projekta priekšfinansēšanu no Mazsalacas novada pašvaldības
2021.gada un 2022.gada budžeta 30% apmērā no projekta finansējuma, paredzot šīs summas atmaksu pēc
projekta īstenošanas un pēdējā maksājuma saņemšanas”.
6. Apstiprināt atsavināšanai nodotā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sprīdīši”, Sēļu pagasts, 3.53 ha
un 5.65 ha platībā, nosacīto cenu 21297,86 eiro.
7. Piešķirt adreses telpu grupām: Vidzemnieki”-1, “Vidzemnieki”-2, “Vidzemnieki”-3, “Vidzemnieki”-4, “Vidzemnieki”-5, “Vidzemnieki”-6.
8. Likvidēt telpu grupu adreses: Gustava Ērenpreisa iela
2A-3 un Gustava Ērenpreisa iela 2A-5, Mazsalaca.
9. Noteikt automašīnai VW Transporter degvielas patēriņa normu uz 100 km: 11,64 litri (vasaras periodā), 12,8
litri (ziemas periodā). Noteikt automašīnai VW Caddy
degvielas patēriņa normu uz 100 km: 7,79 litri (vasaras
periodā), 8,57 litri (ziemas periodā). Noteikt automašīnai

Mazda 5 degvielas patēriņa normu uz 100 km: 10,45 litri
(vasaras periodā), 11,5 litri (ziemas periodā).
10. Apstiprināt izmaksas par vienu izglītojamo pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem 2020./2021. mācību gada
2.semestrī par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Mazsalacas novada izglītības iestādēs – Mazsalacas vidusskolā 86,39 eiro mēnesī, Mazsalacas pilsētas
Pirmsskolas izglītības iestādē 165,93 eiro mēnesī.
11. Apstiprināt uz 01.03.2021. aktualizētos pašvaldības
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības
reģistrus, to personu grupā, kuras ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas pirmām kārtām.
12. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 2013.gada 20.novembra nolikumā “Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas nolikums”.
13. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 27.01.2015. nolikumā Nr.3 “Mazsalacas novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikums””. Ārkārtējās situācijas
laikā darbiniekiem, kuri Covid-19 pandēmijas laikā veic
klientu apkalpošanu klātienē, sākot ar 2021. gada 1.
februāri noteikt 10% piemaksu par darbu.
14. Rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdot nekustamajā īpašumā “Zaļā klēts”, Mazsalacas pag., esošu
cirsmu (kailcirti).
15. Attālinātā mācību procesa laikā pārtikas pakas par
pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošināt Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā deklarējušajiem:
5.-7.klašu izglītojamiem, 8.-12.klašu izglītojamiem, kuri
nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenēm, aizbildnībā un audžuģimenē esošajiem 8.-12.
klašu izglītojamiem, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi
ir pieņēmusi Mazsalacas novada bāriņtiesa, 8.-12.klašu
izglītojamiem ar invaliditāti. Attālinātā mācību procesa
laikā pārtikas pakas par pašvaldības un valsts budžeta
līdzekļiem nodrošināt 1., 2., 3. un 4.klašu izglītojamiem.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā

2021.gada 20.janvārī					
Nr.2/2021
/20.01.2021. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.1.15/

Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības domes 2013. gada 20.novembra
saistošajos noteikumos Nr. 22 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izdarīt Mazsalacas novada domes 2013. gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā” (turpmāk - noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Svītrot no noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro, trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., un 31¹.punktiem, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu.
2. Papildināt noteikumu tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 36.panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā 14.panta sesto daļu, Ministru Kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi
Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu” 13.punktu.”
3. Noteikumu 4.punktu izteikt šādā redakcijā :
“4. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras
ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk
– dzīvesvieta) un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 272.00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190.00 eiro pārējām personām (trūcīga persona vai mājsaimniecība), vai arī nepārsniedz 327.00 eiro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 229.00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (maznodrošināta persona
vai mājsaimniecība).”
4. Noteikumu 5.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“5.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts”.
5. Svītrot Noteikumu 5.5.punktu.
6. Svītrot Noteikumu 6.punktā ciparus “5.6” un vārdus “lūdzot 5.5.apakšpunktā minēto pabalstu, nav jāiesniedz arī iesniegums”.
7. Svītrot Noteikumu 11.punktu.
8. Noteikumu 13.punktu izteikt šādā redakcijā:
“13. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, persona aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju (turpmāk – deklarācija) saskaņā ar Ministru Kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu” 2.pielikumu.”
9. Noteikumu 17. un 18. punktu izteikt šādā redakcijā:
“17. Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam savstarpēji
vienojoties ar klientu, darbspējīgos klientus iesaistot darba prasmju saglabāšanas, atjaunošanas
pasākumos līdz 15 stundām nedēļā.
18. Līgums par darba prasmju saglabāšanu un atjaunošanu tiek sastādīts divos eksemplāros, no
kuriem viens glabājas pie klienta, bet otrs Sociālajā dienestā.”
10. Noteikumu VIII. nodaļu izteikt šādā redakcijā:
“ VIII. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts”
11. Noteikumu 22. un 23.punktu izteikt šādā redakcijā:
“22. Pašvaldībā tiek piemērots valstī garantētais minimālais ienākumu slieksnis 109.00 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76.00 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

16. Veikt grozījumus Mazsalacas novada pašvaldības
domes 17.04.2019. lēmumā Nr.4.22 “Par finansējuma
nodrošināšanu projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”
īstenošanai”.
17. Piešķirt bijušajam domes priekšsēdētājam ikmēneša
pabalstu no Mazsalacas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem saskaņā ar likuma „Par Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu” 151.pantu.
18. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības 2020.
gada budžeta izpildes pārskatu.
19. Veikt šādus grozījumus Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu
sarakstā: sadaļā Mazsalacas vidusskola amata vietai Apkures kurinātājs (12 mēneši, Ramata) mainīt amata vietu
skaitu no “1” uz “0,9”, pamatmēnešalgu no “508,08 eiro”
uz “457,92 eiro”. Sadaļā Mazsalacas vidusskola izveidot
jaunu amata vietu Tehniskais strādnieks (Ramata), 0,1
amata vieta, pamatmēnešalga 52,88 eiro.
20. Apstiprināt iekšējos noteikumus ”Grozījumi 2013.
gada 15.maija noteikumos “Par atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanas kārtību Mazsalacas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem””.
21. Pilnvarot biedrību “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” (reģistrācijas Nr.40008157193, juridiskā adrese: “Laivas”, Vecates pagasts, Burtnieku novads, LV-4211)
organizēt licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā
no Iģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās
teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā, noslēdzot pilnvarojuma līgumu uz termiņu no pilnvarojuma līguma
noslēgšanas brīža līdz 2025. gada 31. decembrim.
Plašāk ar lēmumiem varat iepazīties Mazsalacas
novada pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv,
sadaļā Pašvaldība, Publiskie dokumenti.

23. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā mājsaimniecībai (personai), kurai noteikta atbilstība
trūcīgas mājsaimniecības statusam atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu.”
12. Svītrot Noteikumu 24.punktu.
13. Svītrot Noteikumu XII nodaļu.
14. Svītrot Noteikumu XIV nodaļu.
15. Noteikumu 50.punktu izteikt šādā redakcijā:
“50. Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Mazsalacas novada pamata dzīvesvietu
deklarējušām personām (mājsaimniecībām), kuras atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām
personām (mājsaimniecībām), pensionāriem, kuru ienākumi ir mazāki par 250.00 eiro mēnesī,
personām ar 1., 2. un 3.grupas invaliditāti, un bērniem ar invaliditāti.”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi likumā “Par sociālo drošību”
un “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības” likumā. Ar likuma spēku
ir noteikts, ka minimālais ienākuma slieksnis nevar būt zemāks par 109 eiro.
Spēkā stājas arī Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, ar kuru stāšanos spēkā,
spēku zaudē Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību”.
Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus un precizējumus Mazsalacas
novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos
Nr.22 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”
(turpmāk - saistošie noteikumi).

2. Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

No Noteikumiem svītroti pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasniedz pilngadību, jo ir izdoti atsevišķi noteikumi, pamatojoties uz Tiesībsarga ieteikumu.
Veikti precizējumi normatīvajā regulējumā.
Noteikumos noteikts trūcīgas un maznodrošinātas personas
mājsaimniecības slieksnis – attiecīgi 272.00 eiro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 190.00 eiro pārējām personām (trūcīga
persona vai mājsaimniecība), vai arī nepārsniedz 327.00 eiro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229.00 eiro (maznodrošināta persona (mājsaimniecība).
Pašvaldībā tiek piemērots valstī garantētais minimālais ienākumu slieksnis 109.00 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76.00
eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu - plānojot 2021.
gada budžetu, tika ņemti vērā normatīvos aktos noteikto pabalstu
apmēri, veikti aprēķini. Prognozējamais pieaugums 10% -15%.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sociāli
ekonomisko
stāvokli

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi nemaina administratīvās procedūras pēc būtības.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mazsalacas novada Sociālais dienests. Iesniegums iesniedzams Mazsalacas novada Sociālajā dienestā,
Parka iela 31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.
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MAZSALACAS NOVADĀ TURPINA IZPLATĪTIES COVID-19
Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles
centra (SPKC) datiem uz 22.02.2021. Mazsalacas novadā 14 dienu kumulatīvais rādītājs
ir 58 gadījumi. Straujais Covid-19 izplatības
pieaugums Mazsalacas novadā saistīts ar saslimušajiem paliatīvās aprūpes nodaļas pacientiem SIA “Mazsalacas slimnīca”, taču izplatības
tendence novērojama arī novada iedzīvotājiem,
kuri nav saistīti ar šo ārstniecības iestādi.
11. februārī SIA “Mazsalacas slimnīca” atklāts
pirmais Covid-19 saslimušais. Saņemot 13. februāra testu atbildes, Covid-19 saslimšana pavisam bija apstiprināta pieciem SIA “Mazsalacas
slimnīca” darbiniekiem un 10 Mazsalacas novadā
deklarētajiem pacientiem paliatīvās aprūpes
nodaļā. Kopš Covid-19 izplatības sākuma šis bija
pirmais saslimšanas gadījums SIA “Mazsalacas
slimnīca”.
19. februārī, veicot atkārtotu testēšanu SIA “Mazsalacas slimnīca”, Covid-19 saslimušo klientu
skaits ir palielinājies, saslimis arī vēl viens darbinieks. SIA “Mazsalacas slimnīca” stingri ievēro
noteiktos ierobežojumus un veic visas darbības,
lai novērtu Covid-19 infekcijas tālāku izplatību.
Kā jau iepriekš minēts, saslimšanas gadījumi
konstatēti tikai paliatīvās aprūpes nodaļā,
savukārt ambulatorās daļas, saimnieciskās daļas
un tehniskajiem darbiniekiem saslimšana nav
konstatēta.
Gada sākumā vakcīnas pret Covid-19 saņēma
daļa slimnīcas darbinieku, taču saskaņā ar valstī
izstrādāto vakcinācijas kārtību slimnīcas pacien-

tiem tās vēl nebija pieejamas. Slimnīcas vadība
informē, ka visiem vakcinētajiem darbiniekiem
Covid-19 tests ir negatīvs.
19. februārī testēšanu veica arī Mazsalacas novada pašvaldības administrācijas ēkas darbiniekiem, visiem darbiniekiem Covid-19 tests
ir negatīvs. Ja radīsies aizdomas par vīrusa
izplatību, testēšana tiks veikta atkārtoti, kā arī tā
notiks citās pašvaldības iestādēs.
Pašvaldības iestādes novadā turpina darbu
tāpat kā līdz šim. Lūdzam iepriekš piezvanīt un
vienoties par pieņemšanu, ja nepieciešams to
apmeklēt klātienē! Iestāžu kontaktinformācija
pieejama pašvaldības mājas lapā vai zvanot pa
tālr. 25446604.
Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde ir atvērta, tomēr lūdzam vecākus, kuriem
ir šāda iespēja - pieskatīt bērnus mājās. Sazinoties ar audzinātājām, bērniem tiks nodrošināti
materiāli, lai radoši un izglītojoši darbotos mājās
apstākļos.
Pašvaldībai netiek izsniegti dati par visiem saslimušajiem novadā, ir zināma informācija tikai par
pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām.
Tāpēc lūdzam cilvēkus būt atbildīgiem, bez
īpašas vajadzības netikties ar cilvēkiem klātienē
un ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Saslimšanas gadījumu skaita izmaiņas
turpmākajās divās nedēļās noteiks to, vai
varēsim apsvērt klātienes mācību uzsākšanu
sākumskolas klasēs, vai tomēr nāksies striktāk
ierobežot iestāžu darbu.

PIETEIKTIES VAKCINĀCIJAI VAR PIE SAVA ĢIMENES ĀRSTA
Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Andas Plūmes
ģimenes ārsta praksē pacienti tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, tai skaitā, akūtā stundā.
Aicinām Jūs sazināties ar Andas Plūmes ģimenes ārsta praksi, zvanot pa tālr.20152818 (prakses
darba laikā)! Ja pacienti vēl nav pieteikušies, bet vēlas saņemt vakcīnu pret Covid-19, zvaniet pa tālr.20152818!
Mazsalacas slimnīcas ģimenes ārstu pacienti vakcinācijai pret Covid-19 var pieteikties zvanot uz
slimnīcas reģistratūru vai reģistrējoties interneta vietnē manavakcina.lv.
SIA “Mazsalacas slimnīca” reģistratūras tālr.nr.64251070, darba laiks – pirmdienās, otrdienās,
trešdienas un piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00, ceturtdienās no plkst.11.00 līdz 19.00.
Par iespēju apmeklēt ģimenes ārstus klātienē, interesēties zvanot uz reģistratūras tālruni!
Pieņemšana pie ģimenes ārstiem tiek plānota ar marta sākumu.
Izvērtējiet nepieciešamību apmeklēt ģimenes ārstu klātienē, izmantojiet iespēju konsultēties pa
tālruni!

KRUSTVĀRDU MĪKLA “PAR KO STĀSTĪJĀM JANVĀRĪ…”
Atminiet krustvārdu
mīklu!
Atslēgas vārdu, kas veidosies iezīmētajos lauciņos, sūtiet uz admin
@mazsalaca.lv vai zvaniet
pa tālr. 25447706 līdz
4.
8. martam!

1.
2.
3.

5.

1. Sporta veids, kas šoziem īpaši
aktuāls Skaņākalna dabas
6.
parka teritorijā.
2. 2020. gada populārākais
7.
jaundzimušo bērnu vārds
Mazsalacas novadā.
8.
3. Izstāde, kas februārī apskatāma
Mazsalacas novada Kultūras centra skatlogos “Zaļais ...”
4. Laukums, kurā tika apbalvoti “Mazsalacas novada Gada cilvēki 2020”.
5. Notikums, kam par godu Mazsalacas pilsētas centrā tika degts atmiņu ugunskurs.
6. Apsaimniekošanas centrs, kurā iespējams nodot nederīgos lauksaimniecības iepakojumus.
7. Velosipēdu meistars, kura vārdā šogad pārsaukta bijušā Pasta iela, Mazsalacā.
8. Muiža, kuras teritorijā norisinājās Ziemassvētku sajūtu taka.
Janvāra burtu jucekļa atminējums – saullēkts. Saņēmām 42 pareizās atbildes un izlozējām
uzvarētāju – Gunta Rande. Sveicam! Balvu lūdzam saņemt Mazsalacas novada pašvaldībā!
Izdots 2021. gada 23. februārī

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei
februārī pievienojās divi puisīši.
Viens no viņiem vārdā

Matīss.
Sveicam vecākus!

SVEICAM FEBRUĀRA JUBILĀRUS!
Mazsalacas novada pašvaldība sirsnīgi sveic novada
iedzīvotājus 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilejās:
tāpēc es eju tik viegli
ka dzīve mani mīl – to jūtu
neviena nasta neliekas nepanesama
neviens smagums par grūtu
visām upēm krastos zied ievas
visām kāpnēm ir margas
Skaidrīte Kalniņa
tāpēc es eju tik droši
ka dzīve mani mīl un sargā
Vilma Birša
ka dzīve mani mīl un sargā
Anita Bļinova
noglāsta dziedē un piedod
tāpēc es nesu savu nesamo nastiņu
Rita Riekstiņa
viegli viegli un
dziedot
Daina Stumpe
/Maija Laukmane/

Ilga Tauriņa

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Dzidra Tkača
Guntis Krepšs
Andis Bankmanis
Elvīra Sarmīte Zariņa
Valda Saukuma
Mazsalacas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību
piederīgajiem!

IEVĒRĪBAI
Saistībā ar to, ka tiks uzsākti būvdarbi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”
realizēšanai, tiek pārceltas Valtenberģu muižā, Parka ielā 31, 2. stāvā esošās pašvaldības iestādes.
No 2021. gada 15. marta uz būvdarbu veikšanas
laiku:
MAZSALACAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS
atradīsies Mazsalacas vidusskolas dzīvokļa telpās
(adrese Parka 30). Ieeja no stadiona puses.
Tālr. informācijai 28345161.
MAZSALACAS NOVADA BĀRIŅTIESA atradīsies
Mazsalacas vidusskolas jauniešu istabas telpās.
Atrodas zem Mazsalacas vidusskolas sporta zāles,
ieeja pa gala durvīm, kur kādreiz atradās šautuve un
tagad trenažieru zāle.
Tālr. informācijai 25616064.
MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
atradīsies Rūjienas ielā 1, senioru telpā. Ieeja tāpat
kā Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrā.
Tālr. informācijai 25654594.
Senioru biedrība “Atbalss” pārceļas citu telpu Mazsalacas novada Kultūras centrā.
Projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”
Nr.9.3.1.1/18/I/027 plānots izveidot šādus pakalpojumus:
1. Grupu dzīvokļi Parka ielā 9 Mazsalacā pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem - 13
vietas ar dzīvokļa pakalpojumam piemērotu un tā
sniegšanas prasībām atbilstošu infrastruktūru;
2. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem Parka ielā
31 Mazsalacā;
3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas
centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka
ielā 31 Mazsalacā.

