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ZIEMASSVĒTKU SAJŪTU TAKA MAZSALACĀ

2020. gada 25. decembrī laikā no plkst.15.00
līdz 22.00 Mazsalacas iedzīvotāji varēja doties nesteidzīgā pastaigā pa Ziemassvētku
sajūtu taku. Takas maršrutā bija iespējams
baudīt gan neskaitāmas svecīšu liesmiņas,
gan Ziemassvētku noskaņā veidotas gaismas
instalācijas. Katra instalācija stāstīja savu stāstu
par Ziemassvētkiem, Valtenberģu muižu, Mazsalacu un Skaņākalna vēsturi. Objekti tika izveidoti tā, lai atbilstu noteiktajiem ierobežojumiem valstī, taču saglabātu ideju par Ziemassvētku sajūtas radīšanu.
Pastaigu organizēja Mazsalacas novada pašvaldība, Mazsalacas novada Kultūras centrs sadarbībā ar LKA Latvijas Kultūras koledžas studentiem un mentoriem. Pastaigu takas vides
objekti ir LKA Latvijas Kultūras koledžas studentu un mentoru veidoti, ar vēlmi radīt prieku un
svētku sajūtu Mazsalacas iedzīvotājiem ziemas
vistumšākajā laikā.

Sirsnīgs paldies par skaisto pastaigu Kultūras
koledžas studentiem un pasniedzējiem, Mazsalacas novada Kultūras centra komandai,
īpaši Arnim Stradam, pašvaldības Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas nodaļas darbiniekiem, īpaši Aleksandram Zaļkalnam, Mazsalacas novada Pašvaldības policijai, Mākslas
skolai un kafejnīcai “Miks”.

Ilze Veisberga, pastaigas “Ziemassvētki
Mazsalacā” mediju producente

Foto autori: Nils Alps un Anete Gluha

Paldies brīvprātīgajiem svecīšu aizdedzinātājiem un sirsnīgs paldies par Ziemassvētku
dekorācijām Ivitai Drunkai!

Sveiki, novadnieki!
Jaunais gads Mazsalacas novadā iesācies diezgan gaišos toņos. Pandēmijas rādītāji mūsu
pusē ir salīdzinoši zemi, tomēr jāapzinās, ka
ilgtermiņā vakcinēšanās būs vienīgais veids,
kā atgriezties pie tā, ka bērni var apmeklēt
skolas, varam apciemot mūsu saslimušos radus un draugus slimnīcās un pulcēties kultūras pasākumos. Prieks, ka daļa no Mazsalacas slimnīcas personāla jau vakcinējušies un
strādāsim pie tā, lai novadā vakcīnas būtu pieejamas visiem, kuri to vēlēsies. Lielas skaidrības
šajā jautājumā pagaidām gan nav.
Gadu mijā, kā ierasts, novadā sveicām Gada
cilvēkus, kuru devumu līdzcilvēki pamanījuši
un īpaši novērtē. Diemžēl šoreiz suminājām bez
koncerta un sveicējiem, taču nekautrēsimies arī
ikdienā pateikt paldies tiem līdzcilvēkiem, kuri
spodrina mūsu novada tēlu un padara mūsu
visu ikdienu gaišāku.
Sākoties jaunajam gadam, stājas spēkā arī
grozījumi likumos. Vairāki saistīti ar sociālo atbalstu, tādēļ arī būtiski mainās pašvaldības
saistošie noteikumi par sociālo palīdzību. Tiek
palielināts ienākumu slieksnis, no kura persona
tiek atzīta par maznodrošinātu vai trūcīgu, un,
iegūstot šo statusu, var pretendēt uz dažāda
veida atbalstu. Vēl ar 1. janvāri būtiski pieaug
valstī noteiktā minimālā alga. Tas ietekmē arī
pašvaldības budžetu un darbinieku atalgojumu. Lai ierobežotu budžeta izlietojuma pieaugumu algu sadaļā, lēmām par atalgojuma
celšanu tikai zemāk atalgotajiem darbiniekiem,
un specialistu un vadītāju algas saglabājas
nemainīgas.
Šajā gadā sagaidāms, ka norisināsies administratīvi teritoriāla reforma, kuras ietvaros
Mazsalacas novadu paredzēts likvidēt, tomēr
pašvaldības budžetā, lai arī tas ir mazāks nekā
2020. gadā, iekļāvām arī darbus, ko centīsimies
pabeigt līdz reformai un kuri būs jūtami vēl
ilgi pēc tās. Pabeigsim apgaismojuma izveidi Baznīcas ielā, izveidosim ietvi Parka ielā pie
Valtenberģu muižas, lai uzlabotu satiksmes
drošību pie vidusskolas, turpināsim pansionāta
būvniecību, tomēr paredzams, ka tas tiks
pabeigts tikai 2022. gada pavasarī, uzlabosim rotaļu laukumus Sēļu ciemā, Pirmsskolas
izglītības iestādes laukumos Mazsalacā un
Ramatā un Dinozauru parkā, Mazsalacā.
Janvāris ir barikāžu mēnesis. Šogad novada
delegācija nebrauks uz Rīgu, lai pieminētu
barikāžu notikumus, jo pasākumi nenotiek.
Barikādes ir zīmīgs notikums, kas parāda mūsu
tautas spēju būt vienotiem un paveikt lielas
lietas. Par novadnieku dalību barikādēs atrodams arī ieraksts tikko iznākušajā apgāda “Jumava” grāmatā “Latvijas Leģendas X”, tā pieejama novada bibliotēkās. Barikādes arī iezīmē to,
ka spējam pārvarēt lielas grūtības un pēc katras tumsas nāk gaisma; šodienas apstākļos to
svarīgi neaizmirst!
Lai skaista un balta šī ziema,
Harijs Rokpelnis
Mazsalacas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

MŪSĒJIE

ZIEMAS PRIEKU
BAUDĪTĀJIEM
Sākot no stadiona aiz Mazsalacas vidusskolas,
biedrība “Mazsalacas Aplis” izveidojusi slēpošanas trasi.
Apļveida trase šķērso arī asfaltēto ceļu Skaņākalna dabas parkā, tāpēc iebraukt ar automašīnu
parka teritorijā ir iespējams tikai līdz Enģeļu alas
stāvlaukumam.
Būsim atbildīgi un cienīsim viens otru! Nestaigāsim pa trases vidu, bet ceļa malu un taciņām!
Savukārt slidotavā pie multifunkcionālā laukuma uzliets ledus. Slidošana drīkst notikt tikai
ievērojot epidemioloģiskos noteikumus un uz
ledus vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā četri
cilvēki!
Arī baudot ziemas priekus, lūdzam ievērot visus
drošības pasākumus, lai pasargātu savu veselību!
Slidotavas un slēpošanas trases izmantošanas ilgums un kvalitāte atkarīga no laika apstākļiem.
Būsim saprotoši!

LAI DROŠĀK STRĀDĀT
vakcinēšanas nav ziņojis par blakusparādībām. Ļoti
ceru, ka martā varēsim vakcinēt slimnīcā guļošos pacientus, jo viņi, manuprāt, ir visneaizsargātākie cilvēki.”
Šobrīd novada ģimenes ārsti saskaņā ar vakcinācijas
plānu apzina iedzīvotājus, kuri vēlētos saņemt vakcīnas, kad tās būs pieejamas. Zvanot uz slimnīcas reģistratūru var pieteikties vakcinācijai pret Covid-19.
Pacientus Mazsalacas slimnīcā ģimenes ārsti pieņem
TIKAI ar iepriekšēju pierakstu!

Darbinieki, kuri saņēmuši vakcīnas pret Covid-19,
jūtas drošāk veicot savus darba pienākumus
Janvārī vakcīnas pret Covid-19 saņēma arī daļa SIA
“Mazsalacas slimnīca” darbinieku.
Slimnīcas direktors E.Grandāns: “Darbinieku atsaucība vakcinēties bija laba. Neviens no darbiniekiem pēc

2020. GADS
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
2020. gadā Mazsalacas novadā dzimuši 24 bērniņi – 12 meitenes un 12 zēni. Mazsalacas novadā
2020. gada populārākais bērna vārds diviem
puišiem ir Tomass. Divus vārdus aizvadītajā
gadā vecāki devuši četriem bērniņiem, kas
ir par trīs bērniņiem mazāk nekā iepriekšējā
gadā. Raženākais mēnesis, kad novadā dzimuši
četri bērni, ir maijs, tam seko janvāris un jūlijs
ar trim jaundzimušajiem. Desmit māmiņām
2020. gadā dzimušais bērniņš ir pirmais bērniņš
ģimenē, sešām māmiņām otrais bērniņš, piecām
māmiņām trešais bērniņš, vienai māmiņai –
ceturtais, vienai māmiņai – sestais un vienai
māmiņai septītais bērniņš ģimenē. Mazsalacas
pilsētā un pagastā 2020. gadā dzimuši 18 bērniņi, Skaņkalnes pagastā dzimis viens bērniņš,
Ramatas pagastā divi bērniņi un Sēļu pagastā
trīs bērniņi.
2020. gadā Mazsalacas novada Dzimtsarakstu
nodaļā laulību reģistrējuši septiņi pāri.
Aizvadītajā gadā reģistrēti 59 miršanas gadījumi,
no kuriem 36 sievietes un 23 vīrieši.
Salīdzinot ar 2019. gada datiem, Mazsalacas
novadā dzimušo skaits un noslēgto laulību skaits
ir samazinājies. 2020. gadā ir par vienu jaundzimušo un par sešām noslēgtajām laulībām mazāk,
savukārt mūžībā aizgājušo skaits ir palielinājies
par pieciem iedzīvotājiem.
Diāna Krastiņa,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.

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. Izvērtējiet nepieciešamību apmeklēt
ģimenes ārstu klātienē, ir iespējama arī konsultācija
pa tālruni!
Apmeklējot ģimenes ārstu klātienē, obligāti jālieto sejas maskas, jādezinficē rokas un jāievēro distancēšanās divi metri!
Lai veselība!

GATAVI DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
„Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas
kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
projektu konkursa ietvaros Tautas mūzikas kopai
„Sēļu muižas muzikanti” ir tapuši jauni tērpi, izgatavoti mūzikas instrumenti un veikta instrumentu
tehniskā apkope. Projektu konkursa mērķis bija veikt
investīcijas amatiermākslas kolektīvu – koru, deju
kolektīvu, pūtēju orķestru, kokļu mūzikas ansambļu,
vokālo ansambļu, amatierteātru, folkloras kopu un
tautas mūzikas kolektīvu, tautas lietišķās mākslas
un amatniecības kolektīvu – materiāli tehniskajā
bāzē, tādējādi atbalstot tautas lietišķās mākslas
amatniecības meistaru un uzņēmēju darbību pēc
Covid-19 krīzes.
Projektu konkursā tika atbalstīti Dziesmu un deju
svētku kustības amatiermākslas kolektīvi, kuriem skatēs bija augstākais iegūto punktu skaits.
Tradicionālās mūzikas nozarē tie bija pieci kolektīvi:
„Tautas mūzikas kopa „Sēļu muižas muzikanti”, kapela „Ieviņa”, Limbažu kultūras nama kapela „Labi
ka tā!”, Lēdurgas kultūras nama folkloras kopa „Lielie
putni” un Salnavas tautas nama kapela „Sābri”.

SENIORIEM

Projekta organizēšanai piekrita Tautas muzikantu
biedrība (vad. Iveta Dukaļska), kolektīva dalībnieki
nodrošināja līdzfinansējumu, dodoties uzmērīt
tērpus vai nogādājot meistariem mūzikas instrumentus. Sēļu muižas muzikantu sievietēm ir uzšūtas
20. gadsimta 20. – 30. gadu modes kleitas, vīriem –
Vidzemes pusmēteļi un muzikantu cepures-naģenes.
Skatuves tērpu dizainu un izgatavošanu veica Daiga
Griķe Limbažos. Instrumentu izgatavošanu un remontu/apkopi veica meistari Gunārs Igaunis (akordeona remonts, Rēzeknes novada Gaigalavā), Artis
Rubuļnīks (mazo bundziņu izgatavošana, Rēzeknē),
Uģis Vītiņš (cītaras remonts, Mazsalacas novada
Sēļos) un Šandors Gotvonī (vijoļu remonts, Rīgā).
Sēļu muižas muzikanti ir aktīvi muzicējoša grupa
gan valsts institūciju rīkotājos, gan privātpersonu
rīkotajos pasākumos - viena gada laikā muzikantu grupa nospēlē vidēji 35 koncertus, festivālus
u.c. pasākumus (2016.g. – 21 pasākums, 2017. g. –
32 pasākumi, 2018. g. – 45 pasākumi, 2019. gadā –
35 pasākumi.). Jaunos tērpus un instrumentu skanējumu varēs redzēt un dzirdēt jau tuvākajā laikā
plānotajos pasākumos.

Iveta Dukaļska,
Sēļu muižas muzikantu vadītāja

BURTU JUCEKLIS

Paldies par eglītēm un svecītēm Ziemassvētku un Jaunā gada laikā, par dekorējumiem ielās un laukumos!
Paldies par Ziemassvētku sajūtu taku, kura patiesi bija brīnišķīga! Saviļņoja Valtenberģu muižas izgaismošana, kas atmiņās
saistās ar “mazo skolu”, kura svin savu lielo
jubileju - 240 gadus! Un viss šis darbs tika
dāvināts mums. Paldies!
Paldies arī Jānim Vidovskim par Mazsalacas
pasta ieejas sakārtošanu. Ieiet pastā nav
problēmu!
Seniori, darbojamies un esam tuvu mājai,
domājam, ko darām! Es ierosinu nelīst
burzmā un rūpēties par sevi. Atcerēsimies,
ka esam kritiskā vecumā.
Es sameklēšu dambretes galdiņus, un tad
sāksim senioru istabā spēlēt dambreti.
Laimīgu Jauno gadu! Lai šis gads ir labāks,
siltāks un mīlīgāks!

Atminiet burtu jucekli! Tajā paslēpti deviņi lietvārdi nominatīvā gan horizontāli, gan vertikāli lasīšanas
virzienā. Atrodot šos deviņus vārdus un saliekot pareizā secībā vārdu pirmos burtus, veidosies atslēgas
vārds (lietvārds) (kad dienas kļūst garākas).
Šo atslēgas vārdu, kas veidosies no deviņu vārdu pirmajiem burtiem, sūtiet uz admin@mazsalaca.lv, vai
zvaniet 25447706 līdz 7. februārim!

Cerībā! Mazsalacas novada senioru biedrības
valdes priekšsēdētāja
Sarmīte Kauliņa

Decembra krustvārdu mīklas atminējums – piparkūka. Saņēmām 50 pareizās atbildes un izlozējām
uzvarētāju – Jānis Ludriksons. Sveicam! Balvu lūdzam saņemt Mazsalacas novada pašvaldībā!
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AKTUALITĀTES

KUR NOVIETOT LAUKSAIMNIECĪBAS IEPAKOJUMUS?
SIA “ZAAO” (ZAAO) ir sagatavojusi norādes ērtai sadarbībai lauksaimniecības iepakojuma nodošanā.
Aktīvā šī materiāla nodošana parasti notiek pavasara un vasaras mēnešos, bet jau tagad, izlietotajam
iepakojumam rodoties, ir būtiski to pareizi sašķirot,
novietot un uzglabāt.
ZAAO darbības reģiona saimniekiem ir iespēja iepakojumu pašiem nodot reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”),
noteikta veida materiālu ierobežotā daudzumā
vest uz ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumiem
vai pieteikt iepakojuma savākšanu saimniecības
adresē. Pieteikumus lauksaimniecības iepakojuma
savākšanai no saimniecības pieņem darba laikā pa
tālruni 29221847 vai e-pastā: zaao@zaao.lv. Pieteikumi tiek pieņemti jau tagad, uzsākot plānot pakalpojuma sniegšanas maršrutus.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Lauksaimniecības iepakojums ir pārstrādājams materiāls, to nedrīkst dedzināt
vai aprakt. Nepareizi rīkojoties ar lauksaimniecības
iepakojumu, tiek izdarīts kaitējums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan cilvēku veselībai. Aicinām
lauksaimniekus atbildīgi atbrīvoties no izmantotā
iepakojuma! Apliecinām, ka savāktās plēves un
plastmasas kannas pēc pāršķirošanas, atbilstoši pārstrādes rūpnīcu kvalitātes prasībām, nonāks pārstrādes rūpnīcās jaunu produktu ražošanai.”

Lauksaimniecības iepakojumu RAAC “Daibe”
pieņem bez maksas neierobežotā daudzumā,
tam jābūt atbilstošā kvalitātē. Pirms došanās uz
RAAC “Daibe”, jāpiesakās pa tālr. 28394140:
• Skābbarības ruļļu, bedru plēves tiek pieņemtas
bez salmu, zāles, skābbarības, koka, zemes,
šņoru, sietu utml. piemaisījumiem. Nepieņem
plēvi ar agroplēves pārklājumu, metalizētu plēvi.
• HDPE kannām jābūt noskrūvētiem korķiem, tām
jābūt izskalotām; nepieņem remontu darbos izmantotas kannas vai kannas ar krāsu piejaukumiem.
• Big-bag maisiem jābūt rūpīgi izpurinātiem, bez
piejaukumiem.
Ja lauksaimniecības iepakojums nav prasītajā kvalitātē, par tā nodošanu RAAC “Daibe” tiek piemērota
nodošanas maksa 74.22 eiro par tonnu plus PVN.
Iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini (pārskaitījums, bankas karte).
HDPE kannas un big-bag maisus tīrus, bez piejaukumiem klienti bez maksas var nodot EKO laukumos – ierobežojums vienai atvešanas reizei uz EKO
laukumu ir 5 m3.
Visa veida lauksaimniecības iepakojums no
klientu adresēm tiek vākts ar presmašīnu vai
automašīnu ar hidromanipulatoru. Savākšana no

SAEIMA VIENBALSĪGI ATBALSTA LIKUMPROJEKTA
SAGATAVOŠANU PASAŽIERU PĀRVADĀJUMIEM PĒC
PIEPRASĪJUMA
2020. gada 17. decembrī Vidzemes plānošanas reģiona rosinātais priekšlikums par iespēju veikt pasažieru pārvadājumus pēc pasažieru pieprasījuma
ir saņēmis vienbalsīgu atbalstu Saeimā. Deputāti
ir uzdevuši Ministru Kabinetam līdz 2021. gada
30. novembrim iesniegt Saeimai likumprojektu,
kas paredz pasažieru pārvadājumu pakalpojumu
sniegšanu pēc pasažieru pieprasījuma.
Guna Kalniņa - Priede, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja: “Esam gandarīti
par Saeimas deputātu vienprātīgo lēmumu. Līdz
ar šo varam uzskatīt, ka sabiedriskā transporta
nozare kļūst atvērtāka jauniem un inovatīviem risinājumiem. Kā idejas iniciatori noteikti sekosim
līdzi likumprojekta izstrādes procesam.”
VPR iniciatīvu atbalstīja Saeimas deputāts Ainars Latkovskis, iesniedzot priekšlikumu Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijā, kas sagatavoja grozījumus
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā.
Priekšlikumu vienbalsīgi atbalstīja 82 klātesošie
Saeimas deputāti.
Jau iepriekš vēstījām, ka vairākkārtīgi aicinājām
sabiedriskā transporta jomas pārstāvjus, tostarp
nozares ministriju vērtēt iespēju iekļaut transportu pēc pieprasījuma pakalpojumu sabiedriskajā
pasažieru pārvadājumu sistēmā.
Valsts līmeņa diskusijas tika iniciētas, ņemot vērā

Eiropas Savienības pilotprojekta rezultātus - ar
transportu pēc pieprasījuma 11 mēnešu laikā
divās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību
teritorijās tika pārvadāti 2777 pasažieri, veicot
1277 reisus. Sniegtais pakalpojums saņēma lielu
vietējo iedzīvotāju atbalstu un tika uzskatīts par
vienīgo iespēju saglabāt mobilitāti vietās, kur sabiedriskais transports kursēja reti vai nebija pieejams vispār un iedzīvotāju rīcībā nebija privātā
transportlīdzekļa. Īpaši sarežģīta situācija ir Vidzemes pierobežā, taču sarunās atzīts, ka līdzīga
problēma ir arī citos reģionos.
Anita Āboliņa,
VPR sabiedrisko attiecību vadītāja

adreses tiek nodrošināta tikai pēc pieteikuma un
tikai ZAAO darbības reģionā.
Piesakot savākšanai tikai Big-bag maisus un kannas, tiek piemērota maksa par vienu braucienu, kas
sastāda 4.63 eiro + PVN.
Par visa veida lauksaimniecības iepakojuma savākšanu maksa veidojas atkarībā no savākšanas
veida, materiāla veida un daudzuma. Tā ir sākot
no 5.00 eiro par m3 + PVN. Plašāka informācija par
pakalpojuma maksu pieejama www.zaao.lv sadaļā
Lauksaimniekiem.
Izlietotajam iepakojumam rodoties, būtiski ir
pareizi iekārtot tā nodošanas vietu, lai tā būtu
viegli pieejama specializētajam transportam,
sausa, neatrastos zem koku zariem un elektrības
vadiem, kā arī būtu ne tālāk kā 2m no plānotās
specializētā transporta kraušanās vietas.
ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā
savākto vai saimniecības nodoto atkritumu veidu
un apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts vides
dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi nodoti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai
noglabāti videi draudzīgā veidā.
Zane Leimane,
SIA “ZAAO”

VALSTS POLICIJAS ATSKATS
UZ NOTIKUŠO UN PAVEIKTO
GADA GRIEZUMĀ
MAZSALACAS NOVADĀ
Mazsalacas novadā 2020. gadā reģistrēti 229 notikumi, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības
policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs
nodarījums. Uzsākti 24 kriminālprocesi un 17
administratīvā pārkāpuma procesi. Kopumā
pieņemti 38 administratīvā pārkāpuma lēmumi
par dažādiem administratīvajiem un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu, reģistrēto notikumu īpatsvars ir samazinājies. 2019. gadā iedzīvotāji
vērsās pēc palīdzības policijā vai konstatēja, ka
noticis noziedzīgs nodarījums 266 gadījumos.
Iestājoties aukstākam laikam, autovadītāji aicināti pievērst uzmanību ceļu segumam un
meteoroloģiskajiem apstākļiem un ievērot atbilstošu ātrumu un distanci pārvietojoties
gan apdzīvotā vidē, gan ārpus tās, tādējādi
pasargājot no briesmām ne tikai sevi, bet arī
citus. Tāpat šoferiem atgādinām nesēsties pie
spēkrata stūres reibumā!
Valsts policija aicina arī 2021. gadā iedzīvotājus domāt par savu, līdzcilvēku un īpašuma drošību, kā arī atbilstošo rīcību to pasargāšanā!
Zane Vaskāne,
VP Vidzemes reģiona pārvalde

AICINĀM MAZSALACAS NVO PIEDALĪTIES AIF KAPACITĀTES PROJEKTU DIENĀS VIDZEMĒ!
Janvāra mēnesī Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina piedalīties 15 Projektu dienās visos Latvijas
reģionos, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas
plānotu aktivitātes, kuras ir vērstas uz organizācijas
attīstību un izaugsmi. Vidzemē projektu dienas notiks 25., 27. un 29. janvārī no plkst.10.00 līdz 16.00
tiešsaistē. Pieteikšanās www.vnf.lv.
Projektu dienā īpaši tiek aicināti pieteikties interesenti, kam ir neliela projektu rakstīšanas pieredze un kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus, kā arī kuru pārstāvētās
organizācijas atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem. Projektu dienu
laikā kopīgi izpratīsim AIF projektu rakstīšanas
pamatprincipus - konkursa nolikuma, pieteikuma
anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku
un projekta radīšanas procesu kontekstā ar jūsu

organizācijas kapacitātes stiprināšanas vajadzībām.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada
15. februāris plkst.14.00.
Ja vēlaties saņemt konsultāciju par sava projekta
ideju, aicinām pieteikties individuālai konsultācijai
par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā
pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Vidzemes informācijas punkts atrodas
Valmieras novada fonda telpās, Valmierā (Garā
iela 10). Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš,
rakstot uz e-pastu gundega.silina@vnf.lv vai zvanot
20025820 (Gundega).
Jau ziņots, ka Latvijas pilsoniskās sabiedrības
organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus AIF Kapacitātes projektu konkursā. Konkursa mērķis - stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un

pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un
kapacitāti.
Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir
vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju
sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču
celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu
piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz
organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz
nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi
efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu
mērķu sasniegšanā. Viena projekta finansējums ir
6 000 - 20 000 eiro, ilgums ir 6 - 24 mēneši. Kopējais
konkursa budžets ir 1 060 000 eiro, un tajā plānots
atbalstīt vismaz 60 projektus. Plašāka informācija
par konkursu atrodama - AIF mājas lapā https://
www.activecitizensfund.lv.
Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonda projektu vadītāja
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PAŠVALDĪBĀ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
16.12.2020.

Mazsalacā

Nr.22/2020
/16.12.2020. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.19.22/

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Mazsalacas novadā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu un 15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu
un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Mazsalacas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;
1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam
sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;
1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību;
1.5. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.
2. Šo noteikumu mērķi ir šādi:
2.1. nodrošināt Mazsalacas novada pašvaldības autonomo funkciju, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, izpildi;
2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;
2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu
vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;
2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā
novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu
daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu
reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku
dzīvība un veselība.
3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti
normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.
4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos noteikumos lietotie termini:
4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru Mazsalacas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu
Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā;
4.2. atkritumu poligons – cieto sadzīves atkritumu poligons „Daibe“, kas ir speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas
vieta Pārgaujas novada Stalbes pagastā, kurā tiek nodrošināti
normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā
skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai
un atkritumu apglabāšana;
4.3. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
4.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus
to izmēra.
5. Visa Mazsalacas novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zona.
6. Mazsalacas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā
ar likumu „Par pašvaldībām“, normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī saskaņā ar Mazsalacas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
7. Mazsalacas novada pašvaldībai papildus normatīvajos aktos
atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā
noteiktajiem pienākumiem ir šādi pienākumi:
7.1. informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, publicējot informāciju Mazsalacas novada
pašvaldības tīmekļa vietnē, norādot līguma darbības termiņu;
7.2. veicināt sadarbību starp sadzīves atkritumu apsaimniekošanā
iesaistītajām personām – atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī personu grupām un to pārstāvjiem,
nekustamo īpašumu īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem. Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju,
informēt sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām
un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;
7.3. plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Mazsalacas novada administratīvajā
teritorijā;
7.4. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek informēti
par tās administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu dalītās
savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem,
atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijām (ja šķirošanas
un pārkraušanas stacijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības
un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāllūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;
7.5. nodrošināt atkritumu konteineru un urnu uzstādīšanu publiskās vietās;
7.6. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences ietvaros
risināt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mazsalacas novada administratīvajā
teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.
7.7. tīmekļa vietnē vai klātienē Mazsalacas novada pašvaldības
organizētajos pasākumos noskaidrot atkritumu apsaimniekošanā
iesaistīto interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus par aktuāliem ar atkritumu
apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem un nepieciešamības
gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus
uz komiteju un domes sēdēm.
8. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju
noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības atkritumu radītājam ir
pienākums norēķināties ar atkritumu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem
atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai par atkritumu apsaimniekošanu.
9. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo
pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par admi-
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nistratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību
norādītās personas.
10. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo
aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo
atbildību noteiktajā kārtībā.
11. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no
pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
II. Prasības atkritumu savākšanai Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā
12. Atkritumu savākšana Mazsalacas novada administratīvajā
teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:
12.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus (EKO laukumi);
12.2. atkritumu dalītās savākšanas punktus (EKO punkti);
12.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes vai pazemes (iebūvējamo) konteineru laukumus;
12.4. teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana – priekšapmaksas atkritumu maisus;
12.5. citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti
savāktu atkritumu uzkrāšanai.
13. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs
slēdz ar klientu.
14. Liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītie
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi
no citiem sadzīves atkritumiem, izmantojot:
14.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus;
14.2. citus atkritumu savākšanas veidus;
14.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju
vai pilnvaroto personu un Mazsalacas novada pašvaldību saskaņotu vietu, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un
normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.
15. Šo noteikumu 14. punkta noteikumi piemērojami tiktāl,
ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs,
nosakot līgumā, kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku,
kārtību šo noteikumu 14. punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.
16. Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai
izmantošanai, nogādājami un apglabājami atkritumu poligonā.
17. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts
kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai
paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību,
veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā
un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.
18. Publiskajās vietās radušos un savāktos bioloģiski noārdāmos
dārzu un parku atkritumus ir atļauts kompostēt tikai ar Mazsalacas
novada pašvaldību saskaņotās vietās.
19. Mazsalacas novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs
neatbild par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu
meklēšanu.
III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
20. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:
20.1. piedalīties Mazsalacas novada pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
20.2. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un
nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai
tā apsaimniekotāja norādītāja vietā un ievietot tos atkritumu
konteinerā;
20.3. nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu
ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā
īpašuma apkalpošanai;
20.4. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās savākšanas
punktos (Eko punktos) vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (Eko laukumu).
21. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību,
īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu
par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana un
maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā
darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar
atkritumu apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība
tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami
tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi
neparedz citādi.
22. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķirotie sadzīves atkritumi
pirms ievietošanas atkritumu konteineros ir iesaiņoti atkritumu
maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti atkritumu
konteineros ir jāievieto tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz
iedzīvotāju veselību, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas
un šķirošanas iekārtu bojājumiem. Atkritumi konteineros jāievieto
tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.
23. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam
ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu
apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas
likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas
jomā.
24. Atkritumu radītājiem un valdītājiem Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:
24.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un
nepiemērotās vietās;
24.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt
atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa
braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram,
lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar Mazsalacas novada

pašvaldību saskaņotas talkas;
24.3. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama
tikai kaitēkļu bojātu zaru un augu sadedzināšana, ja tas nerada
draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai;
24.4. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi
vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais
risinājums);
24.5. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus,
infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus,
būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku
un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem
aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos
atkritumus vai videi kaitīgās preces;
24.6. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu personu īpašumā;
24.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu
konteineros. Par šādu atkritumu konteineru iztukšošanu var tikt
noteikta paaugstināta samaksa;
24.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;
24.9. ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;
24.10. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu
konteineros;
24.11. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos
normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.
IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā īpašuma
apsaimniekotāja pienākumi
25. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju
pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:
25.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā
nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu,
ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu
(apjomu), bet ne retāk kā:
25.1.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 (sešas) reizes gadā;
25.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 (vienu) reizi mēnesī;
25.1.3. juridiskas personas – 1 (vienu) reizi mēnesī;
25.2. ja nekustamā īpašuma lietošana ir ar pārtraukumiem (nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs), informēt par to
atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par šo noteikumu 25.1.
punktā minētā līguma noteikumu izmaiņām, paredzēt radītajam
sadzīves atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas
grafiku, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā;
25.3. ja tiek noslēgts līgums par iesaistīšanos atkritumu dalītā
savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi
(bioloģiski noārdāmie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla, stikla iepakojums) saskaņā ar šo noteikumu prasībām tiek savākti
dalīti, atkritumu apsaimniekotājs var samazināt šo noteikumu
25.1.1.–25.1.3. apakšpunktos noteikto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, nosakot divas reizes mazāku atkritumu izvešanas biežumu attiecībā pret minētajos apakšpunktos norādīto;
25.4. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas šo noteikumu 25.1. punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku
sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;
25.5. pēc Mazsalacas novada pašvaldības vai daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniegt ziņas par
iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā,
nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic
saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par
radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu;
25.6. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā,
lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā
īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
25.7. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu
apsaimniekotāja pakalpojumiem;
25.8. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu
vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt
kārtību un tīrību šajā vietā. Atkritumu konteineru izvietojumam
un novietnes laukumiem ir jāatbilst normatīvajos aktos par teritorijas apbūvi ietvertajām prasībām. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu
dzīvojamajām mājām ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai
tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu
konteineri novietojami šajā laukumā;
25.9. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā
ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams,
atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie
netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina,
lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti
atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā
transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;
25.10. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu
konteinerus;
25.11. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un
lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru saglabāšanu, kā arī uzturēt tos tīrus un lietošanas
kārtībā;
25.12. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru
novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu jāvienojas ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku,
valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu,
informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Mazsalacas novada pašvaldību. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu
īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem vai
pilnvarotām personām jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to,
kā tiks veikta katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana (atkritumu konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama,
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nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, apsaimniekotājam
vai pilnvarotajai personai jāvēršas Mazsalacas novada pašvaldībā
ar lūgumu rast risinājumu;
25.13. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto
sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un nogādāšanu
līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;
25.14. iekļauties Mazsalacas novada pašvaldības organizēto
atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu
darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;
25.15. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram,
liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītos
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, arī koku nobiru, lapu
un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts)) nogādāšanu
pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot
attiecīgi radītās izmaksas. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida sadzīves atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā,
kas ir saskaņota ar atkritumu apsaimniekotāju, plānotās atkritumu izvešanas dienas rītā pirms noteiktā savākšanas laika un
tādā veidā, kā to paredz atkritumu apsaimniekotājs. Šī punkta
noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp
dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi;
25.16. pie sabiedrības nozīmes būvēm uzstādīt atkritumu urnas
un to dizainu (formu) saskaņot ar Mazsalacas novada pašvaldību.
26. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu vai
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma
slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu
savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem.
27. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām
nav izvēlēts apsaimniekotājs, un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu
īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri,
savstarpēji vienojas par sadzīves atkritumu savākšanu no to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem sadzīves atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam
par sadzīves atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem
īpašumiem veic viena persona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs
slēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki
norēķinās ar šo personu.
28. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību
par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā
daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par
sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs
nekustamā īpašuma apsaimniekotājs.
V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
30. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma
rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par
publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru
izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu (nepieciešamības gadījumā arī dalīti savākto) savākšanu
no izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodrošināt:
30.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu
savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;
30.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc pasākuma noslēguma.
31. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu
apsaimniekotāju.
VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
32. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences
ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānu un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp
Mazsalacas novada pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju,
par konstatētajiem pārkāpumiem informējot Mazsalacas novada
pašvaldību un Valsts vides dienestu.
33. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
33.1. saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmajā daļā noteiktās atļaujas no Valsts vides dienesta un
pirms savas darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar Mazsalacas
novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
33.2. saskaņā ar iepriekš saskaņotu sadzīves atkritumu izvešanas
grafiku nodrošināt atkritumu (tajā skaitā dalīti savākto sadzīves
atkritumu) savākšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu
izvešanu no atkritumu konteineru novietnes laukumiem;
33.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot Mazsalacas
novada pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonos;
33.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par
publisko pasākumu laikā radušos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;
33.5. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma
marķētiem atkritumu konteineriem vai priekšapmaksas atkritumu
maisiem nepieciešamā daudzumā, kā arī pēc klienta lūguma ar citiem atkritumu apsaimniekotāja noteiktiem paņēmieniem dalīti
savāktu atkritumu uzkrāšanai;
33.6. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar
nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai
pilnvarotu personu;
33.7. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja
vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera
bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;
33.8. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir novietoti tikai
atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu
konteineros un ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja
vainas dēļ;
33.9. iespēju robežās un ņemot vērā noslēgto līgumu ar Mazsalacas novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu,
nodrošināt dalīti savāktu atkritumu savākšanu, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktās prasībās attiecībā uz atkritumu

dalīto savākšanu;
33.10. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;
33.11. nodrošināt noteikta veida sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši ar Mazsalacas novada pašvaldību un ar klientu noslēgtā
līguma noteikumiem;
33.12. sniegt Mazsalacas novada pašvaldībai informāciju, kas
nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un
noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;
33.13. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;
33.14. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm par
konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju pārkāpumiem;
33.15. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot
informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
33.16. periodiski informēt Mazsalacas novada pašvaldību par
dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas darbību
un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu konteineru novietošanas vietām;
33.17. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās savākšanas
sistēmas attīstību, sadarbībā ar Mazsalacas novada pašvaldību
izglītot sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu
savākšanu.
34. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt
atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, un normatīvajos aktos par
administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas
uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:
34.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja
iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts
līgumā noteiktajā kārtībā;
34.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu
konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā
gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas
par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem
sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu
apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana
vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);
34.3. atkritumu konteineros ievietoti konkrētajam atkritumu
konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu
apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka
atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;
34.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;
34.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu
dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteine-

riem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā
iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.
35. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā,
un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar
savāktajiem atkritumiem.
VII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai
36. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam
par atkritumu apsaimniekošanu ar Mazsalacas novada pašvaldību,
nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties
atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam
paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām
mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni
dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģisko atkritumu
savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs,
iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot
citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.
37. Atkritumu apsaimniekotājs izstrādā atkritumu dalītas
savākšanas sistēmas noteikumus un nosaka prasības atkritumu
dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un
valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.
38. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā
vākšanā, atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums
ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādāto atkritumu dalītas
savākšanas sistēmas noteikumus un prasības atkritumu dalītai
savākšanai.
39. Atkritumu apsaimniekotājs Mazsalacas novada pašvaldības
teritorijā uz dalīti savākto atkritumu konteineriem vai atkritumu
dalītās savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:
39.1. dalīti savākto atkritumu veidu;
39.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.
40. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem
atkritumu veidiem, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu
dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi
un materiālu reģenerāciju.
41. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar Mazsalacas novada
pašvaldību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informē atkritumu radītājus
un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas
veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai
apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.
VIII. Noslēguma jautājumi
42. Šajos noteikumos ietvertās prasības attiecībā uz pienākumu
nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu stājas
spēkā termiņā, kas noteikts normatīvajos aktos par bioloģiski
noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu.
43. Atzīt par spēku zaudējušiem Mazsalacas novada pašvaldības
2011. gada 13. oktobra saistošos noteikumus Nr.18 „Par atkritumu
apsaimniekošanu Mazsalacas novadā”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu, apsaimniekošanu Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā,
lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu
savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo
atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu atkritumu rašanās samazināšanu, dabas
resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.
Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība,
noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma.
Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzīves atkritumu savākšana Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas
laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski
noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus, citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktos
paņēmienus dalīti savākto atkritumu uzkrāšanai.
Saistošajos noteikumos ir norādīti Mazsalacas novada pašvaldības, atkritumu radītāja,
valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un apsaimniekotāja, publisko pasākumu
rīkotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.
Saistošajos noteikumos noteikts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kur nedēļā
rodas 5 m3 vai vairāk nešķirotu sadzīves atkritumu, atkritumu uzkrāšanai izmanto
pazemes tipa konteinerus, ja attiecīgajai mājai piesaistītajā zemes gabalā (māju
kvartālā) tos ir iespējams izvietot. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina, ka šādi pazemes tipa konteineri tiek mazgāti reizi gadā.
Saistošajos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un
šķirošanai, nosakot, ka Mazsalacas novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu
apsaimniekotāju rada atkritumu dalītās savākšanas, tajā skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, iespēju visā Mazsalacas novada teritorijā atbilstoši normatīvo aktu
noteikumiem un starp atkritumu apsaimniekotāju un Mazsalacas novada pašvaldību
noslēgtā līguma nosacījumiem. Atkritumu radītājiem vai valdītājiem tiek nodrošināta
iespēja iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam
paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, laukumus, citus individuālajām
dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu
konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis
atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai
izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ņemot vērā to, ka Mazsalacas novada pašvaldības domes 2011. gada 13. oktobra saistošie noteikumi Nr.18 „Par atkritumu apsaimniekošanu Mazsalacas novadā“ ir nepilnīgi
un neatbilst aktuālajam normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas
jomā, ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas
atkritumu radītājiem tiktāl, ciktāl to paredz normatīvie akti, veicinās tiesību realizēšanu
un uzlabos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas
atkritumu radītājiem tiktāl, ciktāl to paredz normatīvie akti, veicinās tiesību realizēšanu
un uzlabos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.

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
Harijs Rokpelnis
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MAZSALACAS NOVADA GADA CILVĒKI 2020

MAZSALACAS NOVADA GADA CILVĒKI 2020
GADA CILVĒKS 2020
Atzinība Renāram Skavronskim – par ieguldījumu pilsētas infrastruktūras attīstībā un
atsaucību, atbalstot novada kultūras pasākumus.

GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ 2020

GADA CILVĒKS SPORTĀ 2020

GADA CILVĒKS KULTŪRĀ 2020

Kalvis Gerasimovs ZS “KALVES” – par atsaucību, sekmīgu darbu lauksaimniecībā un nozares
attīstīšanu.
GADA JAUNIETIS 2020

Lauris Pēteris Vējš – par izciliem rezultātiem
apaļā stenda šaušanas distancē, popularizējot
Mazsalacas novada vārdu gan Latvijā, gan ārpus
novada robežām.

Gunta Maskaviča – par aktīvu un radošu
darbu vadot amatierteātri “Ramata”, veidojot
izrādes un sagaidot amatierteātra 25 gadu
jubileju.

Kristers Brokāns – par Mazsalacas novada
ainavu iemūžināšanu, publicējot fotogrāfijas un
veicinot novada atpazīstamību.

Atzinība “Gada cilvēks sportā 2020” Raivim
Zariņam – par aktīvu dalību sporta sacensībās,
startējot skriešanas un riteņbraukšanas distancēs.
Atzinība “Gada cilvēks kultūrā 2020” Lienei
Apsītei – par Mazsalacas pilsētas bibliotēkas
Stāstnieku grupas vadīšanu, pētot novada
vēsturi un ievērojamo cilvēku dzīves gājumus.

Atzinība “Gada jaunietis 2020” Ellai Sudārei - par
sasniegumiem zinātniski pētniecisko darbu
konkursā.
GADA ĢIMENE 2020

Atzinība “Gada cilvēks kultūrā 2020” Inārai
Blūmai – par veiksmīgu un radošu pieeju
kultūras pasākumu organizēšanai Sēļu
pagastā 2020. gada izaicinājumu laikā.
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Ritvara un Gitas Sirmo ģimene – par pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā un ģimenes
aktīvu dalību novada kultūras dzīvē.

Atzinība “Gada cilvēks sportā 2020” Elizabetei
Slotiņai – par veiksmīgu dalību biatlona,
slēpošanas un citās sporta sacensībās, par
citu jauniešu iedvesmošanu nodarboties ar
sportiskām aktivitātēm.

MAZSALACAS NOVADA GADA CILVĒKI 2020

MAZSALACAS NOVADA GADA CILVĒKI 2020
GADA CILVĒKS SAVĀ AMATĀ 2020

GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2020

Atzinība “Gada brīvprātīgais 2020” Tomam Ciršam –
par sadarbību, dāvinot novadam tūrisma objekta
“MAZSALACA” rasējumu.
Antra Brasliņa – par ieguldījumu Mazsalacas
pilsētas vidē, veidojot skaistu, sakoptu un
ziedošu pilsētu, kas priecē gan novadniekus, gan
pilsētas viesus.

Jevgeņija Narņicka – par dāvāto sirdssiltumu
un palīdzību līdzcilvēkiem.

Atzinība “Gada brīvprātīgais 2020” Andim
Āboltiņam – par ieguldījumu Mazsalacas novada kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā un
publicēšanā.

Atzinība “Gada cilvēks savā amatā 2020” Ilzei
Slotiņai – par laipnu, izpalīdzīgu un sirsnīgu medmāsas darbu, palīdzot novada iedzīvotājiem.
Atzinība “Gada brīvprātīgais 2020” Ingai Eglītei –
par radošām iniciatīvām pilsētvidē.

Atzinība “Gada cilvēks savā amatā 2020” Baibai
Zilpaušai – par skolas dzīves vadīšanu Ramatā,
skolēnu motivēšanu, turpinot ilggadējas
tradīcijas un vadot skolēnu teātra pulciņu.

Atzinība “Gada cilvēks savā amatā 2020” Maijai
Mudrai Dainei – par atsaucību un ieguldījumu,
rūpējoties par saviem pacientiem.

Atzinība “Gada brīvprātīgais 2020” Rinalda
Brokāna ģimenei – par Dauģēnu peldvietas teritorijas sakopšanu.

Atzinība “Gada brīvprātīgais 2020” Janai Buliņai –
par ieguldīto darbu Sēļu muižas pasākumu
veidošanā.
GODA PILSONIS 2020

Atzinība “Gada cilvēks savā amatā 2020” Aijai
Arnavai – par atbildību un precizitāti, veicot
savus amata pienākumus.

Viktorija Puriņa – par patriotismu, ieguldīto
darbu vēstures materiālu saglabāšanā, atceres
pasākumu rīkošanu, aktīvu dalību senioru
aktivitātēs un Tautas lietišķās mākslas studijā
“Mazsalaca”.
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PALĪDZĪBA

MAZSALACAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMIE PABALSTI
PABALSTA VEIDS

PABALSTA LIELUMS

MĒRĶGRUPA

PIEZĪMES

Sociālā palīdzība:

Deklarētā dzīves vieta ir Mazsalacas novada administratīvā teritorija.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta (GMI) 109.00 eiro pirmajai personai
pabalsts
76.00 eiro pārējām personām

Trūcīgas mājsaimniecības.

Dzīvokļa pabalsts
Mājokļa pabalsts ar 01.04.2021

120.00 eiro reizi gadā

Trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības.

Izmaksās sākot ar tekošā gada
2.ceturksni.

Pabalsts krīzes situācijā

līdz 285.00 eiro vienai personai (mājsaimniecībai)

Persona (mājsaimniecība), stihiskas nelaimes
vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, nespēj
apmierināt savas pamatvajadzības.

Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā

80.00 eiro mēnesī (1 personai jeb katrai
mājsaimniecības personai)

Personas (mājsaimniecība), kura nonākusi
krīzes situācijā saistībā ar ārkārtas situāciju
valstī.

Mazsalacas novada pašvaldības
20.11.2013. saistošie noteikumi Nr.22
“Par sociālās palīdzības pabalstiem
Mazsalacas novada pašvaldībā” 32.1
punkts.

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai:
1. Skolas piederumu iegādei
2. Ēdināšanas izdevumu apmaksa

Trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības, kurās bērni vai bērns iegūst
pamatizglītību vai turpina pamatizglītības
iegūšanu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā
(augustā, septembrī)

Bārenis ar Mazsalacas novada bāriņtiesas
lēmumu.

Vienreizējs pabalsts.

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc
pilngadības sasniegšanas

Dzīvojamo platību- līdz 30m2;
Īres maksa- līdz 0,35 eiro par 1 dzīv.plat. m2;
Apkure- līdz 0,63 eiro par 1 dzīv.plat. m2;
Elektroenerģija- līdz 100kWh;
Ūdensapgāde un kanalizācija- līdz 6m3 un līdz 2,54 eiro
par 1m3;
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana- līdz 3,68 eiro.

Bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās no dienas, kad bērns sasniedzis
pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Mazsalacas novada pašvaldības domes 20.08.2015. saistošie noteikumi
Nr.7

Pabalsts aizbildnim

29.00 eiro mēnesī par katru bērnu

Aizbildnis ar Mazsalacas novada bāriņtiesas
lēmumu.

Veselības aprūpes pabalsts:
1. Ārstēšanai no atkarības;
2. Par uzturēšanos ārstniecības iestādes
stacionārā;
3. Par psihologa konsultācijām;
4. Par ārstniecības pakalpojumiem,
zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentu un medicīnu preču iegādi

Līdz 72.00 eiro
50% apmērā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā
72.00 eiro gadā
Līdz 72.00 eiro gadā vienai personai
50% apmērā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā
72.00 eiro vienai personai gadā.

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, pensionāri, kuru ie-nākumi
ir mazāki par 250.00 eiro mēnesī, personas
ar 1., 2. un 3.grupas invaliditāti un bērni ar
invaliditāti.

Pabalsts ceļa izdevumu kompensācijai

Līdz 86.00 eiro par visu periodu (6 mēn.)

Persona, kura NVA ieguvusi bezdarbnieka
statusu un pilda indiv.darba meklēšanas plāna
izvirzītos uzdevumus.

2 reizes gadā uz 3 mēnešiem- janvārī, februārī, martā
un oktobrī, novembrī, decembrī

Persona, kura pati saviem spēkiem nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības pēc ēdiena, Natūrā- pārtikas talona silta ēdiena
bet sadarbojas ar sociālo dienestu, ir izstrādāts saņemšana līdzņemšanai (līgums
sociālās rehabilitācijas plāns, aktīvi iesaistās
noslēgts ar SIA Mazsalacas slimnīcu)
savas situācijas uzlabošanā

Materiālais atbalsts dzīves jubilejā

15.00 eiro
20.00 eiro
100.00 eiro

Sasniedzot 80, 85 gadu jubileju
Sasniedzot 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
gadu jubileju
Sasniedzot 100 un vairāk gadu jubileju

Izmaksāts naudā vai tiek izsniegta
dāvanu karte.

Materiālais atbalsts personas nāves gadījumā

Starpība starp 513.00 eiro un piešķirtā VSAA pabalsta,
bet ne vairāk kā 214.00 eiro

Mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta bijusi
Mazsalacas novada administratīvā teritorija

Vienreizējs atbalsts.

Daudzbērnu ģimene.

Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā
(augustā, septembrī)

120.00 eiro (reizi gadā)

Aizbildņu un audžuģimene, ar Mazsalacas
novada bāriņtiesas lēmumu.

25.00 eiro katram bērnam, kurš mācās vispārējās
izglītības iestādē

Ģimenes, kurā ir bērns ar invaliditāti.

1.80 eiro dienā (Mazsalacas vidusskola)
2.30 eiro dienā (Mazsalacas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde)

Minēto materiālo atbalstu piešķir, ja
minētajiem mērķiem ģimene nesaņem
sociālās palīdzības pabalstus.

Materiālo atbalstu ēdināšanas
izdevumu segšanai piešķir uz vienu
mācību
semestri, vai no septembra līdz decembrim un no janvāra līdz jūnijam.
Ja izglītojas citā izglītības iestādē,
pielīdzina ēdināšanas izmaksu ar
novada izglītības izcenojumu.

100.00 eiro (par katru bērnu, ja Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā dzīves vieta ir deklarēta
vienam no vecākiem)
200.00 eiro (par katru bērnu, ja Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā pēdējos 12 mēnešus dzīves
vieta ir deklarēta abiem vecākiem)

Deklarētā dzīves vieta ir Mazsalacas novada
administratīvā teritorija.

Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību.
1. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei;
2. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai;
3. Patstāvīgās dzīves uzsākšanai

Ēdināšanas pabalsts pieaugušajām personām
natūrā

25.00 eiro (katram bērnam)
1.80 eiro diena (Mazsalacas vidusskola)
2.30 eiro diena (Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas
izglītības iestāde)

285.00 eiro (izmaksā vienu reizi)
65.00 eiro vai 107.00 eiro (bārenim ar invaliditāti kopš
bērnības) mēnesī
130.00 eiro vai 215.00 eiro (bārenim ar invaliditāti kopš
bērnības)

Piešķir uz statusa laiku.

Piešķirts pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas (braukšanas biļetes)

Materiālais atbalsts:

Materiālais atbalsts daudzbērnu, aizbildņu un
audžuģimenē un ģimenēm, kurās ir bērns ar
invaliditāti:
1. Vienreizēju materiālo atbalstu ar
dzīvojamo telpu saistīto izdevumu
segšanai;
2. Vienreizēju materiālo atbalstu skolas
piederumu iegādei;
3. Materiāls atbalsts ēdināšanas izdevumu
apmaksai

Materiālais atbalsts bērna piedzimšanas
gadījumā

100.00 eiro (par katru bērnu, ja Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā dzīves vieta ir deklarēta
vienam no vecākiem)
Materiālais atbalsts bērna adopcijas gadījumā
200.00 eiro (par katru bērnu, ja Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā pēdējos 12 mēnešus dzīves
vieta ir deklarēta abiem vecākiem)

Vienreizējs atbalsts.
Uz materiālo atbalstu pretendē divu
mēnešu laikā no bērna dzimšanas.

Par katru adoptēto bērnu, kura deklarētā
dzīves vieta ir Mazsalacas novada
administratīvā teritorija.

Vienreizējs atbalsts.
Uz materiālo atbalstu pretendē divu
mēnešu laikā pēc adoptētā bērna
dzimšanas apliecības saņemšanas.

1.80 eiro dienā (Mazsalacas vidusskola)
2.30 eiro dienā (Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas
izglītības iestāde)

Izglītojamie no 5 gadu vecuma, kuri apgūst
Mazsalacas novada pašvaldības izglītības
iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības
programmu, lai sagatavotos pamatizglītības
ieguvei, vai mācās no 1. līdz 7. klasei.

Piešķir ar novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu.

Materiāls atbalsts malkas iegādei personām
ar 1.un 2.grupas invaliditāti un politiski
represētām personām

120.00 eiro (reizi gadā)

Mājsaimniecība, kur kāds no ģimenes
locekļiem ir ar 1.un 2.grupas invaliditāti vai
politiski represētā persona
Piešķir materiālo atbalstu, ja minētam
mērķim ģimene nesaņem sociālās palīdzības
pabalstus.

Materiālais atbalsts politiski represētām
personām

20.00 eiro (reizi gadā)

Personas (politiski represētā), kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Mazsalacas novada
administratīvā teritorija

Materiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu
segšanai

Tiek izmaksāts novembrī, bez
ienākumu un materiālās situācijas
izvērtēšanas

Vairāk informācijas par pabalstu saņemšanu:
Mazsalacas novada Sociālais dienests, tālr.: 64251404, 28345161, e-pasts: socialais.dienests@mazsalacasnovads.lv
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PAŠVALDĪBĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā

16.12.2020.

Nr. 21/2020
/16.12.2020. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr. 19.10/

Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt šādus grozījumus Mazsalacas novada pašvaldības domes 2010.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamiem” (turpmāk – Noteikumi):
1. Noteikumu 2., 3. punktus un 4.1., 4.2., 4.3. apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:
2. Materiālo atbalstu Mazsalacas pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, starpnovadu sporta sacensībās un Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem par sasniegumiem mākslā un mūzikā izmaksā personai (ģimenei), neizvērtējot viņa materiālos resursus.
3. Materiālu atbalstu vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos,
starpnovadu sporta sacensībās, vai Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem par sasniegumiem mākslā un mūzikā piešķir ar domes priekšsēdētāja vai domes
priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu, saskaņā ar mācību iestāžu vai Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes iesniegtajiem izglītojamo sarakstiem un viņu sasniegumiem
starpnovadu, Vidzemes reģiona, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.”
4. Materiālu atbalstu izglītojamajiem piešķir par katru mācību gadu pēc šādiem kritērijiem:
4.1. izglītojamajiem, kuri piedalījušies pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs vai guvuši godalgotas vietas vai atzinību starptautiskos mākslas un mūzikas konkursos - 100 eiro;
4.2. izglītojamajiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas Vidzemes reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, piedalījušies Baltijas valstu skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu lasījumos, saņēmuši godalgotās vietas valsts līmeņa, vai Vidzemes reģiona sporta sacensībās, vai guvuši godalgotas vietas vai atzinību valsts mēroga mākslas un
mūzikas konkursos - 65,00 eiro;
4.3. izglītojamajiem, kuri piedalījušies Vidzemes reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kuri ieguvuši godalgotas vietas valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
lasījumos, kuri ieguvuši godalgotas vietas valsts atklātajās olimpiādēs, vai guvuši godalgotas vietas vai atzinību Vidzemes reģiona mēroga mākslas un mūzikas konkursos
– 40,00 eiro;”

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2010. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr.9 “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem” (turpmāk - Saistošie noteikumi) nosaka materiālā atbalsta apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kurus
Mazsalacas novada pašvaldība izmaksā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju (gādāt par iedzīvotāju izglītību) izpildi.
Materiālu atbalstu piešķir vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos vai starpnovadu sporta sacensībās.
Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami, lai nodrošinātu šādas atbalsta iespējas arī Mazsalacas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem
2. Īss projekta satura izklāsts

Grozījumi Saistošajos noteikumos paredz atbalstu par godalgotām vietām vai atzinību dažāda mēroga mākslas un mūzikas
konkursos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Līdzšinējās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES LĒMUMI
2021. gada 20. janvārī notika kārtējā Mazsalacas novada pašvaldības domes sēde, kurā nolēma:
1. Apstiprināt izpilddirektora pārskatu par paveikto
un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no
17.12.2020. līdz 20.01.2021.
2. Apstiprināt domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto sēžu starplaikā no 17.12.2020. līdz 20.01.2021.
3. Veikt grozījumus Sēļu pagasta Tautas nama LEADER
projekta “Mākslas piesaiste novadam” lēmumā.
Apstiprināt projekta kopējo finansējumu 5 978 94,00 eiro.
Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības līdzfinansējumu 978,94 eiro.
4. Izvērtējot lietderības apsvērumus, nerealizēt projektu
“Atpūtas vietas pie Rauskas ūdenskrātuves izveide Ramatas pagastā”.
5. Mazsalacas novada bāriņtiesas locekļiem noteikt stundas tarifa likmi 4,50 eiro, bāriņtiesas locekļiem, kuri ir
pašvaldības darbinieki, noteikt stundas tarifa likmi
3,50 eiro. Par darbu komisijās, darba grupās noteikt stundas tarifa likmi 4,50 eiro. Pašvaldības darbiniekiem par
darbu komisijās, darba grupās noteikt stundas tarifa likmi
3,50 eiro.
6. Pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes
vienību “Jaunnuķi” līdz 31.12.2031.
7. Iznomāt zemes vienības „Ciemats (mazdārziņi)” zemes
gabalu 0.029 ha platībā.
8. Iznomāt nekustamā īpašuma “Dzelzceļš” zemes gabalu
250 m2 platībā bez apbūves tiesībām.
9. Iznomāt nekustamā īpašuma “Ceriņu pļavas”, zemes
gabalu 2.3 ha platībā.
10. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības ceļu un
ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2021. 2023. gadam.
11. Uzsākt Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2038. gadam un Valmieras novada
Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrādi.
Par pašvaldības pārstāvjiem vadības grupā noteikt domes priekšsēdētāju Hariju Rokpelni un izpilddirektoru
Ritvaru Sirmo.
12. Iznomāt ZS “Rūķi” zemes vienību “Ķīši”, 0.69 ha

platībā, lauksaimniecības vajadzībām.
13. Iznomāt zemes vienības „Ciemats (mazdārziņi)”, zemes gabalu 0.0231 ha platībā.
14. Pieņemt saistošos noteikumus “Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas un aizbildņiem Mazsalacas
novadā”.
15. Pieņemt saistošos noteikumus “Grozījumi Mazsalacas
novada pašvaldības domes 2013. gada 20. novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā””.
16. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam “Pasta
iela-P16” uz “Gustava Ērenpreisa iela”, kā arī mainīt visas
Pasta ielā reģistrētās adreses ar piesaisti Gustava Ērenpreisa ielai.
17. Apstiprināt SIA “Banga KPU” sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus: ūdensapgādei 1,98 eiro/m3
(bez PVN), kanalizācijai 2,16 eiro/m3 (bez PVN). Noteikt,
ka tarifi stājas spēkā no 2021. gada 1. marta.
18. Pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi 2009. gada
8. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Mazsalacas novada
pašvaldības nolikums””.
19. Atbrīvot Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu vecākus no līdzfinansējuma maksājuma par
periodu no 01.02.2021. līdz 28.02.2021.
20. Piešķirt Mazsalacas Svētās Annas evaņģēliski luteriskajai draudzei 1210,00 eiro Sv.Annas baznīcas ēkas
tehniskā apsekojuma izstrādei.
21. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 27.01.2015. nolikumā Nr.3 “Mazsalacas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums””.
22. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstu un noteikt, ka tas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.
23. Apstiprināt aktualizēto Mazsalacas novada Attīstības
programmas 2019. - 2025. gadam Rīcības un Investīciju
plānu.
24. Nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “ZAAO”, zemes
vienības daļu 382 m2 platībā no pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma Pērnavas iela 16, Mazsalacā.

25. Apstiprināt zemes vienībai „Taubes”, Mazsalacas pagasts., izstrādāto zemes ierīcības projektu.
26. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Rijas”, Sēļu pag., 0.69 ha kopplatībā.
27. Apstiprināt atsavināšanai nodotā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunvači”, Skaņkalnes pagasts, 3.02 ha platībā, nosacīto cenu 4797,86 eiro.
28. Piešķirt bijušajam pagasta padomes priekšsēdētājam
pabalstu saskaņā ar likumu „Par Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu”.
29. Izīrēt pašvaldības dzīvokli „Rubeņi”-3, Ramatas pag.,
ar kopējo platību 46.9 m2.
30. Apstiprināt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadales
kārtību 2020./2021.mācību gada 2.semestrim Mazsalacas vidusskolas pedagogu darba samaksai: vispārējas
izglītības skolotājs, vispārējas pamatizglītības skolotājs,
skolotājs logopēds, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, izglītības iestādes bibliotekārs, interešu izglītības
skolotājs, koncertmeistars 840 eiro, pedagoga palīgs
790,00 eiro, izglītības metodiķis 1250,00 eiro, direktors
1400,00 eiro, direktora vietnieks 1250,00 eiro.
31. Apstiprināt Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības
iestādes darbinieku amata algu likmes: pirmsskolas
izglītības skolotājs 790,00 eiro, izglītības metodiķis
874,00 eiro, skolotājs logopēds 790,00 eiro, iestādes
vadītājs 1112,00 eiro.
32. Pieņemt saistošos noteikumus “Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
33. Precizēt saistošos noteikumus “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Mazsalacas novadā”.
Plašāk ar lēmumiem varat iepazīties Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv, sadaļā
Pašvaldība, Publiskie dokumenti.
Mazsalacas novada mājas lapā sadaļā Pašvaldība, Publiskie dokumenti pieejami arī visi šobrīd spēkā esošie
saistošie noteikumi. Tajos var uzzināt par pieejamajiem materiālajiem atbalstiem, sociālajiem pabalstiem,
braukšanas maksas atvieglojumiem, makšķerēšanas
noteikumiem, atkritumu apsaimniekošanu, koku ciršanu, ūdenssaimniecību, kanalizāciju u.c.
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VĒSTURE

EMĪLS PUDELIS RAKSTA
1921. gada janvāris. Emīla Pudeļa (1893-1969),
Mazsalacas saimnieka un latviešu strēlnieka,
Brīvības cīņu dalībnieka, dienasgrāmata.
Sestdien, 1. janvārī. Par dienu krietni izgulējos.
Vakarā aizgājām ar Hugu un Aduli uz Jaunmuižnieku. Tur bija atbraukušas Droniņas meitas un Alkšņa
Lēnis.
Svētdien, 2. janvārī. Par dienu nodzīvoju mājā. Vēlāk aizbraucām ar Aduli uz Nuķi eglītes dedzinātu.
Pirmdien, 3. janvārī. Tāpat pa māju pakrāmējos.
Otrdien, 4. janvārī. Biju uz Mazsalaci. Aizvedu
Jūļam 2 mārciņas gaļas. Izdevu Mazsalacē 125
rubļus, 50 kapeikas.
Trešdien, 5. janvārī. Šodien pēc taisnības būtu
jāved no Rūķa meža uz nabagu māju ½ asis malkas, bet zirgiem ir neasas kājas un šodien briesmīgi
nejauks laiks. Tādēļ braucienu šodien atliku. Pauls
pabeidza linus tīrīt. Laiks paliek siltāks.
Ceturtdien, 6. janvārī. Biju uz Muižnieku alus
dzertu. Kārlis ar Aduli aizbrauca uz koncertu. Huga
ar Jauno Niguli, abi aizveda noslaktētus buļlus uz
Valmieru. Es ar Helēnu aizgāju uz Sīmani pie Martas.
Piektdien, 7. janvārī. Biju pie kalēja. Sakalu Meļļam
visas kājas ar jauniem pakaviem. Šodien sniegs stipri nāk. Laiks silts.
Sestdien, 8. janvārī. Pārdevu bulli Rūjenes Picovam par 3700 r. Laiks silts, sniegs kūst, ūdeņi ceļas,
dubļi veļas.
Svētdien, 9. janvārī. Līst lietus un nāk sniegi. Citādi
laiks silts.
Pirmdien, 10. janvārī. Par nakti bija uznākuši drusku sniegi, kuri tūliņ nokusa.

Otrdien, 11. janvārī. Aizvedām abi ar Krišjāni bulli uz Rūjeni. Šodien no rīta Mazsalace Laužņa mājā
pakārusies Bankauskas Emma – iemeslis – dzīves
apnikums un nelaimīga mīlestība.
Trešdien, 12. janvārī. Līdzinu govis un ved žagarus.
Ceturtdien, 13. janvārī. Aizvedu uz dzirnavām
5 ½ pūru mistru. Vedu zirgiem sienu un nesu ūdeni.
Laiks auksts.
Piektdien, 14. janvārī. Briesmīgi nāk sniegi. Atnāca
Brīdiņš no Mazsalaces un aizveda vasarā pļauto sienu. Šodien nobed Mežanču Emmu. Paliek siltāks.
Sestdien, 15. janvārī. Cērt žagarus un nes zirgiem
ūdeni. Laiks mēreni auksts.
Svētdien, 16. janvārī. Vakarā biju uz Vecmuižnieku.
Pirmdien, 17. janvārī. Biju uz dzirnavām, samalu
divus maisus mistra.
Otrdien, 18. janvārī. Briesmīgi nejauks laiks. Putina sniegi.
Trešdien, 19. janvārī. Biju uz dzirnavām, samalu
4 pūrus rudzu un 13 ½ pūrus mistra.
Ceturtdien, 20. janvārī. Biju uz Mazsalaci pie
Rozītes daktera, man sāpēja krūtis. Samaksāju par
izlūkošanu un receptes rakstīšanu 25 rubļus, par
zālēm – 35 rubļus un 50 kap. , par grādusnieku –
50 r. , petrolejumu 4 ½ stopa – 25 r. , ½ mārc. konfektes – 16 r. , 6 spalvas – 3 r. Kopā 257 r 50 kap.
Šodien salaulā Lāčkalna Jēkopu.
Piektdien, 21. janvārī. Biju uz dzirnavām, samalu 7 pūri rudzu. Palika nemalts viens maiss mistrus
(3 pūri). Samaksāju 100 r. Šodien briesmīgi putina
un nāk sniegi.
Sestdien, 22. janvārī. Liela vētra un līst lietus.
Sniegs stipri kūst.

Svētdien, 23. janvārī. Biju uz Vecmuižnieku un
pēc tam uz Vecsīmani.
Pirmdien, 24. janvārī. Aizvedu valdībai 2 mārc.
mazgātas vilnas. Izdevu par marku 2 r., par šokolādes tāpeli – 22 r., par konfektēm – 8,31 r.
Otrdien, 25. janvārī. Nokāvām sivēnu, svars
bija 7 pudi. Vakarā biju uz Vecmuižnieku Helenai
dzimšanas dienu svētīt.
Trešdien, 26. janvārī. Izvedām ar Krišjāni 3 kaudzes smalko un 1 kaudzi jukumu. Laiks mēreni
auksts. Nodots valdībai 16 mārc. tauku.
Ceturtdien, 27. janvārī. Aizvedu ar Hugu uz
Rūjeni. Valdības cūkgaļas nodevas – 1 mārc no
aramās zemes platības. Man bija 55 mārc. 1 lote.
Izdots Rūjenē par īlenu ar spalu 15 r. , ½ mārc. krej.
konfekšu 8 r., sētas puišam 3 r. Kopā 27 r. 50 kap.
Piektdien, 28. janvārī. Ļoti auksts laiks, gribēju
sākt linus kulstīt. Iesāku jau pirmo sauju, bet bija
jālaižas lapās, nevarēju turēt. Sanesu zirgiem ūdeni
un nokaisīju zirgus un govis.
Sestdien, 29. janvārī. Briesmīgi auksts laiks.
Strīķēju visu dienu krāsnis.
Svētdien, 30. janvārī. Laiks stipri auksts, ap 18
grādiem. Nodzīvoju visu dienu par māju. Vakarā
Adulis atnesa Cirkulāru un jaunas avīzes. Par vakaru
paliek siltāks.
Pirmdien, 31. janvārī. Par nakti bijis ļoti liels lietus.
Šodien sniegs krietni vien nokusis. Tīra linus. Iztīra
350, ar agrāk tīrītiem – 500 saujas.
Dienasgrāmata tapusi sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājumu.
Facebook: https://www.facebook.com/pudelisraksta/
Twitter: https://twitter.com/pudelis_raksta

BARIKĀDĒM 30
Šogad janvārī aprit 30 gadi kopš 1991. gada barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un
neatkarības pretiniekiem.
20. un 21. janvārī, pieminot 1991. gada barikādes,
Mazsalacas pilsētas centrā, Saieta laukumā, dega
atmiņu ugunskurs.
Lai godinātu Latvijas cilvēkus un notikumus, 2020.
gadā apgāds “Jumava” izdeva grāmatu “Latvijas
Leģendas X”, kuras tapšanā piedalījās arī mūsu
novada iedzīvotāji un pašvaldība, atminoties par
barikāžu laiku.
Fragments no grāmatas “Latvijas Leģendas X”, nodaļa “Mazsalacieši dodas aizstāvēt Rīgu” (200.
lpp; Ilona Bērziņa):
“Latviju gaidīja saspringuma pilnas dienas. Mazsalacieši nevarēja palikt malā un arī nepalika. Māris
Zariņš atceras, kā vakarā pēc atgriešanās Mazsalacā,
Ojārs Beķeris sasaucis domē tautfrontiešus un tikusi noorganizēta darba grupa. Tās uzdevums bija sekot līdzi notikumiem Rīgā, organizēt atbalstu Rīgas
aizstāvēšanai, apzināt iespējamās provokācijas un
tās novērst. “Grupas dalībnieki cauru diennakti
dežurēja domē visu barikāžu laiku. Jau no pirmajām
stundām visu laiku tika saņemti aicinājumi sūtīt
Rīgas svarīgāko objektu aizsardzībai cilvēkus, smago tehniku, malku ugunskuriem, pārtiku. Darījām,
ko varējām. Zvanījām uzņēmumu vadītājiem, lai
iespējami izbrīvē savus darbiniekus braukšanai uz
Rīgu. Atsaucība bija liela.”
Ojārs Beķeris teic, ka visa Mazsalacas barikāžu štāba
komanda strādājusi precīzi kā Šveices pulkstenis,
un lielākā pateicība par praktisko tehnikas un autobusu nodrošinājumu jāizsaka tā laika kolhozu un
padomju saimniecību vadītājiem.
“Kolhozu “Skaņaiskalns”, “Mazsalaca”, “Ziemeļi”, kā
arī padomju saimniecību “Ramata” un “Austrumi”
priekšsēdētāji palīdzēja nodrošināt transportu uz
Rīgu, daudzi kolhozu un padomju saimniecību
priekšsēdētāji arī paši piedalījās barikādēs. Kolhozu un padomju saimniecību dispečeri, inženieri
u.c., koordinēja autobusu piegādi līdz Mazsalacas
barikāžu dalībnieku izbraukšanas vietai.
Kolhozā “Mazsalaca” to uzņēmās dispečers Kārlis
Celmiņš, kolhozā “Skaņaiskalns” aktīvi darbojas
inženieris Jānis Alps. Padomju saimniecībā “Ramata” cilvēkus braucieniem uz barikādēm pulcināja
pats priekšsēdētājs Juris Razminovičs un galvenais

mehāniķis Juris Vilkplāters. Kolhoza “Skaņaiskalns” “Dalībnieku sarakstus un izbraukšanas laikus kopriekšsēdētājs Jānis Brengulis bija ļoti aktīvs cil- ordinēja mans vietnieks Māris Zariņš, sekretāre Anivēku mobilizēšanā un vairākas dienas piedalījās ta Zariņa, štāba darbu koordinatori Viktorija Puriņa,
barikādēs Rīgā. Lai regulāri nodrošinātu autobusu Antra Ķirse un Mārīte Vīksna. Ļoti aktīvi darbojās un
kustību uz Rīgu papildus piesaistīja autobusus un palīdzību sniedza Latvijas Tautas Frontes Mazsalasmago tehniku no Mazsalacas MRS, kur palīdzību cas nodaļas vadītājs Jānis Naglis, kurš risināja lielu
sniedza dispečers Linards Valdmanis un celtniecības daļu tehniskos jautājumus, arī nodrošināja autobuinženieris Vilis Zariņš. Palīdzību neatteica arī Mazsa- sus ar degvielu.
lacas Lauktehnika, ko tajā laikā vadīja Aivars Ceriņš. Kā šodien atceros, ka visu ārkārtējo laiku štābs
Visu šo kolhozu un padomju saimniecību priekš- strādāja ļoti vienoti gan ar brīvprātīgajiem, gan
sēdētāji bija Mazsalacas barikāžu štāba locekļi, un visām iestādēm. Lielu dalībnieku skaitu savāca
visi bija barikāžu mūsu pusē,” atceras Ojārs Beķeris. tieši iestādes no saviem darbiniekiem – MazsalaŠtāba koordinatore Viktorija Puriņa kopā ar Ojāru cas slimnīca, vidusskola, bibliotēkas, bērnu dārzs,
Beķeri, Uldi Dreimani, Māri Zariņu un Jāni Rein- kultūras nams un kolhozu un padomju saimniecīvaldu bija atbalsta grupa tiem, kas devās uz Rīgu. bu darbinieki. Mazsalacas vidusskolas skolotāji īpaši
“Katru dienu bija nepieciešami divi autobusi, jo no izcēlās ar to, ka spēja iedvesmot pārējos Mazsalarīta tika vesti dienas maiņas cilvēki un tad vakarā – cas iedzīvotājus piedalīties barikāžu pasākumos,” tā
atpakaļ. Vakarā piecos veda jaunu maiņu un busiņš Ojārs Beķeris.”
palika pa nakti. Mūsu vieta bija pie Ministru padomes. Nakts mītnes bija toreizējā kino “Rīga”, turpat blakus. Nakts sargi mainījās, devās kino telpās
sasildīties un nedaudz pagulēt,” stāsta Viktorija
Puriņa.
Viktorija štābā dežurēja teju vai visu laiku. “Kāds atnesa ēst, uz pāris stundām atlaida mājās pagulēt,
bet tad cēlos un nācu atkal atpakaļ. Aktualitātes,
vajadzības un īsus paziņojumus translējām pa
iekšējo radio, kas atradās tepat vecajā pastā
Rūjienas ielā. Atceros, ka bija cilvēki, kas barikāžu
dalībniekiem sūtīja pārtiku. Skaņkalnē bija maizes
ceptuve – no turienes uz Rīgu vedām kastēm maizi,
Velgai Mincei bija “kūku bode”, viņa, savukārt, sūtīja
maisiem kūku. Mazsalacas patērētāju biedrības
desu cehs ar priekšnieku Jāni Nagli un tirdzniecības
daļas vadītāju Mārīti Vīksnu uz Rīgu līdzi barikāžu
dalībniekiem deva desas. Tika doti velteņi, ziedota nauda, cimdi. Kad no Rīgas pienāca ziņa, ka vajag malku, arī tā nekavējoties tika sagādāta – gan
pats kurināmais, gan mašīna, kas aizveda. Un, kad
tā tagad padomā, - tas viss taču tika atrauts no šo
cilvēku personīgā vai uzņēmumu budžeta. Bet par
to tad nedomāja.”
Ojārs Beķeris teic, ka arī Mazsalacas kultūras
nams devis savu artavu barikāžu dalībnieku gara uzturēšanai - tā direktore Nellija Nurmika uzaicinājusi kori “Salaca” sveikt ar dziesmām un uzcienāt ar karstu tēju barikāžu dalībniekus tieši
1991. gada barikādes. FOTO: Māris Zariņš
pirms izbraukšanas uz Rīgu.
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AKTUĀLI

PAZIŅOJUMS
Pamatojoties uz Mazsalacas novada pašvaldības
domes 2018. gada 19. decembra lēmumu Nr.16.8.
“Par Mazsalacas novada Attīstības programmas
2019. - 2025. gadam gala redakcijas apstiprināšanu”
un Ministra kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu ne retāk kā reizi gadā jāveic
rīcības plāna un investīcijas plāna aktualizācija.
Ņemot vērā, ka vairākas Attīstības programmā
ietvertās rīcības ir īstenotas un 2020. gada nogalē
tika apstiprināta Mazsalacas novada iestāžu attīstības plānu aktualizācija, izvērtējot izdarīto, noteikti jauni uzdevumi un jaunas rīcības.
Tie iekļauti Mazsalacas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam rīcības un investīciju
plānā, kas tika apstiprināts ar Mazsalacas novada
pašvaldības domes 2021. gada 20. janvāra lēmumu
Nr.1.23. “Par Mazsalacas novada Attīstības programmas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju”.
Ar aktualizētajiem dokumentiem var iepazīties Mazsalacas novada mājas lapā un teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

MAZSALACAS NOVADA
BIBLIOTĒKAS ATSĀK GRĀMATU
IZSNIEGŠANU
Sākot ar 12. janvāri, bibliotēkas atsāk grāmatu
saņemšanu un izsniegšanu uz mājām. Bibliotēkā
lasītāji var ierasties individuāli (viena persona vai
vienā mājsaimniecībā dzīvojošie), lietojot sejas
maskas. Tiek nodrošināta iespēja pasūtīt grāmatas
Valmieras reģiona bibliotēku kopkatalogā.
Lasītava un datorlasītavas slēgtas!
Lai novērstu pulcēšanos, lūgums plānot savu
apmeklējuma laiku un, ja iespējams, pieteikt to iepriekš, zvanot uz tel.nr.
Mazsalacas pilsētas bibliotēka: tālr. 64251246 vai
e-pasts: mazsalacas.biblioteka@mazsalaca.edu.lv
Skaņkalnes pagasta bibliotēka: tālr. 64251739,
e-pasts: skankalnes.biblioteka@mazsalaca.edu.lv
Sēļu pagasta bibliotēka: tālr. 28336613,
e-pasts: selu.biblioteka@mazsalaca.edu.lv
Ramatas pagasta bibliotēka: tālr. 27300204,
e-pasts: ramatas.biblioteka@mazsalaca.edu.lv

PIESAKIES BIZNESA IZMĒĢINĀJUMU LABORATORIJAI!
Tevi interesē uzņēmējdarbība vai ir sava biznesa
ideja, bet neesi drošs par tās dzīvotspēju? Vēlies
satikt līdzīgi domājošus cilvēkus un rast jaunas
idejas biznesam? Mentoru un dažādu speciālistu
vadībā uzsāc savas idejas pārbaudi!
Vidzemes Augstskolas Zināšanu un Tehnoloģiju
centrs (ZTC) sadarbībā ar Alojas un Mazsalacas
novada pašvaldībām, un Balvu profesionālo un
vispārizglītojošo vidusskolu aicina ikvienu iesaistīties Biznesa laboratorijas (B-LAB) aktivitātēs.
B-LAB ir Vidzemes Augstskolas Zināšanu un
Tehnoloģiju centra iniciatīva ar mērķi veicināt cilvēku interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu un
savas biznesa idejas attīstību. B-LAB ietvaros tiks
organizētas dažādas apmācības. Apmācību laikā
būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī tiks
organizēta tikšanās ar pieredzējušiem uzņēmējiem.
Ikviens, kurš interesējas par uzņēmējdarbību, ir
aicināts piedalīties B-LAB aktivitātēs.
B-LAB ietvaros notiks šādas nodarbības:
• 11. februārī - “Ievads uzņēmējdarbībā” kopā ar
pieredzējušu biznesa treneri Vitu Brakovsku;
• 25. februārī - “No idejas līdz biznesam!” nodarbības laikā būs iespēja tikties ar AS “Attīstības
finanšu institūcijas “Altum””, Valsts ieņēmumu
dienesta un Valmieras biznesa inkubatora pārstāvjiem;
• 11. martā - “Digitālā mārketinga” nodarbību

*Visas nodarbības notiks no plkst.18.00 – 20.30,
izņemot 25. februāra nodarbību, kura notiks no
plkst.18.00 – 19.30. Noslēguma pasākums notiks
29. aprīlī no plkst.18.00 – 19.30.
Pieteikšanās dalībai pasākumā www.mazsalaca.lv
norādītajā reģistrēšanās saitē.
Visas nodarbības ir BEZMAKSAS. Reģistrēties pasākumam var līdz 2021. gada 8. februārim.
Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā apmācības notiks tiešsaistē. Pasākumu laikā var tikt
veikta arī filmēšana un fotografēšana publicitātes
vajadzībām.
Mazsalacas novada pašvaldība arī šogad martā
vai aprīlī izsludinās Uzņēmējdarbības atbalsta konkursu, kurā jaunajiem uzņēmējiem būs
iespēja saņemt līdz 3000 eiro! Šīs apmācības ir
iespēja radīt un attīstīt savu ideju, lai pieteiktos
finansējumam!

MAZSALACAS NOVADA SOCIĀLĀ
DIENESTA DARBS ĀRKĀRTĒJĀS
SITUĀCIJAS LAIKĀ

DECENTRALIZĒTO
KANALIZĀCIJAS SISTĒMU
REĢISTRĀCIJA

• Iesniegumus un citus dokumentus pieņem attālināti, ievietojot Parka ielas 31 pastkastē, domes pastkastē Pērnavas iela 4, vai pagasta pārvaldēs; e-pastā: socialais.dienests@mazsalacas
novads.lv
• Klātienes konsultācijas vai vizītes ne ilgāk kā 15
minūtes noteiktajā laikā, piesakoties telefoniski
64251404; 28545161 pie sociālajiem darbiniekiem, vai pie vadītājas 29372138.
• Apmeklējot Sociālo dienestu klātienē, obligāta
sejas maskas lietošana
• Humānās palīdzības noliktava slēgta

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJS

IZSOLE

Vai dzīvokļa pabalstu saņem tikai viens cilvēks
ar invaliditāti, kaut arī ģimenē dzīvo divi cilvēki
ar invaliditāti?
Atbild Mazsalacas novada Sociālais dienests:
Materiālo atbalstu malkas iegādei piešķir mājsaimniecībām, kur kāds no ģimenes locekļiem ir
ar 1. un 2. grupas invaliditāti vai politiski represētā
persona. To piešķir reizi gadā 120,00 eiro apmērā,
pamatojoties uz personas iesniegumu. Iesniegumu var rakstīt jebkurš pilngadīgs mājsaimniecības
pārstāvis. Ja mājsaimniecībā ir vairāki cilvēki ar
augstāk minēto statusu, vai arī konkrēts cilvēks
atbilst abiem statusiem, piemēram, cilvēks ar
1. grupas invaliditāti un politiski represēta persona, materiālais atbalsts ir viens.
Kā mainās sociālie pabalsti Mazsalacas novada
iedzīvotājiem 2021. gadā?
Atbild Mazsalacas novada Sociālais dienests:
Ar 2021. gada 1. janvāri valstī noteikts minimālais ienākumu slieksnis ir 109.00 eiro, līdz ar to garantētā
iztikas minimuma pabalsts ir 109.00 eiro pirmajai personai ģimenē un pārējām - 76.00. Savukārt
trūcīgas personas (mājsaimniecības) statuss tiek
piešķirts, ja ienākumi ir mazāki par 272.00 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā, pārējām personām
mazāk par 190.00 eiro. Statuss tiek piešķirts uz trim
mēnešiem. Vairāk izdevuma 8.lpp.
Ja vēlaties saņemt atbildi uz kādu interesējošu
jautājumu, zvaniet pa tālr. 25447706 vai rakstiet
e-pastā avize@mazsalaca.lv.

Mazsalacas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
“Jaunvači”, Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads,
kadastra Nr.9684 001 0130, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9684 0010130 3,02 ha
platībā, tajā skaitā lauksaimniecības zeme 2,11 ha
un mežaudze 0.37 ha platībā.
Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) –
4797,86 eiro (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi eiro 86 centi). Izsoles nodrošinājuma
apmērs – 479,79 (četri simti septiņdesmit deviņi
eiro 79 centi).
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 2. martam plkst.14.30.
Izsole notiks 2021. gada 2. martā plkst.15.00 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.

vadīs SIA “Aerodium” mārketinga vadītāja Līga
Gablika;
• 25. martā - “Randiņš ar uzņēmējiem” laikā būs
iespēja iedvesmoties no veiksmīgu un pieredzējušu uzņēmēju stāstiem;
• 8. aprīlī - “Finanšu” nodarbība kopā ar lektori
Lailu Kelmeri;
• 22. aprīlī – “Komunikācijas treniņš” Alvja Sokolova vadībā.

Mazsalacas novada pašvaldības dome 2019. gada
21. augustā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.10/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Mazsalacas novadā”, kas tika izstrādāti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Saistošo noteikumu ieviešana ir deleģēta Mazsalacas novada pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA “BANGA KPU”.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Mazsalacas
novada iedzīvotājiem ir pienākums sniegt ziņas
par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, iesniedzot SIA “BANGA KPU”
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
apliecinājumu. Šajos noteikumos minētās prasības
neattiecas uz šādiem ciemiem: Ramata, Vērsis, Idus,
Sēļi, Skaņkalne.
Decentralizētās kanalizācijas sistēma jāreģistrē, ja
īpašums atrodas Mazsalacā vai Mazsalacas pagastā un nav pieslēgts centralizētajiem sadzīves
kanalizācijas tīkliem.
Apliecinājuma veidlapa pieejama Mazsalacas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā,
SIA “BANGA KPU” birojā, kā arī to var lejupielādēt
pašvaldības mājaslapā.
Aizpildītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt personīgi
SIA “BANGA KPU” birojā vai nosūtot e-pastā uz
adresi bangakpu@mazsalacasnovads.lv
Izveidotais reģistrs nepieciešams, lai vienkopus uzkrātu informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kas nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un noskaidrotu, kāda veida
decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas šajās mājsaimniecībās,- vai tā ir izvedamā
krājtvertne, septiķis ar vairākām nosēdumakām
vai rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas
iekārta ar jaudu līdz 5 m3 diennaktī.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē
līdz 2021. gada 31. decembrim.
Aicinām būt atsaucīgiem un reģistrēt savā īpašumā
esošo kanalizācijas sistēmu!
Rita Lizuma, SIA “Banga KPU”
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APSTIPRINĀTS MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS 2021. GADAM
Mazsalacas novada pašvaldības budžets
2021. gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.
Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti 3 467 905 eiro
apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
(2020. gadā 3 803 450), ir par 8.82% mazāk.
Galvenās ieņēmumu pozīcijas ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklis 1 528 162 eiro, nekustamā
īpašuma nodoklis 201 420 eiro, ieņēmumi no
pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem 91 574 109 eiro, valsts budžeta transferti
1 455 976 eiro, norēķini ar citām pašvaldībām
par izglītības un aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 31 000 eiro un citi ieņēmumi
159 773 eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz gada
sākumu ir 827 364 eiro.
Turpmākajos gados pašvaldība cer turpināt
infrastruktūras attīstības projektu realizāciju visa
novada teritorijā, ar piesardzību raugoties uz
2022. gadā veicamo darbu apjomu. Ņemot vērā
globālo pandēmiju, sagaidāms, ka ekonomikas
izaugsmes tempi ne tikai samazināsies, bet

arī ekonomika saruks, attiecīgi samazināsies
pašvaldību ieņēmumi. Papildu slogu pašvaldību
rīcībspējai rada Latvijas valdības lēmums par
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali par labu
valstij, atņemot piecus procentus no nodokļa
ieņēmumiem pašvaldībām. Tiek plānota arī
ūdenssaimniecības tīklu attīstīšana Mazsalacas
pilsētā. Tīklu tālāka attīstība tiek definēta, kā
novada prioritārais projekts, un pašvaldība plāno
aizņemties, lai tīklu attīstība notiktu straujāk
nekā pēdējos piecos gados.
Pašvaldības izdevumi 2021. gadā tiek plānoti
4 884 493 eiro apmērā, kas attiecībā pret 2020.
gadā plānotajiem izdevumiem (4 113 677) ir par
18.74% vairāk.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums uz
2021. gada 1. janvāri ir 1731 eiro. Naudas līdzekļu
atlikums izlietojams atbilstoši ziedojumu mērķim: kultūras pasākumiem, biroja tehnikas un
mūzikas instrumentu iegādei, skolēnu motivācijai un interešu pulciņa automodelisma, lidmodelisma materiālu nodrošinājumam.

Mazsalacas novada pašvaldības 2021. gadā plānoto izdevumu 4 884 493 eiro
sadalījums pa funkcionālajām kategorijām

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei
janvārī pievienojās divas meitenītes

Emīlija un Samanta Sofija
un puisītis Kārlis.
Sveicam vecākus!

SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS!
Mazsalacas novada pašvaldība sirsnīgi sveic novada
iedzīvotājus 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilejās:
Nāc noķersim zvaigznes aiz astes
Un ļausimies, lai mūs tās nes!
Mums pietiks gan spēka, gan drosmes,
Mēs – brīvi no pagātnes.
Nāc noķersim zvaigznes aiz astes
No eņģeļu krājumiem!
Mēs iedegsim septiņas sveces
Austra Mistere
Un ļausimies brīnumiem.
Sigurds Persis
/Dace Ābeltiņa//

Vija Plūme
Daira Bērztīse
Zenta Šaicāne
Valda Saukuma
Gaida Beņķe

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Egons Dubejs
Regīna Bērziņa
Pēteris Svīķis
Andris Reme
Inta Majore
Jelēna Žagare
Gunta Mitāne
Ligita Freimane
Juris Lulle
Ilgvars Strautiņš
Aldis Čoks
Mazsalacas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību
piederīgajiem!

IZSTĀDE
1. Vispārējie valdības dienesti - sevī ietver uzturēšanas izdevumus Mazsalacas novada domei,
Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļai, Valsts
un pašvaldības vienotam klientu apkalpošanas
centram, Mazsalacas novada pašvaldībai ar nodaļām (Kancelejas, Grāmatvedības, Attīstības plānošanas), kā arī Ramatas pagasta pārvaldei un Sēļu
pagasta pārvaldei, Iepirkumu un Vēlēšanas komisiju izdevumus un Pašvaldības budžeta iekšējā
valsts parāda darījumus. 344 206 eiro.
2. Aizsardzība - izdevumi netiek paredzēti. 0 eiro.
3. Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi Mazsalacas novada pašvaldības policijas uzturēšanai,
Ugunsdrošības,
ugunsdzēsības,
glābšanas
un civilās drošības dienestu izdevumi un
Administratīvās komisijas izdevumi. 28 805 eiro.
4. Ekonomiskā darbība – izdevumi ESF projekta
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”
realizācijai, izdevumi lauksaimniecības dienesta
konsultantam, maksa Kocēnu novada domei par
deleģētajiem būvvaldes pakalpojumiem, izdevumi
autoceļu uzturēšanai, izdevumi Mazsalacas novada
Tūrisma informācijas centra uzturēšanai, izdevumi
Mazsalacas novada jauniešu projekta konkursam
un konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā”. 191 145 eiro.
5. Vides aizsardzība – Ramatas un Sēļu pagasta
notekūdeņu sistēmu apsaimniekošanas izdevumi un no dabas resursu nodokļa finansētie vides
aizsardzības pasākumi. 12 628 eiro.
6. Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – izIzdots 2021. gada 26. janvārī

devumi Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagastu
ūdensapgādes sistēmu apsaimniekošanai, Mazsalacas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanas izdevumi,
teritoriju labiekārtošanas, būvju remontu un rekonstrukciju izdevumi u.c. 1 085 381 eiro.
7. Veselība – izdevumi Ramatas un Sēļu pagastu
feldšerpunktu uzturēšanai. 21 057 eiro.
8. Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi atpūtas un
sporta pasākumu organizēšanai novadā, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes bibliotēku izdevumi, Mazsalacas novada muzeja un Skaņākalna
dabas parka uzturēšanas izdevumi, dažādu
kultūras pasākumu organizēšanas izdevumi
Mazsalacā, Ramatas un Sēļu pagastos. 483 882 eiro.
9. Izglītība – Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas
izglītības iestādes, Mazsalacas vidusskolas, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas
izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar skolēnu
pārvadājumiem, autobusa uzturēšanu, skolēnu
ēdināšanu, maksa Kocēnu novada domei par
deleģētajiem uzdevumiem izglītībā, pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 1 448 113 eiro.
10. Sociālā aizsardzība – dažādi sociālie pabalsti
un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem
un Mazsalacas novada Sociālā dienesta un Mazsalacas novada bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi, kā
arī pēc saistošajiem noteikumiem “Par materiālo
atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”. 1 269 276
eiro

No 4. februāra līdz 28. februārim Mazsalacas
novada Kultūras centra skatlogos apskatāma gleznošanas darbnīcas izstāde „Zaļais sniegs“, vadītāja
Dace Asne

PATEICĪBA
Sirds dziļums nav lietās un nav arī vārdos
tas tevī kā liesma lai silda ikvienu kam auksti
ikvienu kam slāpst
ikvienu, kas sameklē tevi...
/I.Tora/

Mazsalacas novada Sociālais dienests pateicas
par sirds dāsnumu Robertam Arnavam, Līgai un
Oļegam Elšiem par rotaļlietām, spēlēm, grāmatām
novada bērniem. Inesei Dudelei par siltajām, ar
mīlestību adītajām zeķēm senioriem Mazsalacas
slimnīcā un Rūjienas Senioru mājā. Giterslo draugiem par jaukajiem pārsteigumiem.
Lai Jums veiksme un izdošanās turpmākajās gaitās!
Agrita Bērziņa, dienesta vadītāja

