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Sveicināti, Mazsalacas novada iedzīvotāji, saņemot pirmo apvienoto pašvaldības informatīvo izdevumu.
Jau pagājušā gadā pašvaldības dome nolēma, ka jāveido vienots pašvaldības informatīvais izdevums, lai
palielinātu novada iedzīvotāju informētību par notiekošo pagastos un stiprinātu kopības izjūtu.
2012.gada 6.septembrī ir apstiprināts novada ģerbonis, 2013.gada 25.janvārī reģistrēts informatīvais
izdevums un tā pirmais numurs iznāk Mazsalacas pilsētas jubilejas mēnesī (11. februāri pilsētai paliek 85 gadi).
Līdz šim brīdim pagastu pašvaldību informatīvos izdevumus (pēc apvienošanās - arī „Mazsalacas Ziņu
Lapu”) izdeva pašvaldību darbinieki, kuriem nebija žurnālista vai sabiedrisko attiecību speciālista iemaņu,
tāpēc pēc daudzu iedzīvotāju atzinumiem informatīvie izdevumi bija ļoti „sausi” un ne pārāk interesanti.
Apvienotā informatīvā izdevuma saturs būtiski nevar mainīties - tajā jābūt informācijai par pašvaldības
pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, paziņojumiem par izsolēm, par kultūras un citiem
pasākumiem, tāpēc daudz vietas citai informācijai nemaz nav. Tomēr katrā numurā atradīsies vieta pilsētas un
pagastu pašvaldības iestāžu informācijai par dažādām aktualitātēm, tāpēc ceru - lasītājiem tas varētu būt
interesantāk. Apvienotā informatīvā izdevuma izdošanu nodrošinās pašvaldības mājaslapas administratore
Liene Bogdanova.
Informēju lasītājus, ka šī gada pašvaldības budžetā ir paredzēts izveidot sabiedrisko attiecību speciālista
amatu, kura darbība varētu mūsu izdevumu padarīt vēl lasāmāku.
Ceru, ka apvienotais pašvaldības informatīvais izdevums sasniegs savu mērķi – novada iedzīvotāji būs labi
informēti par visu, kas pie mums notiek.
Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Zunda

2013.gada 16.janvārī Mazsalacas novada domes kārtējā sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Pieņēma zināšanai domes izpilddirektora Gunāra
Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu un pieņemto
lēmumu izpildes gaitu domes sēžu starplaikā no
20.12.2012. līdz 16.01.2013.
2. Noteica,
ka
Mazsalacas
novada
domes
priekšsēdētājam ir tiesības iepriekšējos mēnešos
ietaupīto degvielu izlietot nākošajos mēnešos kārtējā
budžeta gada ietvaros. Limita pārtēriņa gadījumā domes
priekšsēdētājam iesniegt paskaidrojumu Attīstības
komitejai par degvielas limita pārtēriņa iemesliem.
3. Nodeva atsavināšanai pašvaldībai piederošos zarus
2601 m3, pārdodot tos atklātā izsolē. Apstiprināja viena
beramā kubikmetra nosacīto cenu Ls 3,20 (trīs lati 20
santīmi) (bez PVN)
4. Nolēma Mazsalacas novada domes vēlēšanām
izveidot 4 vēlēšanu iecirkņus, nosakot šādas atrašanās
vietas:
4.1. 917. vēlēšanu iecirknis, Rūjienas iela 1,
Mazsalaca, Mazsalacas nov. LV 4215
4.2. 932. vēlēšanu iecirknis, „Ķīši”, Ramata,
Ramatas pag., Mazsalacas nov. LV 4216
4.3. 934. vēlēšanu iecirknis, „Sēļu muiža”, Sēļi, Sēļu
pag., Mazsalacas nov. LV 4213
4.4. 935. vēlēšanu iecirknis, Bērzu iela 2, Skaņkalne,
Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., LV 4215.
5. Uzdeva Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošā
nekustamā
īpašuma
„Kadiķi”,
(kadastra
Nr.
96840050011 7,23 ha), kas atrodas Skaņkalnes pagastā,

Mazsalacas novadā, un sastāv no viena zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9684 005 0009 7,23 ha, izsoli.
Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu jeb
izsoles sākumcenu – Ls 5665,60 (pieci tūkstoši seši simti
sešdesmit pieci lati 60 santīmi, izsoles soli Ls 200,00
(divi simti lati).
6. Nodeva nomā, rīkojot mutisku izsoli, Mazsalacas
novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamo telpu 34,8
m2 platībā, kas atrodas nekustamā īpašumā „Agrosēļi”,
Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā, kadastra Nr.9682 004
0090, ēkas kadastra apzīmējums 9682 004 0090 007.
Apstiprināja 1.punktā izsolāmā objekta nosacīto nomas
maksu (izsoles sākumcenu) Ls 10,00 (bez PVN) gadā.
Nomas tiesību izsoli noteica 2013.gada 4.februārī plkst.
14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā
4, Mazsalacā.
7. Nolēma apdrošināt šādas pašvaldībai piederošas
ēkas un to aprīkojumus:
7.1. „Parka 30”, Mazsalacas pag., Mazsalacas nov.
(skola)
7.2. Parka iela 31, Mazsalacā, Mazsalacas nov.
(skola)
7.3. Pērnavas iela 4, Mazsalacā, Mazsalacas nov.
(dome-administratīvā ēka)
7.4. Rūjienas iela 1, Mazsalacā, Mazsalacas nov.
(kultūras nams)
7.5. Rīgas iela 1, Mazsalacā, Mazsalacas nov. (telpu
grupa – muzejs)
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7.6. Rīgas iela 14, Mazsalacā, Mazsalacas nov. (telpu
grupa – bibliotēka)
7.7. Pasta iela 3a, Mazsalacā, Mazsalacas nov.
(mūzikas skola)
7.8. Sēļu muižas komplekss, Sēļi, Sēļu pag.,
Mazsalacas nov. (tautas nams-administratīvā ēka)
7.9. Rīgas iela 10, Mazsalacā, Mazsalacas nov.
(muzeja filiāle)
7.10.„Pūcītes”, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas
nov. (skola).
8. Izīrēja [..] pašvaldības dzīvokli
„Rubeņi”-1,
Ramatas pag., Mazsalacas novadā, ar kopējo platību 45
m2.
9. Pieņēma saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi
2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā””
10. Apstiprināja nolikumu „Par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju Mazsalacas novada
pašvaldībā”.
11. Apstiprināja Mazsalacas novada pašvaldības
2012.gada budžetu izpildi:
11.1.2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi LVL 2 211
323.76 (divi miljoni divi simti vienpadsmit tūkstoši trīs
simti divdesmit trīs lati, 76 santīmi) tai skaitā aizņēmums
no Valsts kases LVL 145 560.93 (viens simts četrdesmit
pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit lati, 93 santīmi),
izdevumi LVL 2 174 763.46 (divi miljoni viens simts
septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs
lati, 46 santīmi) tai skaitā aizdevumu atmaksa LVL 300
062.06 (trīs simts tūkstoši sešdesmit divi lati, 06
santīmi), ieguldījums SIA Banga KPU pamatkapitālā
LVL 5 002 (pieci tūkstoši divi lati. Naudas līdzekļu
atlikumu uz 2012.gada 31.decembri LVL 168
670.51(viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti
septiņdesmit lati, 51 santīms).
11.2.2012.gada speciālā budžeta ieņēmumi LVL 38
785.55 (Trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit pieci lati, 55 santīmi), izdevumi LVL 78
217.02 (septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti
septiņpadsmit lati, 02 santīmi), naudas līdzekļu atlikums
uz 2012.gada 31.decembri LVL 53 270.52 (piecdesmit
trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit lati, 52 santīmi)
11.3.2012.gada ziedojuma un dāvinājuma budžeta
ieņēmumi LVL 1 500 (viens tūkstotis pieci simti lati, 00
santīmi) izdevumi LVL 1 500 (viens tūkstotis pieci simti
lati, 00 santīmi), naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada
31.decembri LVL 0,00 (nulle lati, 00 santīmi).
12. Apstiprināja Mazsalacas novada Kultūras centra
ieejas biļešu cenas saskaņā ar pielikumu.
13. Samazināja [..] par nekustamo īpašumu Avotu ielā
3, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, nekustamā īpašuma
nodokļa summu par 50% kā politiski represētai personai
2013.gadā.
14. Samazināja [..] par nekustamo īpašumu Pļavas iela
12, Mazsalaca, Mazsalacas novads, nekustamā īpašuma
nodokļa summu par 50 % kā politiski represētai personai
2013.gadā.
15. Samazināja [..] par nekustamo īpašumu „Ozoli”,
Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads, Vidus iela 3,
Vidus iela 3A, Vidus iela 3B, Mazsalaca, Mazsalacas
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novads, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 % kā
politiski represētai personai 2013.gadā.
16. Uzdeva Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
nodaļai pārslēgt īrēs līgumu no [..], mirušas 2012.gada
26.oktobrī, [..], nemainot īres līguma nosacījumus.
17. Apstiprināja pašvaldības transportlīdzeklim VW
Transporter, reģistra Nr. HP 9083, degvielas patēriņa
normu 12 litri uz 100 km līdz 2013.gada 30.jūnijam,
pārskatot degvielas patēriņa normu 2013.gada aprīlī.
18. Iznomāja [..] pašvaldībai piekrītošās zemes
„Mazstepīši”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas novadā,
(kadastra apz.96840020121, zemes gabalu 0.79 ha.
19. Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu zemei 2013.gadā”.
20. Dzēsa [..] nekustamā īpašuma nodokļa NAP
maksājuma nokavējuma naudu Ls 72.14 (septiņdesmit
divi lati 14 santīmi) un 90 % uz NAP pamatparādu
attiecināmo soda naudu Ls 0,00 par nekustamo īpašumu
„Lazdkalni”, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā,
kad. Nr. 9684 004 0095.
21. Dzēsa [..] nekustamā īpašuma nodokļa NAP
maksājuma nokavējuma naudu Ls 63.64 (sešdesmit trīs
lati 64 santīmi) un 90 % uz NAP pamatparādu
attiecināmo soda naudu Ls 0,00 par nekustamo īpašumu
„Ķāvi”, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā, kad. Nr. 9682
004 0063.
22. Piemēroja nodokļu atbalsta pasākumu [..]
nekustamā īpašuma nodokļa NAP maksājumam Ls 33.75
(trīsdesmit trīs lati 75 santīmi), t.sk. pamatparādam uz
01.09.2011. Ls 33.75 un 10 % no uz NAP pamatparādu
attiecināmās soda naudas Ls 0,00 par nekustamo
īpašumu „Dīķīši”, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā, kad.
Nr. 9682 004 0077, nosakot samaksas termiņu
22.02.2013.
23. Piemēroja nodokļu atbalsta pasākumu [..]
nekustamā īpašuma nodokļa NAP maksājumam Ls 53.84
(piecdesmit trīs lati 84 santīmi), t.sk. pamatparādam uz
01.09.2011. Ls 53.84 un 10 % no uz NAP pamatparādu
attiecināmās soda naudas Ls 0,00 par nekustamiem
īpašumiem „Pīleņģi”, Ramatas pagastā, Mazsalacas
novadā, kad. Nr. 9676 005 0057 un „Parkmaļi 2” -22,
Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā, kad. Nr. 9631
900 0012, nosakot samaksas termiņu 22.02.2013.
24. Piemēroja nodokļu atbalsta pasākumu [..]
nekustamā īpašuma nodokļa NAP maksājumam Ls 55.90
(piecdesmit pieci lati 90 santīmi), t.sk. pamatparādam uz
01.09.2011. Ls 55.90 un 10 % no uz NAP pamatparādu
attiecināmās soda naudas Ls 0,00 par nekustamo
īpašumu „Veclauri”, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas
novadā, kad. Nr. 9684 001 0087, nosakot samaksas
termiņu 22.02.2013.
25. Noteica, ka Mazsalacas novada pašvaldībai
piekrīt un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda zemes rezerves fondā esošās zemes vienības
„Mazstepīši”, „Jaunzemes”, „Spilvas”.
26. Iznomāja [..] pašvaldībai piekrītošās zemes
„Ciemats (mazdārziņi)”, Skaņkalnes pag., kadastra
apzīmējums 9684 002 0191, zemes gabalu 0.06 ha
platībā.
27. Dzēsa [..] nekustamā īpašuma nodokļa NAP
maksājuma nokavējuma naudu Ls 47.20 (četrdesmit
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septiņi lati 20 santīmi) un 90 % uz NAP pamatparādu
attiecināmo soda naudu Ls 0,00 par nekustamo īpašumu
„Lejaspurvītiņi”, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā,
kad. Nr. 9676 004 0073.
28. Dzēsa [..] nekustamā īpašuma nodokļa NAP
maksājuma nokavējuma naudu Ls 26.76 (divdesmit seši
lati 76 santīmi) un 90 % uz NAP pamatparādu
attiecināmo soda naudu Ls 0,00 par nekustamo īpašumu
„Kamenes”, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā, kad. Nr.
9682 002 0006.
29. Dzēsa [..] nekustamā īpašuma nodokļa NAP
maksājuma nokavējuma naudu Ls 33.77 (trīsdesmit trīs
lati 77 santīmi) un 90 % uz NAP pamatparādu
attiecināmo soda naudu Ls 0,00 par nekustamo īpašumu

„Cīruļi”, Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, kad. Nr.
9676 008 0018.
30. Ar 01.01.2013. apstiprināja valsts 2013.gada
astoņiem mēnešiem piešķirtās mērķdotācijas 180480,00
LVL Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai sadales kārtību.
31. Ar 01.01.2013. apstiprināja valsts 2013.gada
astoņiem mēnešiem piešķirtās mērķdotācijas 15360,00
LVL Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai sadales
kārtību.

Mazsalacas novada pašvaldības kārtējā domes sēde notiks 2013.gada 20.februārī
plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldības telpās, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Mazsalacā
2012. gada 21.novembrī
Nr. 18
/21.11.2012. sēdes protokols Nr.19., 18/

Grozījumi 2010.gada 10.februāra Saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Kārtība kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu

1.Izdarīt
šādus grozījumus Mazsalacas novada
pašvaldības 2010.gada
10.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”,
turpmāk - Noteikumi:
1.1. Svītrot
noteikumu 12.punkta
12.2.un
12.3.apakšpunktus un 12.1. apakšpunktu izteikt šādā
redakcijā:
„ 12.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 150 latus, lai saņemtu
pašvaldības sniegto sociālo palīdzību”
1.2. noteikumu 14.punktu izteikt šādā redakcijā:
„14. Maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts:
14.1. uz trīs mēnešiem – darbspējīgām personām;
14.2. uz sešiem mēnešiem – darbnespējīgām
personām.”
Domes priekšsēdētājs

Gunārs Zunda

Valmieras Kultūras centrs aicina Valmieras
pilsētas un apkārtējo novadu mazos vokālistus līdz
5 gadu vecumam (ieskaitot) pieteikties dalībai
konkursā „Cālis 2013”. Pieteikšanās līdz
19. martam, aizpildot pieteikuma anketu un to
nosūtot uz e-pastu: liga.kokorevica@valmiera.lv. Ar
konkursa nolikumu elektroniski var iepazīties
www.valmiera.lv un www.mazsalaca.lv. Konkurss
„Cālis 2013” Valmieras Kultūras centrā notiks
24. martā plkst.13.00.

Saskaņā
ar
Mazsalacas novada
domes 2013.gada 4.februāra lēmumu Nr.3.,3
sabiedriskajai
apspriešanai
tiek
nodota
Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. 2024. gadam pilnveidotā redakcija, nosakot tās
publiskās
apspriešanas
termiņu
no
šā
gada 4.februāra līdz 25.februārim.
Ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. 2024.gadam pilnveidotās redakcijas materiāliem no
4.februāra
līdz
25.februārim
var
iepazīties: Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas
ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu
pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.0016.00; Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā http://www.mazsalaca.lv/. Rakstiskus komentārus un
priekšlikumus lūdzam iesniegt
līdz
2012.gada
25. februārim, nosūtot pa pastu vai iesniedzot
personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā.
ZAAO aicina Mazsalacas novada iedzīvotājus
iesaistīties atkritumu šķirošanas procesā, piedāvājot
vairākas iespējas ērtākai šķirošanai – EKO somas un
EKO kastes. Ikviens var iegādāties EKO somu, aktīvi
šķirot tajā savus mājsaimniecības atkritumus, un
novietot piepildīto somu brīvi pieejamā vietā pie
savas privātmājas. Mazsalacā EKO somas tukšo bez
maksas katra mēneša ceturtajā pirmdienā. Novada
iedzīvotāji tās jebkurā laikā var iztukšot arī paši tuvākajā EKO laukumā (Mazsalacā, Pērnavas ielā
16) un EKO punktos (Mazsalacā un Skaņkalnē)
(vairāk informācija novada mājaslapā).

Sēļu bibliotēkas lasītavā jaunāko dažādu
nozaru grāmatu izstāde, kuru laipni atvēlēja
Ramatas pagasta bibliotēka
Grāmatu piegāde Sēļu pagasta lasītājiem mājās
4.martā
3
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KULTŪRAS UN SPORTA PASĀKUMI MAZSALACAS NOVADĀ
Mazsalacas novada Kultūras centrā
starptautiskā projekta „Bridging Baltic” ietvaros
notiek šādas nodarbības:
1. 19. februārī plkst. 17.00-21.00 Rombu
adīšana, vadītāja Ināra Berga;
2. 23.
februārī
plkst.
11.0015.00 Knipelēšana, vadītāja Dagmāra Prīberga;
3. 23. februārī plkst. 11.00-15.00 Filcēšana,
vadītāja Gita Prīberga;
4. 23. februārī plkst. 11.00-15.00 Dubultcimdu
adīšana, vadītāja Rasma Āboltiņa
5. 28. februārī plkst. 15.00-19.00 Zeķu, cimdu
adīšana, vadītāja Rita Ertmane;
6. 28.
februārī
plkst.
17.0021.00 Aušana, vadītāja Gunta Jēkabsone.
Sīkāka informācija Kultūras centrā vai pa tālruni
29179179.

Ramatas pagasta pārvaldes zālē līdz
22. februārim apskatāma Mazsalacas
mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
Mazsalacas mūzikas un mākslas
skolā 18., 19., 25., 26. februārī plkst. 18.0020.00 (Parka ielā 31, Mazsalacā) starptautiskā
projekta „Bridging Baltic” ietvaros notiek
Keramikas nodarbības.
15. februārī plkst. 19.00 Mazsalacas vidusskolas
svinību zālē 89. izlaiduma Žetona vakara izrāde
„Kā Pampaļu Pēteris sievu meklēja”
Mazsalacas novada senioru biedrība “Atbalss”
aicina interesentus uz BIODEJĀM 19.februārī
no plkst.16.30 līdz 18.30. Apģērbs brīvs, kājās
zeķes, līdzi paņemiet dzeramo ūdeni. Biodejas
vadīs biodeju skolotāja Anita Čapkovska
/Limbaži/. Tuvāka informācija pa tel.29443266,
64251932 /Sarmīte/.
23. februārī plkst. 12.00 un plkst.
16.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā jaunā
latviešu kinofilma „Sapņu komanda 1935”.
Biļetes cena: Ls 2.00 pieaugušajiem, Ls 1,50
skolēniem. Biļešu
iepriekšpārdošana
no
18. februāra Kultūras centrā.
Aicinām ikvienu interesentu Mazsalacas novada
Kultūras centrā apmeklēt atvērto durvju dienas amatierkolektīvu - kursu atklātajām nodarbībām no
18.februāra - 24. februārim: 18.februārī: plkst.17.15
- ģitārspēles nodarbība, vadītājs Aleksandrs Savickis.
19.februārī: plkst.18.00 - orķestra Youth Jazz Band
mēģinājums, diriģents Kārlis Vanags; plkst.19.30 -

dāmu deju kopas „Minna” mēģinājums, vadītāja
Daiga Paegle. 20.februārī: plkst.10.00 - senioru
vokālā ansambļa ”Atbalss” mēģinājums, vadītāja
Vija Seimane; plkst.10.00 - TLMS „Mazsalaca
lietišķās darbnīcas - nodarbība, vadītāja Rita
Ertmane; plkst.14.30 – deju kopas „Kamolītis”
mēģinājums, vadītāja Baiba Bīviņa; plkst.16.15 –
pirmskolas ritmikas un tautisko deju kopas „Danču
bērni”/3-4 gadi/ mēģinājums, vadītāja Baiba Bīviņa;
plkst.16.45 – pirmskolas ritmikas un tautisko deju
kopas „Danču bērni” 5-7 gadi/ mēģinājums, vadītāja
Baiba Bīviņa. 21.februārī: plkst.16.00 - vokālās
studijas „Svētdiena” jaunākās grupas mēģinājums,
vadītāja Iluta Dundere; plkst.17.00 - vokālās studijas
„Svētdiena” vidējās grupas mēģinājums, vadītāja
Iluta Dundere; plkst.18.00 - vokālās studijas
„Svētdiena” vecākās grupas mēģinājums vadītāja
Iluta Dundere; plkst.19.00 - vokālā dueta „Svētdiena”
mēģinājums, vadītāja Iluta Dundere; plkst.20.15 vidējās paaudzes deju kopas ”Skaņaiskalns”
mēģinājums, vadītājs Jānis Trezuns. 23.februārī:
plkst.10.00 jauktā kora „Salaca” mēģinājums,
diriģents Valdis Tomsons; plkst.10.00 jauniešu deju
kopas „Magone” mēģinājums Mazsalacas vidusskolā,
vadītāja Aija Vidovska; plkst.15.00 jauniešu deju
kopas „Velniņi” mēģinājums, vadītāja Ilona Migla.

Mazsalacas novada Kultūras centrā 1. martā
plkst. 19.00 teātra izrāde L.Stumbre “Plīvurītis
ar punktiņiem”. Biļetes cena; Ls 4,-Ls 3,-.
Iepriekšpārdošana no 7. februāra Mazsalacas
novada Kultūras centrā
2. martā plkst. 20.00 Ramatas Kultūras centrā
"Saimnieku balle". Pasākumā sirdi priecēs
mūziķis Normunds Ķietis (Lauku Muzikanti),
par izklaidi un deju mūziku gādās Edgars
Linde. Ieeja pasākumā ar ielūgumiem, pieteikties
Ramatas pagasta pārvaldē, tālr. 64230602,
26355122, vai pie Aigas Zaķes, tālr. 29418618.

7. martā plkst. 10.00 Mazsalacas novada
Kultūras centrā Zenta Skrastiņa aicina uz
sarunu „Pavasaris dārzā”
8. martā plkst.17.30 Mazsalacas novada Kultūras
centrā konkurss - koncerts „Mazsalacas Cālis 2013”,
dalībnieki no 2-5 gadu vecumam. Nāc un atbalsti!
Biļetes cena pieaugušajiem Ls 1.

9.martā plkst.13.00 Sēļu muižā
J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātra
kamerizrāde „Meli meklē Meli”
Izrādē ieeja brīva
4
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Mazsalacas novada Kultūras centrā vērojama fotostudijas „Fokuss” vadītāja Alekseja Koziņeca
foto izstāde, kas veltīta Mazsalacas pilsētas 85.dzimšanas dienai
16. martā plkst.17.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā koncertā ”Palaid puķīti pa dambi...” sadanco
dāmu deju kopas no Smiltenes, Vijciema, Blomes, Vaidavas, Alojas, Vilzēniem, Vecates
un Sēļiem. Biļetes cena uz koncertu Ls 1.

IZSOLES
Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai
piederošas cirsmas: cirsma Nr. 1, kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 0,4 ha; cirsma Nr. 2,
kadastra apzīmējums 9631 001 0069, platība 0,2 ha; cirsma Nr. 3, kadastra apzīmējums 9631 001 0069,
platība 1,4 ha, par nosacītu cenu Ls 14903,00.
Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas - Ls 1490,30. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā
Mazsalacas novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr. 90009114167, banka: AS
„Swedbank”, konta Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.
Izsole notiks 2013.gada 25.februārī plkst.11.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas
ielā 4, Mazsalacā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada mājaslapā www.mazsalaca.lv sadaļā
„Pašvaldība/Izsoles” un Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, pie lietvedības
sekretāres. Informācija par cirsmām pa tālr. 64207845.
Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Kadiķi”, ar kadastra Nr. 9684 005 0011, kas sastāv zemesgabala 7,23 ha
platībā, kas atrodas Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā par nosacītu cenu Ls 5665,60 (pieci tūkstoši
seši simti sešdesmit pieci lati, 60 sant.).
Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas - Ls 566,56. Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Mazsalacas
novada pašvaldības kontā: pašvaldības reģistrācijas Nr.90009114167, banka: AS „Swedbank”, konta
Nr. LV14HABA0551020371802, kods HABALV22.
Izsole notiks 2013.gada 13.martā plkst.13.45 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā
4, Mazsalacā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada mājaslapā www.mazsalaca.lv sadaļā
„Pašvaldība/Izsoles” un Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā pie lietvedības
sekretāres.
Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamo mantu – vieglo
automašīnu VW Golf, valsts reģistrācijas Nr. DZ 489, izlaiduma gads - 1991., nosacītā cena – Ls 160,00
(bez PVN). Pieteikties 5 darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā (t.i. līdz 25.02.2013.)
rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija pa tālr. 29414781. Ja
pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota automašīnas izsole.

ATSKATS UZ 2012.GADU
Skaņkalnes pagasta bibliotēkā 2012. gads bijis darbīgs un veiksmīgs. Bibliotēkas fonds papildināts ar
176 jaunām grāmatām – 144 iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, 34 saņemtas dāvinājumos no dažādām
organizācijām. Uz 2012. gada 31. decembri bibliotēkas fonds ir 4319 grāmatu eksemplāri. 2013. gadam abonēti
20 periodiskie izdevumi (sīkāka informācija http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/skankalnes-biblioteka/periodika).
2012. gadā bibliotēku apmeklējuši 2016 novada iedzīvotāji, no tiem 952 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.
Gada laikā bibliotēkā iekārtota 51 tematiska izstāde, kas veltītas gan dažādiem aktuālajiem notikumiem, gan
rakstnieku ievērojamākajām jubilejām, kā arī atzīmējot Ziemassvētkus u.c. gadskārtas.
Bibliotēkas vadītāja Ieva Bāliņa

Mazsalacas vidusskolā 2012.gads bija pilns
aizrautīgu darbu un pasākumu, kuros piedalījās gan
skolotāji, gan skolēni: no 5.februāra līdz
11.februārim projekta „Comenius” ietvaros uz
Spāniju devās 4 skolēni un 2 skolotājas; 21. martā skolas organizēts brauciens aktīvākajiem interešu
izglītības pulciņu dalībniekiem uz mūziklu „Sūnu

ciema zēni” Rīgas Kongresu namā; aprīlī beidzās
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”; no
februāra līdz maijam – notika projekts 10.-11.kl.
skolēniem „Zināt kā…”, kurā ar jauniešiem tikās un
dalījās pieredzē Latvijā pazīstami cilvēki; no
23.aprīļa līdz 27.aprīlim – skolas akreditācija; no
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22. aprīļa līdz 28.aprīlim projekta „Comenius”
ietvaros uz Turciju devās 4 skolēni un 2 skolotājas;
no 29.aprīļa līdz 4.maijam skolā viesojās SanktPēterburgas 700.vidusskolas skolēnu delegācija;
25.maijā - Cēsu pulka Skolēnu rotas karoga svētki
Gaujienā; 25.maijā -skolas organizētā ekskursija 1.4.kl. skolēniem, kuru sekmes labas un teicamas, uz
„Z(in)oo” centru Cēsīs; 6.jūnijā – skolas organizētā
ekskursija 5.-12.kl. skolēniem, kuru sekmes labas un
teicamas, uz Zinātnes centru Tartu (Igaunija); 8.
jūnijs – Valsts prezidenta A. Bērziņa vizīte
Mazsalacā. Par prezidenta dāvināto naudu uzcelta
nojume pie skolas stāvlaukuma; par īpašiem
sasniegumiem Valsts ķīmijas olimpiādē no 1. līdz 21.
jūlijam vasaras skolā – seminārā „Alfa” piedalījās
10.kl. skolnieks Reinis Plūmanis; no 31.jūlija līdz
13.augustam – vācu valodas nometne Nīdermīlenē
(Vācijā). Piedalījās 8 skolēni; no jūnija līdz
septembrim 7 grupās 71 seniors piedalījās skolā
organizētajos datorkursos Lattelecom projektā
„Pieslēdzies, Latvija!”; no 30. septembra līdz 5.
oktobrim projekta „Comenius” ietvaros uz Dāniju
devās 4 skolēni un 2 skolotājas; 13.jūnijā Latvijas
skolu informatizācijas projekta ietvaros skola saņēma
jaunus 43 personālos datorus, kas aprīkoti ar

nepieciešamo
licencētu
pamatprogrammatūru;
2012./2013.m.g.
sadarbībā
ar
Latvijas
uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju desmit
10.klases skolēni apgūst akreditētu profesionālās
pilnveides izglītības programmu „Uzņēmējdarbības
pamati”; 2012./2013.m.g. 1 reizi mēnesī 10 skolēni
Valmieras Valsts ģimnāzijā apmeklē „Vidzemes
Matemātikas skolu”; „Skolu reitings 2012” tabulā,
kas apkopo vidusskolu centralizēto eksāmenu
rezultātus Latvijā, no 194 pilsētu vidusskolām
nominācijā Kopvērtējums Mazsalacas vidusskola
ieguva 15. vietu.
Esam iesaistījušies dažādos projektos: projekta
„Jauniešu tiesības uz nemateriālo kultūras
mantojumu Baltijas jūras reģionā” ietvaros skolā no
oktobra notiek metālapstrādes (vadītājs Atis Ābelītis)
un kokapstrādes (vadītājs Antons Karāns)
nodarbības; no 1.oktobra projekta „Skolas auglis”
ietvaros 1.-9.klases skolēni 3 reizes nedēļā saņem
svaigus ābolus; Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija apstiprināja projektu „Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā”.
Mazsalacas vidusskolas direktore Zaiga Ivana

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 2012. gadā visspilgtākais un lielākais notikums bija skolas 20 gadu
jubilejas pasākums. Viss savijās kopā - patīkamas atmiņas, vēsture un koncerts, ko sniedza gan esošie, gan arī
bijušie audzēkņi, kā arī skolotāji. Interesants fakts, ka mākslinieki izveidoja izstādi kopā ar bijušajiem un esošajiem
audzēkņiem. 20 gadu
laikā mūzikas skolu absolvējuši 100 audzēkņi. Mākslas nodaļu ir absolvējis
101 audzēknis.
Pagājušais gads, tāpat kā daudz iepriekšējo gadu, iezīmējās ar dalību dažādos gan pašmāju, gan arī pasaules mēroga
mākslas konkursos, mūzikas konkursos, festivālos un koncertos.
Visu pedagogu vārdā vēlamies, lai arvien vairāk vecāku saprastu, ka bērna intereses ir jāvirza kādā konkrētā
virzienā. Protams, būsim ļoti priecīgi, ja izvēlēsieties mūzikas un mākslas skolu. Šīs ir gaišas saliņas, kurās jūsu
bērns pilnveidosies pie pacietīgiem un zinošiem pedagogiem, bagātināsies un darīs sevi redzīgāku, dzirdīgāku pret
apkārtējo pasauli. Iemācīsies plānot savu laiku, disciplinēs sevi un piespiedīs kādreiz darīt to, ko negribas, bet
vajag....tātad audzinās savu raksturu un rezultātā izaugs par kulturālu, zinošu jaunu cilvēku ar gaišu skatu.
Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas direktore Mirdza Svīķe
Ikvienam cilvēkam, jo īpaši bērnam, visdrošākā,
vissiltākā un vismīļākā vieta ir viņa mājas. Tās ir
patvērums katrā dzīves situācijā. Mazsalacas
Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) bērnam ir
iespēja dalīties savos, kā arī lūkoties vienaudžu
prieka, skumju un jaunu atklāsmju pārdzīvojumos.
Daudzajos gados, kopš iestāde pastāv, tai jau ir
izveidojušies savi tradicionālie svētki, tematiskās
pēcpusdienas, jautrie brīži, sporta izpriecas, kurās
tiek iesaistīti arī bērnu vecāki. PII labprāt iesaistās
dažādos vides aktivitātes projektos, konkursos un
izstādēs.

2012./2013. mācību gadā bērnudārzu apmeklē
57 bērni. Iestādē strādā 7 pedagogi, 3 skolotāju
palīgi. Visiem pedagogiem ir augstākā izglītība un
viņi savas zināšanas regulāri papildina tālākizglītības
kursos un semināros.
Katru mācību gadu PII organizē atvērto durvju
dienas. Šogad tās būs 19. un 20. februārī. Šajās
dienās vecākiem un interesentiem tiek piedāvāta
iespēja dienas gaitā iepazīt bērnudārzā notiekošo.
Uz tikšanos Mazsalacas pirmsskolas izglītības
iestādē!
PII vadītāja Valda Pēkšēna

Mazsalacas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Mazsalacas novada ziņas”. Bezmaksas izdevums, tiek izdots reizi
mēnesī. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads,
LV-4215, tel./fakss: 64251908, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv . Ar priekšlikumiem un iebildumiem lūdzam
griezties pašvaldībā rakstiski vai sazināties elektroniski. Izdots 2013. gada 18.februārī.
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