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2013. GADA JŪNIJS
Jānīts brauca katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu:
Še saujiņa, tur saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
/L.t.dz./

13. jūnijā jauno deputātu
sasaukuma pirmajā domes sēdē
vienbalsīgi ar deviņām balsīm
„par” Mazsalacas novada domes
priekšsēdētāju tika
ievēlēts Harijs Rokpelnis no
vēlēšanu saraksta "Mazsalacas
novadam". Par priekšsēdētāja
vietnieku vienbalsīgi ievēlēts
Andris Lauznis.
Sveicam jauno pašvaldības domi un novēlam
daudz apņēmības darba gaitās!

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu
domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēl: Finanšu komiteju (Harijs
Rokpelnis, Gunārs Zunda, Dace Mažānova,
Larisa Gerasimova, Edgars Grandāns);
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteju (Dace Mažānova, Andris Lauznis,
Saiva Liepa, Valdis Kampuss); Sociālo
jautājumu komiteju (Saiva Liepa, Gunārs
Zunda, Edgars Grandāns, Valdis Bērziņš);
Attīstības komiteju (Larisa Gerasimova, Valdis
Kampuss, Valdis Bērziņš, Andris Lauznis)

Vēlos
pateikties
Mazsalacas
novada
iedzīvotājiem
par
izrādīto
uzticību. Sākot ar 2013. gada 13. jūniju, jaunā novada dome ir
uzsākusi savu darbu ar vienu vienīgu mērķi - padarīt Mazsalacas novadu
par vēl skaistāku un patīkamāku vietu, kur ikviens var justies kā
mājās. Mums vēl garš ceļš ejams, taču līdzi esam iepakojuši apņēmību,
modrību un degsmi. Ja nu gadās tumšākajos brīžos no takas nobrist,
novadnieki - nekautrējieties parādīt pareizo virzienu! Tik tiešām
ceru, ka mums visiem kopā izdosies padarīt vairāk!
Domes priekšsēdētājs H.Rokpelnis

Vēlēšanu rezultāti
Nr.p.k.

Saraksts

Zīmes

Negrozīto zīmju skaits

Grozīto zīmju skaits

Kristīgi demokrātiskā
132
23
109
savienība
2. Salaca
481
120
361
3. Mazsalacas novadam
766
131
635
Papildus informācija pieejama http://www.pv2013.cvk.lv/ResNovPart-9610.html
1.

Procenti (%) Vietas (9)

9,38
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34,19
54,44
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Turpinot divu gadu tradīciju, arī šogad 27. jūlijā notiks interesantie un notikumiem bagātie veco velosipēdu
svētki, kad tiek svinēta Gustava Erenpreisa dzimšanas diena, 5. augustā viņam aprit 122 gadi. Arī šogad paredzēta
ļoti interesanta un pasākumiem bagāta programma. Lai šie svētki būtu patiešām interesanti un dalībniekiem
baudāmi, pasākuma organizatori mēģina ieviest ko jaunu un atšķirīgu no iepriekšējiem gadiem. Šogad programmas
ietvaros tiks rīkota svinīgā velo parāde, kurai tiks pievērtsa lielāka uzmanība, veidots kopīgais mākslas darbs,
rīkotas dažādas sporta aktivitātes un būs iespēja braukt ar elektrovelosipēdiem, tiks pasniegti dažādi tituli par
skaistāko tērpu, ātrāko un skaistāko velosipēdu u.c. interesantas aktivitātes. Bet tas vēl nav viss - vakara
turpinājumā balle. Sīkāka informācija par pasākuma programmu sekos.
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2013.gada 15.maijā Mazsalacas novada domes kārtējā sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Gunāra
Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu un pieņemto
lēmumu izpildes gaitu domes sēžu starplaikā no
18.04.2013. līdz 15.05.2013.
2. Noslēdza
sadarbības
līgumu
ar
biedrību
„Ziemeļvidzemes orientēšanās centrs” par pašvaldības
finansējuma Ls 240,00 apmērā izlietošanu orientēšanās
sacensību organizēšanai.
3. Atļāva
biedrībai
„Piedzīvojumu
sacensību
apvienība” organizēt Mazsalacas novada teritorijā
xRace piedzīvojumu sacensību posmu.
4. Palielināja iznomāto zemes gabalu Parka ielā 3 par
100m2 mazdārziņa vajadzībām.
5. Apstiprināja zemes vienības „Purvītiņi” uzmērīto
platību 15.15 ha.
6. Iznomāja zemes Muižas ielā 2, Mazsalacā, zemes
gabalus 548 m2 platībā, mazdārziņa vajadzībām.
7. Palielināja iznomāto zemes gabalu Parka ielā 20A
par 28m2, mazdārziņa vajadzībām
8. Iznomāja zemes reformas pabeigšanai paredzētās
zemes „Gundegas”, Ramatas pag., zemes gabalu
0.47 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.
9. Nodeva atsavināšanai zemesgabalu Rīgas iela 4/6,
Mazsalacā, 1200m2 kopplatībā.
10. Reģistrēja 4 personas pašvaldības dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā,
pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā, to
personu grupā, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
vispārējā kārtībā.
11. Izīrēja pašvaldības dzīvokli
Parka ielā 9-22a,
Mazsalacā, Mazsalacas nov., ar kopējo platību 18.1 m2.
12. Apstiprināja
Mazsalacas
novada
pludmales
volejbola turnīra nolikumu.

13. Atbrīvoja no amata 2013.gada 2.jūnijā Sēļu pagasta
bibliotēkas vadītāju Viju Jaunzemi.
14. Iecēla Zandu Treiju par Sēļu pagasta bibliotēkas
vadītāju no 2013.gada 3.jūnija.
15. Pagarināja Mazsalacas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam pilnveidotās redakciju publisko
apspriešanu līdz 2013.gada 27.maijam.
16. Iznomāja zemes gabalu Parka ielā 20A, 36m2
platībā, mazdārziņa vajadzībām.
17. Atļāva slēgt ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Annu
Penku uzņēmuma līgumu par informācijas tehnoloģijas
lietošanas nodrošināšanu Mazsalacas novada vēlēšanu
komisijai, organizējot 2013.gada 1.jūnija pašvaldību
vēlēšanas.
18. Precizēja un apstiprināja pašvaldībai piekrītošās
zemes „ Dzintari”, kopplatību 2,0 ha.
19. Apstiprināja maksu par pašvaldības telpu
izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai.
20. Apstiprināja noteikumus “Par atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanas kārtību Mazsalacas novada pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem”
21. Apstiprināja nekustamā īpašuma Baznīcas iela 23,
Mazsalaca, Mazsalacas nov., zemes vienībai izstrādāto
Zemes ierīcības projektu
22. Uzdeva Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Lejasblāķi” izsoli.
23. Atļāva rīkot Vasarsvētku gadatirgu 2013.gada
19.maijā Rūjienas ielā, un Parka ielā 1, Mazsalacā, no
plkst.08.00 līdz 14.00.
24. Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts Kasē
ELFLA projekta „Putni salido mājās” realizācijai
2013. gadā LVL 17619,00 apmērā uz 6 gadiem.

2013.gada 27.maijā Mazsalacas novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Apstiprināja Mazsalacas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.- 2030.gadam projektu.
2. Nolēma piedalīties „Lauku attīstības programmas
2007-2013.gadam”, 323.pasākumā “Lauku mantojuma
saglabāšana un atjaunošana” ar projektu „Mazsalacas
novada muzejs- seno Ziemeļvidzemes amata prasmju
atspoguļotājs”.
3. Nolēma piedalīties biedrības „No Salacas līdz Rūjai”
izsludinātajā VI kārtas atklāta projektu konkursā
„Lauku attīstības programmas 2007-2013.gadam”,
413.pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”, aktivitātē 5.2. iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un
cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem, ar projektu „No Skaņākalna
Ievas pie Ramatas Ādama”.
4. Veica grozījumus Mazsalacas novada muzeja vidējā
termiņa darbības stratēģijai 2013.-2017.gadam.

5. Veica grozījumus 2013.gada 15.maijā pieņemtajos
noteikumos “Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas
kārtību Mazsalacas novada pašvaldības amatpersonām
un darbiniekiem”.
6. Pieņēma saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi
2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par
Mazsalacas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā”.
7. Uzdeva Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Upes ielā 2-3, Mazsalacā, izsoli.
8. Uzdeva Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Pagastmāja”, kas atrodas Skaņkalnes pagastā,
izsoli.
9. Nolēma piedalīties biedrības „No Salacas līdz Rūjai”
izsludinātajā VI. kārtas atklāta projektu konkursā
„Lauku attīstības programmas 2007-2013.gadam”, 413.
pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”, aktivitātē 5.2. iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
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izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un
cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem, ar projektu „Profesionāli
radošās darbības tehniskais nodrošinājums novada
iedzīvotājiem”.
10. Nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts Kasē
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Mazsalacas vidusskolas ēkā”
realizācijai 2013. gadā LVL 126870,00 apmērā uz
10 gadiem.

Mazsalacas novada ziņas

11. Nolēma 2013. gadā nepiedalīties Latvijas
Universitātes (LU) un Starptautiskās vēža pētniecības
aģentūras (IARC) kopīgajā projektā GISTAR.
12. Atbalstīja biedrības "Kurbada Taka" projektu „Foto
un video aparatūras iegāde biedrībai "Kurbada taka"
pakalpojumu
dažādošanai,
to
kvalitātes
un
sasniedzamības nodrošināšanai ” ar pašvaldības
līdzfinansējumu 200,00 LVL (divi simti lati) no
2013.gada budžeta līdzekļiem.
13. Precizēja
iepriekš
publicētos
2012.gada
19. decembra saistošos noteikumos Nr.21 „Par sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību
Mazsalacas novadā”.

2013.gada 13.jūnijā Mazsalacas novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīti šādi jautājumi:
1. Par Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Hariju Rokpelni.
2. Par Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja deputātu Andri Lauzni.
3. Izveidoja domes pastāvīgās komitejas.
4. Uzdeva Ramatas pagasta pārvaldes vadītāja vietniecei Ingunai Liepiņai veikt izpilddirektora pienākumus līdz
izpilddirektora iecelšanai.

No šī gada 6.maija Swedbank klientu Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka no
informācijas centrā Mazsalacā mainīts darba 2013.gada 1.jūnija līdz 1.septembrim satiksmes
laiks. Swedbank Jūs gaidīs Mazsalacas novada pārvads (tilts) pār bijušo dzelzceļa līniju Parka
pašvaldības telpās katra mēneša otrajā un pēdējā ielā ir atvērts vieglo automašīnu kustībai abos
ceturtdienā no plkst. 9:00 līdz 11:00
virzienos
Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka
Mazsalacas novada muzejs aicina novada
Mazsalacas novada iedzīvotājiem, kuriem
iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sniegt palīdzīgu
pieder nekustamais īpašums pie Salacas upes, ir
roku novada vēstures liecību apkopošanā.
Mazsalacas novada muzejs sadarbībā ar Svetlanu
iespēja saņemt gada bezmaksas licenci
makšķerēšanai Salacas upē no Iģes upes ietekas
Šomasi vāc un apkopo novada vēstures
līdz šosejas tiltam Burtnieku novada Vecatē. Gada
liecības. Iespēja sazināties telefoniski ar Svetlanu bezmaksas licences pieejamas Mazsalacas novada
29117538. Konsultācijas, ieteikumi un jautājumi
pašvaldībā pie lietvedības sekretāres
muzejā pa tel. 264251781 un 26519165

No 1.jūnija līdz 31.augustam Ramatas bibliotēkas vasaras darba laiki:
P, O, T, C, P no plkst. 9.00 – 16.00, S, Sv - brīvdiena.
Bibliotekāres atvaļinājuma laikā no 3.jūnija līdz 28.jūnijam bibliotēkas darba laiki:
O no plkst. 9.00 – 12.00, C no plkst. 9.00 – 16.00, P no plkst. 9.00 – 13.00, pārējās dienas – brīvdiena
Ar Šveices veselības aprūpes firmas „Roche
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas
Latvija” un Austrumu slimnīcas atbalsta fonda
apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar fonda
gādību ir iznākusi rokasgrāmata “Gribu būt
„Sibīrijas bērni” dāvinājumu Mazsalacas
māmiņa”. Grāmata veidota kā sociālās atbildības
novada pašvaldībai – dokumentālo filmu
projekts ar mērķi izglītot topošās māmiņas, lai
komplektu „Sibīrijas bilance”, „Stacija
samazinātu jaundzimušo mirstību un palielinātu
Latvieši 1937”, „Maršruts Ķekava – Omskas
dzimstību Latvijā. Grāmatas eksemplāru
apgabals 1949”. Sīkāka informācija
iespējams saņemt Mazsalacas novada
bibliotēkā
Dzimtsarakstu nodaļā
Mazsalacas novada senioru biedrība “Atbalss” projekta “Ar cerību plaukstā” ietvaros aicina seniorus un
interesentus uz pasākumiem: 26.jūnijā plkst. 13.00 Mazsalacas vidusskolas
darbmācības kabinetā apmācība “Stikla trauku apgleznošana”; 26.jūlijā
plkst. 18.00 Rīgas ielā 1, Viktorijas Puriņas puķu dārzā, praktiskās nodarbības
floristikā; 7., 8.augustā ekskursija uz Latgali ar 2 autobusiem un nakšņošanu
pie Aglonas un Medumiem. Informācija pa tel.64251932, 29443266 un
http://www.mazsalaca.lv/lv/biedribas/senioru-biedriba
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Mazsalacas pilsētas bibliotēka slēgta 22., 23. un 24.jūnijā.
Priecīgu Līgo vakaru un Jāņu dienu!
SIA “BANGA KPU” informē par projekta
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta"
ieviešanas gaitu
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” ietvaros uzņēmējs SIA
“Wesemann” turpina būvdarbus pēc apstiprinātā tehniskā projekta.
Maijā tika izbūvēti pašteces kanalizācijas vadi Sporta ielā un Brīvības bulvārī.
Jūnijā turpināsies darbi mazajās ieliņās – Purva, Jāņa un Krasta ielās, kā arī tiks uzsākti darbi
Pasta ielā.
Atgādinām, ka būvdarbu laikā ir ierobežota transporta kustība, tāpēc lūdzam sekot līdzi
uzstādītajām norādēm un ceļazīmēm.
Lielākie transporta kustības ierobežojumi būs jūlijā, kad tiks veikti būvdarbi Pērnavas ielā. Lai
organizētu transporta plūsmu pa apbraucamajiem ceļiem, pilsētas teritorijā uz galvenajām ielām būs
uzstādītas 4 shēmas (Pasta, Baznīcas, Pērnavas un Rūjienas ielās) un 2 shēmas ārpus pilsētas (Blankā un
uz Rūjienas-Mazsalacas ceļa pie pagrieziena uz Blanku). Uz mazajām ieliņām, kas krustojas ar
galvenajām ielām, būs uzstādītas norādes ar apbraukšanas virziena bultām.

Kapu svētki Mazsalacas pilsētas kapos 28.jūlijā plkst.14.00
Mazsalacas vidusskolā Lattelecom projekta „Pieslēdzies, Latvija!” datorapmācības kursi Mazsalacas novada
iedzīvotājiem. Pieteikties uz nodarbībām aicināti cilvēki vecumā pēc 50 gadiem ar dažādu pieredzi datora
izmantošanā. Datorkursi ir bez maksas. 3.līmeņa (padziļināta apmācība) kursu sākums 20.augustā plkst. 10.30.
Mācības notiks Mazsalacas vidusskolas jaunās ēkas 3.stāvā. Pieteikties personīgi pie skolotājas Zanes Lustes
Mazsalacas vidusskolā, pa tel. 29479505 vai e-pastu zane.luste@gmail.com.
Savukārt pārējie – gan tie, kuri ar datoru saskaras pirmo reizi, gan tie, kuri jau prot pareizi ieslēgt un izslēgt datoru,
zina, kā darboties ar peli un klaviatūru, un ieiet internetā – aicināti pieteikties pirmo līmeņu apmācībām. Jauno
grupu apmācības tiks uzsāktas septembrī.

KULTŪRAS UN SPORTA PASĀKUMI NOVADĀ
MAZSALACĀ UN SKAŅKALNES PAGASTĀ
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā no maija līdz
20. jūlijā Skaņkalnes pagasta atklātie čempionāti
septembrim apskatāma Mazsalacas mākslas skolas ielu basketbolā (3:3) un vasaras volejbolā (4:4)
audzēkņu izstāde "Flamenko"
(Ražas ielā 3 un pie Bērzu ielas 2, Skaņkalnē)
23.jūnijā plkst. 23.00 – 04.00 Skaņkalnes pagasta Lībiešu pilskalna estrādē Līgo nakts balle ar grupu
„Kaugurieši”. Biļetes cena Ls 1,50
13. jūlijā velokross
22.jūnijā plkst.20.00 Mazsalacas novada iedzīvotājiem "Mazsalacas aplis 2013"
sveiciens Vasaras saulgriežos! Mazsalacas centra laukumā
Ramatas amatierteātra izrāde pēc R.Blaumaņa noveles 13. un 14. jūlijā makšķerēšanas
„Brīnumzālīte”
sacensības Skaņkalnes pagasta "Pūlās"
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā līdz septembrim apskatāma Jāņa Valentinoviča foto izstāde
"Mazsalaca. Mirkļi."
RAMATAS PAGASTĀ
21. jūnijā plkst. 20.00 Ramatas estrādē Jāņu ielīgošana kopā ar izrādi „Brīnumzālīte” Ramatas
amatierteātra izpildījumā pēc R.Blaumaņa noveles. Pēc izrādes plkst. 22.00 balle, spēlē Edgars Linde.
Ieeja ballē Ls 2.00, Jāņiem un Līgām ieeja brīva
SĒĻU PAGASTĀ
Sagaidīsim gada īsāko nakti 22.jūnijā plkst. 22.00 Sēļu muižas estrādē kopā ar Duetu Sandra, ieeja brīva
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Mazsalacas novada pašvaldība izsolē pārdod Mazsalacas novada pašvaldība izsolē pārdod
nekustamo īpašumu „Pagastmāja”, Skaņkalnes nekustamo īpašumu „Lejasblāķi”, Mazsalacas
pag., par nosacītu cenu Ls 15567,17. Izsole notiks pag., par nosacītu cenu Ls 3833,10. Izsole notiks
2013.gada 15.jūlijā plkst. 16.00 Mazsalacas novada 2013.gada 15.jūlijā plkst. 15.00 Mazsalacas novada
pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā
pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā
Mazsalacas novada pašvaldība izsolē pārdod nekustamo īpašumu Upes iela 2-3, Mazsalacā, par nosacītu
cenu Ls 3495,05. Izsole notiks 2013.gada 15.jūlijā plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldības ēkā,
Pērnavas ielā 4, Mazsalacā

Mazsalacas pilsētai šogad svinēsim 85 gadu jubileju. Šim notikumam par godu no 22. līdz 28. jūlijam
notiks Mazsalacas pilsētas svētki. Svētku ieskaņās paredzēti dažādi pasākumi

Svētku programma
Kad?

Kas notiks?

Kur?

17. jūnijs

Mākslinieces Lindas Daņiļevskas personālizstāde

Mazsalacas novada Kultūras centrs

30.jūnijs

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku
karoga svinīga pacelšana

Baznīcas ielas skvērs

22. jūlijs

Izstādes „Mazsalaca toreiz un tagad” atklāšana

Mazsalacas novada muzejs

22.-26. jūlijs

Nometne „Mājas elpa Latvijā”

Novada teritorija

22.-26. jūlijs

Starptautiskā projekta „Jauniešu tiesības uz nemateriālo
kultūras mantojumu Baltijas jūras reģionā”-„Bridging
Baltic” ievirzes semināri

Mākslas skola, Mazsalacas novada
Kultūras centrs, vidusskola

23. jūlijs

Ramatas amatierteātra izrāde „Brīnumzālīte” pēc
R.Blaumaņa noveles, režisore Gunta Maskaviča

Parka iela 33, Mazsalaca (M.Bērziņa
īpašums pie Salacas)

24. jūlijs

Āra kino vakars

Mazsalacas novada Kultūras centra
pagalms

Skaņākalna takas „Putni salido mājās” atklāšana

Skaņākalna dabas parks

„Mazsalaca Jazz Band” un „City Jazz Youth
Band”grupas koncerts, diriģents Kārlis Vanags

Baznīcas ielas skvērs

25. jūlijs

Aktīvas rotaļas un nodarbības mazajiem novadniekiem

26. jūlijs

Mazsalacas pirmskolas izglītības
iestādes spēļu laukums

Fotoplenērs „Viena diena Mazsalacā”, „Ziedošā
Mazsalaca”

Pilsēta un tās apkārtne

Tikšanās ar novadnieci – dzejnieci Baibu Talci

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Novadnieku saiets, dzied Mazsalacas novada Kultūras
centra meiteņu vokālais ansamblis „ĒRA” un jauktais
koris „Salaca”, diriģenti Dita Tarvida, Valdis Tomsons

Mazsalacas novada Kultūras centrs
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Mazsalacas novada ziņas

Kad?

Kas notiks?

Kur?

Fotoplenēra darbu izstāde

Mazsalacas novada Kultūras centrs

Amatniecības darbu izstāde - tirgus

Baznīcas ielas skvērs

Projekta „Bridging Baltic” meistardarbnīcas

Mazsalacas novada Kultūras centrs,
Baznīcas ielas skvērs

Info telts senioru biedrība „Atbalss”

Baznīcas ielas skvērs

Veco velosipēdu svētki

Kultūras pasākumu un pulcēšanās
laukums (Parka iela 1), Skaņākalna
dabas parks, Lībiešu pilskalns

27. jūlijs

28. jūlijs

Nodarbības bērniem Sv. Annas baznīcā,
Ansambļa „Cum Laudem Duo” koncerts

Sv. Annas baznīca

Konkursa „Salacas balsis” laureātu koncerts

Baznīcas ielas skvērs

Deju upe (no Mazsalacas novada Kultūras centra līdz
Lībiešu pilskalnam)

Sākums Rūjienas un Pērnavas ielas
krustojumā

Novada svētku Lielkoncerts Lībiešu pilskalnā

Lībiešu pilskalna estrāde

Balle kopā ar „Sesto jūdzi”

Lībiešu pilskalna estrāde

Gadatirgus

Rūjienas iela

Rūjienas Kultūras nama pūtēju orķestra rīta muzikāls
sveiciens

Baznīcas ielas skvērs

Foto izstādes „Viena diena Mazsalacā” atklāšana

Mazsalacas novada Kultūras centrs

Svētbrīdis Sv. Annas baznīcā

Sv. Annas baznīca

Mirušo piemiņas diena Mazsalacas kapos

Mazsalacas pilsētas kapos

Par svētku norišu laiku un precizējumiem sekojiet informācijai plakātos un plašsaziņas līdzekļos
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Mazsalacā
2012.gada 19.decembrī

Nr.21
19.12.2012. sēdes protokols Nr.21., 40
Precizēti 20.02.2013., sēdes protokola Nr.4., 18
Precizēti 27.05.2013., sēdes protokols Nr.10., 13
Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā
[..]

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
45. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu var
apstrīdēt Mazsalacas novada domē.
46. Mazsalacas novada domes lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.
[..]
Domes priekšsēdētājs
Gunārs Zunda
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. Izdevums apskatāms elektroniski novada mājas lapā
www.mazsalaca.lv.
Izdots 2013. gada 21.jūnijā
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