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Apsveicam Ramatas volejbola komandu ar čempionu titula un ceļojošā
kausa iegūšanu Valmieras atklātajā čempionātā volejbolā!
2013.gada 17.aprīlī 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 21.03.2013. līdz
17.04.2013.
2. Atcēla 20.03.2013. lēmumu Nr.5.,12 „Par nekustamo
īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Banga KPU”
ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
3. Apstiprināja Mazsalacas novada pašvaldības medību
tiesību nomas piešķiršanas noteikumus nekustamajam
īpašumam “Purmaļi”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.
4. Apstiprināja Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 20.03.2013. sēdes protokolu Nr.7 un
pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu GAZ-66 valsts
reģistrācijas Nr. AC-30 184A par nosolīto augstāko cenu Ls
500,00 (pieci simti lati) (bez PVN) pārdeva ZS “Avotiņi”.
5. Apstiprināja nekustamā īpašuma „Lejaslīči”, Skaņkalnes
pag., Mazsalacas nov., nosacīto cenu Ls 2149,76.
6. Apstiprināja
nekustamā
īpašuma
„Lejasblāķi”,
Mazsalacas pag., Mazsalacas nov., nosacīto cenu Ls 3833,10.
7. Apstiprināja
nekustamā
īpašuma
„Pagastmāja”,
Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., nosacīto cenu
Ls 15 567,17.
8. Apstiprināja neapdzīvojamās telpas Upes ielā 2-3,
Mazsalacā, Mazsalacas nov., nosacīto cenu Ls 3495,05.
9. Iznomāja pašvaldībai piekrītošās zemes „Radziņtalča
ganība”, Ramatas pag., Mazsalacas nov.
10. Iznomāja pašvaldībai piekrītošās zemes „Ceriņu pļavas”,
Ramatas pag., Mazsalacas nov.
11. Iznomāja pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Jurisoni
1”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.
12. Iekļāva Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības
bilancē „Lībieši 7”-5, 453/3797 domājamās daļas no ēkas ar
kadastrālo vērtību uz 01.01.2013. Ls 21,47.
13. Iekļāva Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības
bilancē „Gaļinas”, 1/4 domājamās daļas no palīgēkas ar
kadastrālo vērtību uz 01.01.2013. Ls 47,25.
14. Iekļāva Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības
bilancē „Lejasblāķi” palīgēkas ar kadastrālo vērtību uz
01.01.2013. Ls 80.00.
15. Iekļāva Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības
bilancē nekustamā īpašuma „Kaļķi 2”-8, Sēļu pag., 429/3722
domājamās daļas no dzīvojamās mājas palīgēkas, kadastrālā
vērtība uz 01.01.2013. Ls 76.53, izslēdza privatizēto dzīvokļu
daļu no palīgēkas, bilancē paliek 429/3722 domājamās daļas
ar kadastrālo vērtību uz 01.01.2013. Ls 31.35
16. Iznomāja pašvaldībai piederīgās zemes Brīvības bulvāris,
Mazsalaca.

17. Noteica, ka atkritumu apsaimniekošana ir Mazsalacas
novada pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare.
18. Iznomāja pašvaldības piederošās zemes vienības Parka
iela 20A,Mazsalaca.
19. Atcēla Mazsalacas novada domes 17.10.2012. sēdes
lēmumu Nr.17.,3 ”Par neapbūvēta zemes gabala Ūdens iela
5A, Mazsalaca, Mazsalacas nov., nodošanu atsavināšanai”.
20. Atlika divu jautājumu izskatīšanu par pašvaldības
dzīvokļa jautājumu risināšanu līdz papilddokumentu
saņemšanai.
21. Reģistrēja vienu personu pašvaldības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā to personu grupā,
kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmkārt.
22. Apstiprināja Mazsalacas novada muzeja nolikumu.
23. Nodeva Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas
2013.-2030.gadam
projektu
publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
24. Pilnveidoja Mazsalacas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem
un publiskās apspriešanas rezultātiem.
25. Atcēla 27.12.2012. lēmumu Nr.22., 6 “Par nodokļu
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamajam īpašumam
“Arāji”, Sēļu pag., Mazsalacas nov.”.
26. Atcēla 27.12.2012. novada domes sēdes lēmumu
Nr. 22.,7 „Par nekustamā īpašuma atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamajiem īpašumiem „Bērziņi”, „Bērziņi
1”, „Tiltpajas”, „Vectauži”, „Zariņi”, Skaņkalnes pag.”.
27. Atbalstīja vienota tarifa izstrādi Mazsalacas novada
Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes
pagastā.
28. Nodeva nomā, rīkojot mutisku izsoli, Mazsalacas novada
pašvaldībai piederošās nedzīvojamo telpu Pērnavas ielā 4,
Mazsalacā, Mazsalacas novadā.
29. Apstiprināja 5 sadarbības līgumus par finansējuma
izlietojumu.
30. Pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi
2013.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””.
31. Apstiprināja SIA „Banga KPU”, 2012.gada pārskatu ar
bilances kopsummu Ls 3204912.
32. Apstiprināja SIA „Mazsalacas slimnīca” 2012.gada
pārskatu ar bilances kopsummu Ls 55135.
33. Apstiprināja Mazsalacas novada pašvaldības 2012.gada
pārskatu ar bilances kopsummu Ls 9 037796.
34. Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu „Lībieši 2”,
Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.
35. Mainīja ēkai adresi no Skaņkalnes iela 1, Skaņkalne, uz
„Krasti” Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts.

2013.gada 22.aprīlī Mazsalacas novada domes kārtējā sēdē tika izskatīti šāds jautājums:
1. Nolēma piedalīties nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgas ielā 15, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, izsolē.

Ar Šveices veselības aprūpes firmas „Roche Latvija” un Austrumu slimnīcas atbalsta fonda gādību ir
iznākusi rokasgrāmata “Gribu būt māmiņa”. Grāmata veidota kā sociālās atbildības projekts ar mērķi
izglītot topošās māmiņas, lai samazinātu jaundzimušo mirstību un palielinātu dzimstību Latvijā.
Grāmatas eksemplāru iespējams saņemt Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
21.maijā plkst.16:00 Mazsalacas novada Kultūras
centrā uzklausīšanas sanāksme par SIA „Banga
KPU” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas
un Skaņkalnes pagastos.

No šī gada 6. maija Swedbank klientu
informācijas centrā Mazsalacā mainīts darba
laiks. Turpmāk Swedbank Jūs gaidīs Mazsalacas
novada pašvaldībā katra mēneša otrajā un pēdējā
ceturtdienā no 09:00 līdz 11:00.

22.maijā plkst. 10.00 Ramatas pagasta Kultūras centrā seminārs "Lauksaimniecības
produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana dārzeņkopībā". 28.05.2013 pieredzes apmaiņas brauciens Sīkāka informācija un pieteikšanās pie lauku attīstības
konsultantes Ritas Gluhas, tālr 26362938 vai rita.gluha@llkc.lv.
23.maijā plkst. 14.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā norisināsies Maksātnespējas administrācijas
organizētais fizisko personu maksātnespējas procesa seminārs. Fiziskās personas maksātnespējas process
ir Maksātnespējas likumā paredzēts darbību kopums, kas fiziskai personai dod iespēju atbrīvoties no
pārlieku smagām parādsaistībām, iespējami pilnīgi apmierināt savu kreditoru prasījumus un uzsākt jaunu
ekonomiski aktīvu dzīvi. Semināra laikā Maksātnespējas administrācijas lektori pastāstīs iedzīvotājiem
par iespējām uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā gaitu, tāpat iedzīvotāji tiks informēti
par iespējām saņemt līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darba devēja
maksātnespējas gadījumā. Dalība seminārā ir bez maksas.
Mazsalacas vidusskolā arī šovasar notiks 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. Apmācību
programma ir būtiski papildināta, nodrošinot trīs līmeņu apmācības gan tiem, kuri ar datoru līdz šim nav
saskārušies, gan tiem, kuriem ir priekšzināšanas. 1.līmenis: Kursu sākums 4.jūnijā plkst.10.30;
2.līmenis: Kursu sākums 10.jūnijā plkst.10.30 un 18.jūnijā plkst.10.30; 3.līmenis: Kursu sākums
20.augustā plkst.10.30. Mācības notiks Mazsalacas vidusskolas jaunās ēkas 3.stāvā. Pieteikties pie
skolotājas Zanes Lustes Mazsalacas vidusskolā, pa tel. 29479505 vai e-pastu zane.luste@gmail.com.

KULTŪRAS UN SPORTA PASĀKUMI NOVADĀ
MAZSALACĀ UN SKAŅKALNES PAGASTĀ
22. maijā plkst. 18.00 Mazsalacas novada Kultūras 1.jūnijā plkst. 14.00 Mazsalacā, centra
centrā koncerts „Mēs taurenīši”
laukumā vokālās studijas „Svētdienas” 5.gadu
jubilejas koncerts „Krāsainā pasaule”
25. maijā plkst. 10.00 Mazsalacas vidusskolas parkā Pludmales volejbola sacensības - sezonas atklāšana
23.jūnijā plkst. 23.00 - 04.00 Skaņkalnes
22.jūnijā plkst.20.00 Mazsalacas centra laukumā
pagasta Lībiešu pilskalna estrādē Līgo nakts
Ramatas amatierteātra izrāde pēc R.Blaumaņa noveles balle ar grupu „Kaugurieši”. Biļetes cena
„Brīnumzālīte”
Ls 1,50
8. jūnijā A.Voiceščuka piemiņas turnīrs dambretē; 13. jūnijā Orientēšanās pasākums
(sekojiet informācijai mājaslapā www.mazsalaca.lv "Magnēts" Skaņākalna parkā, marķējums
sadaļā „Sports”)
no pilsētas centra plkst. 17.00.
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29.maijā no plkst. 9.00-14.00 Skaņākalna apkārtnē pie Salacas upes norosināsies Mazsalacas
novada skolēnu tradicionālās makšķerēšanas sacensības „Salacas ausleja 2013”. Dalību sacensībās
pieteikt līdz 27.maijam plkst. 12.00 Mazsalacas vidusskolas informātikas kabinetā vai laboratorijā.
RAMATAS PAGASTĀ
24. maijā plkst. 13.00 Ramatas estrādē Ramatas
sākumskolas bērnu Pavasara koncerts un teātra izrāde.
Visi laipni aicināti!
25. maijā plkst. 22.00 Ramatas estrādē zaļumballe
kopā ar grupu „Taizers”. Ieeja Ls 2.00

21. jūnijā plkst. 20.00 Ramatas estrādē Jāņu
ielīgošana kopā ar R. Blaumaņa lugu
„Brīnumzālīte”
Ramatas
amatierteātra
izpildījumā. Pēc izrādes plkst. 22.00 balle,
spēlē Edgars Linde. Ieeja ballē Ls 2.00 Jāņiem
un Līgām ieeja brīva.

Pavasara mēneši Ramatas sākumskolā
Skolēni piedalījās starpnovadu 1.-4.klašu skolēnu olimpiādēs Valmierā un Rūjienā. Olimpiādē
piedalījās Ance Cirša no 4.klases, Karīna Zaķe no 3.klases, Jūlija Vita Murņika Krolle no 2.klases un
Monta Piģēna no 1.klases. Rezultāti ir ļoti iepriecinoši: 1.klases skolniecei Montai Piģēnai Atzinība,
3.klases skolniecei Karīnai Zaķei Atzinība un tiesības piedalīties Vidzemes reģiona 3.klašu skolēnu
matemātikas olimpiādē, kur Karīna ieguva augsto 3.vietu. Sveicam mūsu skolas olimpiāžu dalībniekus
un uzvarētājus!
No 2.-4.aprīlim notika skolas darba ārējā vērtēšana – akreditācija, lai novērtētu izglītības iestādes
darbības un vispārējās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti. Atzinums – skola akreditēta uz
maksimālo laiku - 6 gadiem
Vecāku sapulce tika apvienota ar Mātes dienas pasākumu, kurā skanēja koncerts vecākiem
pirmsskolēnu un skolēnu izpildījumā.
Izlaidumi skolā: Sešgadīgo pirmsskolēnu izlaidums uz skolu - 31.maijā plkst.10:00; 4.klases skolēnu
izlaidums – 30.maijā plkst.18:00.
Informācija pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem: No 1.-30.jūnijam skolā darbosies pirmsskolas
grupiņa. Bērnus uz skolu un no skolas mājup vedīs „Skolēnu autobuss”.
Skolas kolektīva vārdā vēlu visiem bērniem un viņu vecākiem: saulainu vasaru, daudz skaistu un
neaizmirstamu mirkļu darbā un atpūtā kopā pavadīt.
Iveta Kaužēna, Ramatas sākumskolas direktore
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.
Mazsalacas novada muzejs aicina novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sniegt palīdzīgu roku
novada vēstures liecību apkopošanā. Mazsalacas novada muzejs sadarbībā ar Svetu Šomasi vāc un
apkopo novada vēstures liecības. Iespēja sazināties telefoniski ar Svetu - 29117538. Konsultācijas,
ieteikumi un jautājumi muzejā pa tel. 264251781 un 26519165.
3. jūnijā plkst. 18.00 Mazsalacas vidusskolas sākumskolas ēkā uz pirmo tikšanos tiek aicināti tie vecāki,
kuriem bērni mācības 1.klasē vai pirmsskolas izglītības piecgadīgo un sešgadīgo apmācības grupās
uzsāks 2013. gada 2. septembrī.
Uzņemšana Mazsalacas vidusskolas 10. klasē 2013./2014. m.g., pārrunas un līgumu slēgšana notiks
skolotāju istabā 17. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.00 un 18. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Papilduzņemšana 26.
augustā
plkst.
10.00.
Sīkāka
informācija
skolas
mājas
lapā http://www.mazsalacasvsk.skolam.lv/

9. klašu izlaidums notiks 15.jūnijā plkst. 17.00 skolas aktu zālē.
12. klases atvadas no skolas notiks 16. jūnijā plkst. 16.00 skolas aktu zālē.
Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 27.maijam
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(9.maijā Mazsalacas novada vēlēšanu komisija veica vēlēšanu zīmju secībības izlozi. Šādā secībā vēlēšanu dienā
tiks sakārtoti vēlēšanu biļeteni un izsniegti vēlētājiem)

Kandidātu saraksts “Kristīgi demokrātiskā savienība”
Nr.
Vārds,
Dzimšanas Reģistrētā
Izglītības iestāde
p.k.
uzvārds
gads
dzīves vieta
1.
1948
Mazsalacas
LLA
nov.
Marta Lulle
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Mārīte
Rozenštoka
Valdis
Bērziņš
Gatis
Brokāns
Kalvis
Gerasimovs
Toms
Kļaviņš
Inese
Kļaviņa

1972
1950
1991
1987

1987
1960

Mazsalacas
nov.
Mazsalacas
nov.
Mazsalacas
nov.
Mazsalacas
nov.
Mazsalacas
nov.
Mazsalacas
nov.

Darba vieta, ieņemamais amats

LLU

Veselības
aprūpes
kapelānu
asociācijas
biedrs,
Mazsalacas
Katoļu draudzes vecākā, Kristīgi
demokrātiskās savienības Mazsalacas
novada nodaļas vadītāja
Mājsaimniece

LLA

LKS, nozares vadītājs

Murjāņu
sporta
skola
Jāņmuižas
profesionālā
vidusskola
Mazsalacas
vidusskola
Naukšēnu
profesionālais
tehnikums
Juridiskā koledža

GB Meži, valdes priekšsēdētājs
Z/S „Ataugas”, strādnieks
Z/S „Priedes”, strādnieks
SIA „Latlaft”, namdaris
SIA „East West Transit” uzraugs

Dace
1969
Mazsalacas
SIA „Plus Punkts”, pārdevēja
Stepanova
nov.
9.
Rita
1965
Mazsalacas
Rīgas
P.Dauges A.Plūmes ārsta prakse, ārsta palīgs
Janeviča
nov.
medicīnas skola
Kandidātu saraksta „Kristīgi demokrātiskās savienības” priekšvēlēšanu programma
Kristīgi Demokrātiskās Savienības vērtību sistēmas centrā ir cilvēks un viņa labklājība. Vietējo
pašvaldību darbības mērķis ir kalpot iedzīvotājiem, nodrošinot augstu dzīves kvalitāti visu dzīvei svarīgo
jomu kontekstā. Tas iespējams, veidojot modernas pašvaldības, kas balstītos uz demokrātijas, varas
decentralizācijas un subsidiaritātes principiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un labklājību visiem.
Valstij nav jāpiesavinās tās funkcijas, kuras var labi vai pietiekami labi veikt vietējā līmenī. Pašvaldību
kompetence jānodrošina, respektējot finanšu resursu samērojamību, pārvaldes institucionālo izglītību,
administrācijas profesionālo kapacitāti, kas vērsta uz tās ilgtspējīgu attīstību.
ES labas pārvaldības principi radoši un novatoriski jāpiemēro Latvijas apstākļiem. Pašvaldībām ir
jānodrošina tādi apstākļi, kas ļautu tām pildīt vissvarīgakos uzdevumus – nodrošināt ekonomisko
izaugsmi, risināt aktuālās bezdarba un nabadzības problēmas. Pašvaldībām ir nepieciešama reāla un
pilnīga vara savās teritorijās, kas būtu apvienota ar augstu vietējās autonomijas līmeni. Steidzami jāmaina
likums Par pašvaldībām, Valsts pārvaldes likums, u.c., kas ierobežo pašvaldību iespējas justies
saimniekiem savās teritorijās. Tikai tad ir iespējama pašvaldību attīstība un spēja pilnvērtīgi veikt savas
funkcijas. Nepieciešamas sistēmiskas pārmaiņas pašvaldību darbībā!
Jebkuras pašvaldības nākotne ir tās attīstībā. Tas iespējams, katrai konkrētai teritorijai piesaistot
arvien jaunus cilvēkus un veicinot tajās uzņēmējdarbību. Šai kontekstā pašvaldību resursi vienmēr ir un
būs ierobežoti, tāpēc nepārtraukti jācenšas atrast jaunus, radošus ceļus cilvēku un finanšu resursu
piesaistei. Tirgus ekonomikas apstākļos pašvaldībām pašām jāļauj veidot savu, maksimāli iespējamu
patstāvīgu ekonomisko politiku. Ir skaidri saskatāma sakarība starp dažādu teritoriju atšķirīgo specifiku ekonomiskās attīstības iespējām un cilvēku nodarbinātību tajās. Lai teritorijas kļūtu pievilcīgas
uzņēmējdarbībai, ir jāpalielina katras pašvaldības pievienotā vērtība, sakārtojot to infrastruktūru un
nodrošinot augstu dzīves kvalitāti. Tikai tad būs iespējams piesaistīt investīcijas un kvalificētu
darbaspēku. Starp pašvaldībām un pašvaldību iekšienē, starp publisko un privāto sektoru jāievieš
8.
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sacensības gars radošā un pozitīvā tā nozīmē. Tas nodrošinās atklātu un godīgu konkurenci, samazinās
monopolu ietekmi, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, samazinās cenas. Visām darbībām ir
jābūt vērstām uz skaidri izmērāmu rezultātu.
Visās pašvaldībās rūpēsimies par kvalitatīvu izglītības, kultūras dzīves un veselības pakalpojumu
pieejamību. Jo īpaši rūpēsimies par dzimstības pieaugumu. Bērni rada dzīvību un cerības nākotnei.
Sniegsim maksimāli iespējamo atbalstu jaunajām ģimenēm, lai novērstu tālāku iedzīvotāju izbraukšanu
uz ārzemēm un motivētu aizbraucēju atgriešanos.
Rūpēsimies par cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret vecāko paaudzi. Gādība par mūsu senioriem
nedrīkst tikt pasniegta kā dāvana, bet gan kā taisnīgi nopelnītais.
Veicināsim latviskā dzīves veida tradīciju saglabāšanu novados, atbalstīsim ekonomisko
patriotismu.
Rūpēsimies par sabiedrisko organizāciju tīkla attīstību novados, pilntiesīgu to iesaistīšanos novadu
pašpārvaldē. Rūpēsimies par sociālo taisnīgumu ikvienā pašvaldībā. Politikas mērķis ir miers. Bet mieru
nevar sasniegt bez sociālā taisnīguma.
Svarīgi ir aizraut un iedvesmot sabiedrību, salauzt esošās robežas. Tikai plaša pašpārvalde, godīga
pilsētu un novadu konkurence nodrošinās radošu izaugsmi un patiesu brīvību.
Kandidātu saraksts „Salaca”
Nr. Vārds,
Dzimšanas
p.k. uzvārds
gads
1.
1965
Gunārs
Zunda
2.

3.

4.

Kārlis
Rokpelnis
Zaiga
Ivana
Jana
Buliņa

5.

1960

Mazsalacas
nov.

1968

Mazsalacas
nov.

1973

Mazsalacas
nov.
Mazsalacas
nov.

1940
Guna
Daugule

6.

Jānis
Vidovskis

7.

1964

Burtnieku
nov.

1957

Mazsalacas
nov.

1963

Mazsalacas
nov.

1961

Mazsalacas
nov.

1965

Mazsalacas
nov.

Edgars
Grandāns
8.
Valdis
Kampuss
9.

Dzintars
Plūme

10.
Druvis
Ansons

Reģistrētā
dzīves vieta
Mazsalacas
nov.

Izglītības iestāde

Darba vieta, ieņemamais amats

Latvijas
Lauksaimniecības
akadēmija
Priekuļu
lauksaimniecības
tehnikums
Liepājas
pedagoģiskais
institūts
Latvijas
Universitāte
1. Medicīnas skola

Mazsalacas
novada
domes priekšsēdētājs

pašvaldības

ZS „Ūzēni” īpašnieks, Mazsalacas
novada
pašvaldības
domes
priekšsēdētāja vietnieks
Mazsalacas vidusskolas direktore

Vilpulkas sākumskolas pirmskolas
izglītības pedagogs
SIA „Mazsalacas slimnīca” radiologa
asistente, biedrības „Latvijas politiski
represēto apvienība” Mazsalacas
Politiski represēto reģionālās nodaļas
priekšsēdētāja un koordinatore
27.profesionālā
SIA „Vidovska serviss” valdes
vidusskola
priekšsēdētājs, Mazsalacas novada
pašvaldības domes deputāts
Rīgas
medicīnas SIA „Mazsalacas slimnīca” valdes
institūts
priekšsēdētājs,
SIA
„Vidzemes
slimnīca” valdes loceklis, Mazsalacas
novada pašvaldības domes deputāts
Latvijas
Mazsalacas
novada
pašvaldības
Lauksaimniecības
Skaņākalna parka TA nodaļas
akadēmija
vadītājs, zemes ierīcības inženieris,
domes deputāts
Sociālo tehnoloģiju VUGD glābējs – ugunsdzēsējs,
augstskola
Mazsalacas
novada
pašvaldības
domes deputāts
Rīgas
tehniskā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
universitāte
Valmieras
nodaļas
vadītājs,
Mazsalacas
novada
pašvaldības
domes deputāts
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Kandidātu saraksta “Salaca” priekšvēlēšanu programma

Mēs, vēlētāju apvienība "Salaca", uzskatām, ka Mazsalacas novada pamatvērtība ir novada
iedzīvotāji un viņu intereses: kvalitatīva izglītības iegūšana, ienākumu gūšanas iespējas, lietderīga brīvā
laika pavadīšana, kā arī plašs dažādu citu pakalpojumu klāsts.
Vēlētāju apvienības "Salaca" mērķis ir attīstīt spēcīgu, funkcionālu un attīstīties spējīgu
pašvaldību Mazsalacas novadā, kas spēj piesaistīt nacionālo, Eiropas struktūrfondu un cita veida
finansējumu, kā arī nodrošina kvalitatīvu un pieejamu likumā noteikto funkciju izpildi.
Vēlētāju apvienības "Salaca" pašvaldības deputāti pēc novada izveidošanas vislielāko uzmanību
pievērsa Eiropas struktūrfondu un cita veida finansējuma piesaistei mūsu pašvaldībai. Šajos 4 gados
Mazsalacas novadā ir pabeigti 23 pašvaldības projekti par 4,6 miljoniem latu, tai skaitā piesaistītais
finansējums ir 3,6 miljoni latu. 2010. gadā Mazsalacas novads pēc Eiropas struktūrfondu piesaistītā
finansējuma uz vienu iedzīvotāju bija 5. vietā valstī. Lielākie pabeigtie novada pašvaldības projekti ir
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā”, „Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija”,
Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekts „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu
skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, „Mazsalacas novada pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”, „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ramatas
pagasta Ramatas ciemā”, „Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Sēļu pagasta Sēļu ciemā”,
„Mazsalacas novada Kultūras centra vienkāršotā rekonstrukcija” u.c. Vēlētāju apvienība "Salaca" uzskata,
ka nacionālā, Eiropas struktūrfondu un cita veida finansējuma piesaiste ir galvenā novada pašvaldības
attīstības iespēja.
Novada domei jāattīsta pakalpojumu ērta sasniedzamība vai alternatīvi risinājumi, ievērojot
novada domes iespējas, kā arī iedzīvotāju un ieinteresēto pušu intereses. Visās darbībās Mazsalacas
novada pašvaldībai jāturpina ievērot novadu veidojošo pašvaldību un iedzīvotāju vienlīdzības princips.
Novada institūcijām jāpaplašina iespējas iedzīvotājiem un apvienībām, kas tos pārstāv, izteikt savu
viedokli, kritiku un ierosinājumus atbilstošās novada darbības jomās. Mēs uzskatām, ka būtiskākais
priekšnoteikums veiksmīgai informācijas apmaiņai starp iedzīvotājiem un novada domi ir katram novada
iedzīvotājam pieejams pašvaldības informatīvais izdevums. Tāpēc jau pirmajos novada pašvaldības
darbības mēnešos tika izveidota Mazsalacas Ziņu lapa, lai pilsētas iedzīvotājiem, tāpat kā pagastos, būtu
informatīvs izdevums. Ar 2013. gadu tika uzsākts izdot vienoto pašvaldības informatīvo izdevums, lai
visiem novada iedzīvotājiem pašvaldības informācija būtu pieejama vienādā apjomā. Pašvaldības
informatīvā izdevuma, mājaslapas un cita veida komunikācijas attīstība ir svarīgs uzdevums
turpmākajiem gadiem pašvaldībā.
Vēlētāju apvienība "Salaca" uzskata, ka tuvākajos gados novada domei jāveic šādi uzdevumi:
1. izglītībā:
1.1. iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanai, izmantojot visas iespējas saglabāt vidusskolu novadā un sākumskolu
Ramatas pagastā;
1.2. nodrošināt visiem vecākiem iespēju sūtīt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs;
1.3. nodrošināt efektīvu, racionālu un drošu skolēnu transporta sistēmu.
1.4. attīstīt mūžizglītību, dažādu prasmju, iemaņu apgūšana, profesionālo izglītību.
2. pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā:
2.1. turpināt ES finansiāli atbalstītos ūdenssaimniecības projektus pilsētā un pagastos;
2.2. efektīvāk izlietot ceļu uzturēšanas un labiekārtošanas līdzekļus.
3. sociālajā sfērā :
3.1. nodrošināt sociāli neaizsargāto iedzīvotāju sociālās aizsardzības pieejamību, uzlabot
sociālo
3.2. pakalpojumu klāstu;
3.3. saglabāt medicīnas pakalpojumu pieejamību novadā.
4. ekonomiskā darbība:
4.1. veicināt novada ražotāju iespējas realizēt produkciju uz vietas;
4.2. veidot novada teritoriju pievilcīgu tūrismam.
5. kultūrā un sportā:
5.1. palielināt kultūras iestāžu un pasākumu pieejamību iedzīvotājiem;
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5.2. attīstīt brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas, saglabājot pašdarbības kolektīvus,
atbalstot
5.3. dažādu sporta un kultūras interešu grupu darbību;
5.4. tradicionālo pagastu, pilsētas kultūras un sporta pasākumu saglabāšana un attīstība,
kopēju novada kultūras un sporta pasākumu tradīciju veidošana.
6. turpināt un attīstīt starptautisko sadarbību, īstenojot kopīgus projektus.
Kandidātu saraksts
Nr.
Vārds,
p.k. uzvārds
1.
Harijs
Rokpelnis
2.

Dace
Mažānova

3.
Kaspars
Vāle
4.

Andris
Lauznis

5.

Sanita
Ceriņa

6.
Valters
Mitāns
7.

Teiksma
Dreimane

8.

Saiva Liepa

9.
Maija Šmite
10.

Elga Biezā

“Mazsalacas novadam”
Dzimšanas Reģistrētā
Izglītības iestāde
Darba
vieta,
ieņemamais
gads
dzīves vieta
amats
1987
Mazsalacas
Rīgas
ekonomiskā Mazsalacas novada pašvaldība,
nov.
augstskola
Tūrisma
informācijas
un
uzņēmējdarbības
atbalsta
centra vadītājs, Mazsalacas
vidusskolas skolotājs
1969
Mazsalacas
Smiltenes ST
SIA „Eglītes mežs”, valdes
nov.
priekšsēdētāja
1979
Mazsalacas
Banku augstskola
Biedrības
„Mazsalacas
nov.
attīstības projekti” valdes
loceklis, Mazsalacas novada
pašvaldības projekta „Bridging
Baltic” vadītājs
1971
Mazsalacas
Latvijas Universitāte
SIA „X Centrs” valdes
nov.
priekšsēdētājs,
Mazsalacas
novada domes deputāts
1977
Mazsalacas
Rīgas Pedagoģijas un Mazsalacas
pilsētas
nov.
Izglītības
Vadības Pirmsskolas Izglītības iestādes
Akadēmija, Smiltenes pirmsskolas
skolotāja,
tehnikums,
Valkas arodbiedrības priekšsēdētāja
vakara
maiņas
un
neklātienes
skola,
Naukšēnu
23.arodvidusskola
1978
Mazsalacas
Rīgas
Tehniskā Mazsalacas baptistu draudzes
nov.
universitāte,
Baltijas padomes priekšsēdētājs un
Pastorājais institūts
sludinātājs,
Biedrības
„Pakāpiens”
valdes
priekšsēdētājs
1981
Mazsalacas
Valmieras
Mazsalacas novada Sociālā
nov.
36.arodskola,
dienesta sociālā darbiniece un
Jāņmuižas
vietas izpildītāja
arodģimnāzija, Rīgas
pedagoģijas
vadības
augstskola,
SIA
„Sociālā darba un
sociālās
pedagoģijas
augstskola „Attīstība”
1984
Mazsalacas
Latvijas
Sporta Mazsalacas
vidusskolas
nov.
pedagoģijas akadēmija vispārējas izglītības skolotājs
1966
Mazsalacas
Mazsalacas vidusskola ZS „Ozoliņi” grāmatvede,
nov.
biedrības „Valmieras Rajona
Sieviešu Apvienības” vadītāja
1983
Mazsalacas
Valmieras
pārtikas SIA „Kaders 18” valdes
nov.
ražotāju vidusskola
locekle
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LKS „Lauksalaca” lopkopības
nozares vadītāja, biedrības
Ieva Grote
„Lauku atbalsta un izglītības
centrs Ramata” valdes locekle
12.
Larisa
1964
Mazsalacas
Laidzes
ZS „Ataugas” pārvaldniece
Gerasimova
nov.
sovhoztehnikums
ZS „Priedes” īpašniece
Kandidātu saraksta “Mazsalacas novadam” priekšvēlēšanu programma
Vēlētāju apvienības Mazsalacas novadam deputātu kandidātu mērķis ir saglabāt un attīstīt esošos
labās prakses piemērus Mazsalacas novadā, lai veicinātu Mazsalacas novada veidošanos par augstvērtīgu
dzīves vietu ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un senioriem, piemērotu vietu uzņēmējdarbības veidošanai
un izaugsmei, vietu, kur iegūt kvalitatīvu izglītību un apgūt dažādas prasmes, kā arī par lielisku galamērķi
atpūtniekiem. Vēlētāju apvienība definē šādas prioritātes:
Ekonomika
1. Aktīvi veidot dialogu ar novada uzņēmējiem. Palīdzēt ar ekspertu piesaisti un atbalstu ES
struktūrfondu apgūšanā.
2. Uzrunāt uzņēmējus ārpus novada robežām, aicinot tos attīstīt savu darbību Mazsalacas novadā,
tādējādi radot jaunas darba vietas.
3. Iespēju robežās saglabāt un nodrošināt uzņēmējdarbībai svarīgo infrastruktūru.
4. Attīstīt novada sadarbību ar partneriem ārpus Latvijas robežām.
Sociālā un veselības aprūpe
1. Nodrošināt brīvpusdienas bērniem no trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm.
2. Uzlabot pirmsskolas un skolas atbalsta speciālistu – psihologu, sociālo pedagogu – sadarbību ar
sociālajiem darbiniekiem, veicinot bērnu drošību sociālā riska ģimenēs.
3. Veicināt novada uzņēmēju un Mazsalacas novada sociālā dienesta sadarbību.
4. Sociālā dienesta pakalpojumu klāsta dažādošana novada senioriem.
Izglītība, kultūra un sports
1. Attīstīt esošās izglītības iespējas novadā. Sagatavot jauniešus darba tirgum un piedāvāt apgūt
praktiskas prasmes, kuras būtu potenciāli noderīgas gan katra jaunieša, gan novada attīstībai.
2. Nodrošināt un atbalstīt iniciatīvas mūžizglītības jomā visā novada teritorijā, lai ikvienam būtu
iespējas apgūt jaunas un padziļināt esošās prasmes maksimāli pietuvināti dzīves vietai.
3. Attīstīt ar atpūtu un brīvā laika pavadīšanu saistīto infrastruktūru visā novada teritorijā.
4. Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām interešu grupām, veidot sistemātisku
pasākumu plānošanu, sporta un kultūras tradīciju turpināšanu un veidošanu novadā.
Novada pārvalde
1. Nodrošināt caurskatāmību pašvaldības darbā, gan informējot par paveikto, gan arī par
plānotajiem pasākumiem, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos un informētību.
2. Padarīt novada pārvaldes pakalpojumus skaidri saprotamus un visiem novada iedzīvotājiem
pieejamus.
3. Veicināt elektronisko komunikāciju ar novada iedzīvotājiem, izveidot pārskatāmu un
informatīvu novada laikrakstu.
4. Pārraudzīt pašvaldības iestāžu darbinieku kvalifikāciju un darba kvalitāti.
Vide
1. Izveidot vienotu novada vizuālo tēlu.
2. Organizēt un koordinēt talkas ar iedzīvotāju iesaisti, kā arī attīstīt Sakoptākās sētas konkursu.
3. Uzturēt vides infrastruktūru, kā arī veikt labiekārtojumus visā novada teritorijā.
4. Veicināt vides sakoptību novada teritorijā, īpaši Mazsalacas pilsētā kā pašvaldības, tā
privātīpašumos.
11.

1978

Mazsalacas
nov.

Latvijas Universitāte

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 mājaslapā
www.mazsalaca.lv.
Izdots 2013. gada 20.maijā
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