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MAZSALACAS NOVADS
Ar 2009. gada 1. jūliju, saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas likumu, tika izveidots
Mazsalacas novads, kurā tika apvienota Mazsalacas pilsēta četriem pagastiem - Mazsalacas, Ramatas,
Sēļu un Skaņkalnes, kuriem vēsturiski, ģeogrāfiski un saimnieciski ir izveidojušās ciešas saites ar
Mazsalacas pilsētu.
Mazsalacas novada pašvaldība, ar administratīvo centru Mazsalacas pilsētā, atrodas Vidzemes
ziemeļrietumu daļā – 20 km no Igaunijas robežas, 45 km no Valmieras, 21 km no Rūjienas, 142 km
attālumā no Rīgas. Novadu šķērso autoceļš Valmiera- Pērnava (Igaunija) dienvidu –ziemeļu virzienā,
autoceļš Valka- Ainaži austrumu- rietumu virzienā. Mazsalacas novads robežojas ar Alojas novadu,
Burtnieku novadu un Rūjienas novadu. Teritorijas lielums: 417 km2 iedzīvotāju skaits 3865.
Novads ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Novada teritorijā daļēji atrodas šādas Eiropas
nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas – dabas parks „Salacas ieleja” (tā posms
Mazsalaca – Staicele) un dabas liegumi: „Rūjas paliene”, „Ziemeļu purvi” un „Vidusburtnieks”.

Novadā ir sastopami šādi derīgie izrakteņi - smilts, smilts - grants, māli, kā arī kūdra un sapropelis.

Mazsalacas novada ģerbonis
Ģerbonī izmantotie elementi raksturo novada vēsturiski ģeogrāfiskās vadzvaigznes – Skaņokalnu,
Salacas upi un novada lepnumu – smilšu neļķi.
Ģerboņa kreisajā apakšējā daļā zelta krāsā ir ieskicēta Skaņākalna
aprise, tādējādi pasvītrojot klints būtisko vietu un lomu novadā.
Ģerboņa augšējā daļā izmantotā zilā krāsa raksturo Salacas upi, kas
caurvij novadu, dodot veldzi dabai un iztiku cilvēkiem, reizē to padarot
par vienu no iecienītākajiem ūdens tūristu maršrutiem Latvijā.
Ģerboņa labās puses centrālajā daļā attēlota unikālā smilšu neļķe,
kura aug Mazsalacas novadā esošajās Neļķu klintīs. Balto ziedu īpašu
dara tā reibinošā smarža un niecīgā sakņu sistēma, kurai nepieciešami
vien pāris centimetru augsnes, lai augs varētu nostiprināties klints
slīpumā. Smilšu Neļķe atrodas Latvijas aizsargājamo augu sarakstā, turklāt
Neļķu klintis ir vienīgā vieta Latvijas iekšzemē, kur augs sastopams.

Iedzīvotāji
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Novadā 2012. gadā dzīvoja 3865 iedzīvotāji
(t.sk. 1455 - Mazsalacā, 670 - Mazsalacas lauku
teritorija, 470 - Ramatas pag., 465 - Sēļu pag., 805
- Skaņkalnes pag). Salīdzinot ar 2009. gada
sākumu, iedzīvotāju skaits pašvaldībā ir
samazinājies par 75 cilvēkiem. Demogrāfiskā
situācija 2012. gadā ir negatīva, t.i., piedzimuši
30, bet miruši 64 iedzīvotāji.
Vidējais iedzīvotāju blīvums – 9,1 cilvēki/km2.
Līdz darbaspējas vecumam novadā ir 12,2%,
darbaspējas vecumā – 63,9%, virs darbaspējas
vecumam – 23,9% iedzīvotāju.
Novadā 2012. gada beigās bija 195 bezdarbnieki.
Bezdarba līmenis (iedzīvotāji darbspējas vec.) 9,5 % .

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Pašvaldības juridiskā adrese: Pērnavas 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads
Reģistrācijas numurs: Reģ. Nr. 90009114167
Tālr/fakss: 64251908
E-pasta adrese: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv
Norēķinu konts: AS "Swedbank", Konta Nr.LV14HABA0551020371802, kods HABALV22
Finanšu gads: 01.01.2012. - 31.12.2012.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA “Banga KPU”; SIA “ZAAO”; SIA
“Mazsalacas slimnīca”; SIA “VTU Valmiera”.
Mazsalacas novada domes 12 deputāti:
Druvis Ansons, Larisa Gerasimova, Edgars Grandāns, Vija Jaunzeme, Valdis Kampuss, Andris
Lauznis, Inguna Liepiņa, Dzintars Plūme, Kārlis Rokpelnis, Daiga Urbanoviča, Agnese Vanaga, Jānis
Vidovskis.
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs un izpilddirektors: Gunārs Zunda
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Mazsalacas novada pašvaldības virzieni un mērķi
Novada domes pamatuzdevums ir nodrošināt atbilstošu pakalpojumu kvalitāti likumā par pašvaldībām
noteiktajām funkcijām, kā arī pastāvīgi uzlabot kvalitāti pakalpojumiem atbilstoši iedzīvotāju interesēm.
Novada domei jānodrošina pakalpojumu ērtu sasniedzamību vai alternatīvus risinājumus, ievērojot
novada domes iespējas, kā arī iedzīvotāju intereses. Novada dome par savas darbības galveno mērķi
izvirzījusi novada iedzīvotāju interešu nodrošināšanu: kvalitatīvas un pieejamas izglītības iegūšanu,
ienākumu gūšanas iespējas, lietderīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī plašu kvalitatīvu
pakalpojumu klāstu.
Struktūra
Mazsalacas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes - un
tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru kabineta
dotos uzdevumus savas teritorijas iedzīvotāju intereses. Mazsalacas novada pašvaldības dome ir
Mazsalacas novadā iekļauto vietējo pašvaldību – Mazsalacas pilsētas domes, Ramatas pagasta padomes
un Sēļu pagasta padomes institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības darbu un sagatavotu domes sēdes, darbojas sekojošas
patstāvīgās komitejas:
finanšu komiteja - 6 locekļu sastāvā;
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja - 5 locekļu sastāvā;
attīstības komiteja - 5 locekļu sastāvā;
sociālo jautājumu komiteja - 5 locekļu sastāvā;
Mazsalacas novada pašvaldība sastāv no:
Kancelejas;
Grāmatvedības nodaļas;
Attīstības plānošanas nodaļas;
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas;
Ramatas pagasta pārvaldes;
Sēļu pagasta pārvaldes;
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem
ir izveidojusi 13 komisijas.
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Pašvaldības domē darbojas šādas iestādes un struktūrvienības:
Iestāde

Adrese

Vadītājs

Mazsalacas novada pašvaldība

Pērnavas iela 4, Mazsalaca

Gunārs Zunda

Mazsalacas vidusskola

“Parka 30”, Mazsalaca

Zaiga Ivana

Ramatas sākumskola

“Pūcītes”, Ramata

Iveta Kaužēna

Mazsalacas mūzikas un mākslas skola

Pasta iela 3a, Mazsalaca

Mirdza Svīķe

Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde

Parka iela 14, Mazsalaca

Valda Pēkšēna

Sēļu pagasta Tautas nams

“Sēļu muiža”, Sēļi

Vija Jaunzeme

Ramatas pagasta Kultūras centrs

“Jaunķīši”, Ramata

Aiga Zaķe

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Parka iela 9-2,
Mazsalaca

Zane Berga

Ramatas pagasta bibliotēka

“Jaunķīši”, Ramata

Gunita Penka

Sēļu pagasta bibliotēka

“Sēļu muiža”, Sēļi

Vija Jaunzeme

Skaņkalnes pagasta bibliotēka

Bērzu iela 2-19, Skaņkalne

Ieva Bāliņa

Mazsalacas novada bāriņtiesa

Pērnavas iela 4, Mazsalaca

Ilze Šteinberga

Mazsalacas novada Sociālais dienests

Parka iela 14, Mazsalaca

Agrita Bērziņa

Mazsalacas novada Kultūras centrs

Rūjienas iela 1, Mazsalaca

Dace Jurka

Mazsalacas novada muzejs

Rīgas iela 1, Mazsalaca

Vija Rozenberga

Skaņākalna dabas parks

Rīgas iela 1, Mazsalaca

Valdis Kampuss

Mazsalacas novada tūrisma informācijas un
uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Rīgas iela 1, Mazsalaca

Harijs Rokpelnis

Izglītības pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera

Ieva Stiģe

Būvvalde

Alejas iela 8, Kocēni

Ilga Kokoreviča

Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pērnavas iela 4, Mazsalaca

Anna Penka

Ramatas pagasta feldšerpunkts

“Ķīši”, Ramata

Svetlana Vilne

Sēļu pagasta feldšerpunkts

“Kaļķi-1”, Sēļi

Vineta Krastiņa

Būvvaldes un Izglītības pārvaldes funkcijas Mazsalacas novada teritorijā veic Kocēnu novada
pašvaldības attiecīgās iestādes, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
2012. gadā Mazsalacas novada pašvaldība ir noturējusi 22 domes sēdes, no kurām 12 ir bijušas
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kārtējās, bet 10 ārkārtas. Pašvaldībā saņemti un izskatīti 1770 iesniegumi no juridiskām personām un
fiziskām personām. Nosūtīts 3021 izejošais dokuments. Veiktas 13 iepirkuma procedūras ar
izsludināšanu, nolikumu sagatavošanu, izvērtēšanu, rezultātu paziņošanu un līgumu noslēgšanu. Kā
atbildētājs Mazsalacas novada pašvaldība iesaistīta 4 tiesvedības procesos – civilprocesos. Kā prasītājs - 2
civillietās.

PĀRSKATS PAR MAZSALACAS NOVADA PAGASTU PĀRVALDĒM, IESTĀDĒM UN
STRUKTŪRVIENĪBĀM

Ramatas pagasta pārvalde
Pieņem valsts un un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus.
Apmēram puse komunālo pakalpojumu saņēmēji ierodas katru mēnesi norēķināties par saņemto
pakalpojumu. Daļa iedzīvotāji pagasta pārvaldē samaksā arī Nekustamā īpašuma nodokli.
2) Nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas.
Reizi mēnesī izmaksājami 4-7 pabalsti, (GMI un skolēnu ēdināšanas izdevumu kompensācijas)
3) Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.
2012. gadā saņemti 44 iesniegumi, galvenokārt par zemes nomas tiesību piešķiršanu un pārtraukšanu, par
zemes transformāciju, par atļaujām koku nociršanai. Sūdzības un priekšlikumi nav saņemti.
4) Organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu.
Nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu komunālo pakalpojumu sniegšanu un seko līdz iekārtu
apkalpošanai un uzturēšanai. Pārvaldei ir noslēgti 97 līgumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu.
5) Iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu,
ierosinājumus Pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.
6) Sagatavo budžeta tāmes un seko to izpildei, nepieciešamības gadījumā ierosina budžeta grozījumus.
Divas reizes gadā – parasti Lieldienu brīvdienās notiek sporta diena un pēdējā augusta sestdienā notiek
Ramatas sporta spēles. Šīs aktivitātes ir ar vismaz 10 gadu vēsturi. Pavasarī beidzot mācību gadu un
septembrī uzsākot, sadarbībā ar Ramatas sākumskolas audzēkņiem tiek rīkots atskaites koncerts visiem
klausīties un skatīties gribētājiem. Tiek svinēti Valsts svētki un izklaides pasākumi. Apmeklētas ir
Ramatas estrādē rīkotās zaļumballes, kā arī ziemas mēnešos atpūtas vakari Ramatas kultūras centrā. Ik pa
laikam tiek organizētas izstādes Ramatas pagasta pārvaldes telpās.
Sadarbībā ar NVO ziemas mēnešos notiek rokdarbnieču mācības, 2012. gadā bija iespēja apgūt
Ziemassvētku rotājumu tamborēšanu, dāvanu saiņošanu. Gada noslēgumā pirms Ziemssvētkiem tika
organizēta izstāde.
Sadarbībā ar LLKC lauku attīstības konsultanti notikuši 9 izglītojoši semināri par aktualitātēm ES
tiešmaksājumos un LAP pasākumos, par lauksaimniecības produktu ražošanu un un dažādu kultūru
audzēšanas iespējām.
Sadarbībā ar Mazsalacas TIUAC un pašvaldības atbalstu notika pieredzes apmaiņas brauciens uz
Smiltenes novada ogu audzēšanas saimniecībām.
Sadarbībā ar Valmieras rajona Sieviešu apvienību 12. jūlijā notika 8. Pozitīvās pieredzes vasaras skola ar
aptuveni 100 dalībniecēm no visas Vidzemes.

Sēļu pagasta pārvalde
Pārvaldē ir šādas struktūrvienības:
Sēļu pagasta pārvalde
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Sēļu pagasta feldšerpunkts
Sēļu pagasta tautas nams
Sēļu pagasta bibliotēka
Pagasta pārvaldē nodarbināti 5 cilvēki: lietvede, kultūras darba organizatore-bibliotekāre, apkopējasētniece, saimniecības strādnieks-kurinātājs un Sēļu sākumskolas uzraugs-kurinātājs. 4 cilvēki nodarbināti
uz nepilnām slodzēm.
Veic pagasta teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbus.
Ziemas periodā tiek attīrīti pašvaldībai piederošie ceļi no sniega, vasaras sezonā appļautas ceļmalas saskaņā
ar noslēgtajiem līgumiem. Tiek organizēta tūrisma vietu sakopšana, pagasta centra sakopšana un
labiekārtošana izmantojot algoto pagaidu sabiedriskos darbos un līdzdalības pasākumos norīkotos cilvēkus.
Sakoptas pagasta pārvaldei piederošās teritorijas.
2) Organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu.
Nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu komunālo pakalpojumu sniegšanu un seko līdz iekārtu
apkalpošanai un uzturēšanai. Iekārtu apkalpošanai un uzraudzībai ir pieņemts darbinieks. Pārvaldei ir
noslēgti 94 līgumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu.
3) Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem un
tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem. Sniedz informāciju
par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem.
2012. gadā saņemti 56 iesniegumi, galvenokārt par zemes nomas tiesību piešķiršanu un pārtraukšanu, par
veicamajām izmaiņām komunālo pakalpojumu līgumos un līgumos par atkritumu savākšanu un izvešanu,
par atļaujām koku nociršanai. Saņemtas sūdzības par klaiņojošiem suņiem, un par VAS ”Latvijas ceļi
„Vidzemes reģionā” Vidzemes nodaļas autoceļa V-167 Krogzemes–Rūjiena daļēji aizsērējušām
notekcaurulēm, kuru rezultātā applūst dzīvojamā māja. Sadarbībā ar novada pašvaldību, Valsts Policiju un
VAS ”Latvijas ceļi” Vidzemes reģionā, Vidzemes nodaļu sūdzības novērstas.
4) Pieņem valsts un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus.
Apmēram 2/3 komunālo pakalpojumu saņēmēji norēķinās pārvaldē par saņemto pakalpojumu. Daļa
iedzīvotāji pagasta pārvaldē maksā arī Nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomu maksu, kā arī maksājumus
par Mazsalacas mūzikas un mākslas skolu. Pārvalde sniedz pakalpojumus ( kopēšanu, faksa nosūtīšanu).
5) Veic lietvedības un personāla uzskaites funkcijas.
Saņemto dokumentu un izsūtīto dokumentu reģistrāciju. Pagasta pārvaldē 2012. gadā saņemti 196
dokumenti un izsūtīti 207 dokumenti.
Par saņemtajiem materiāliem un to izlietojumu atbilstoši pašvaldības nolikumam „Par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju Mazsalacas novada pašvaldībā”.
6)Slēdz līgumus par komunālajiem pakalpojumiem un atkritumu savākšanu un izvešanu, kā izdara
grozījumus pie noslēgtajiem līgumiem. Uzņem skaitītāja rādījumus uz katra mēneša beigām un apkopotos
datus nosūta Mazsalacas novada grāmatvedībai komunālo aprēķinu veikšanai. Saņemtos rēķinus izsūta
pakalpojuma ņēmējam elektroniski un vēstuļu formātā. Katru mēnesi veic ūdensskaitītāju datu rādījumu
salīdzināšanu ar centrālā ūdenstorņa skaitītāju, kā arī daudzdzīvokļu māju ienākošajiem ūdensskaitītājiem,
lai noteiktu ūdens pārtēriņus un ekonomiju.
7)Sniedz izrakstus no Sēļu pagasta sēžu protokoliem par laika posmu no 2004.g-2009.g
8)Veic „Mazsalacas novada ziņu” izdevumu kopēšanu un izplatīšanu pagasta iedzīvotājiem.
Iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu,
ierosinājumus Pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.
Sagatavo budžeta tāmes un seko to izpildei, nepieciešamības gadījumā ierosina budžeta grozījumus.
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10) Sēļu feldšerpunkts darbojas saskaņā ar Mazsalacas novada pašvaldības noslēgto līgumu ar Veselības
norēķina centru.

Mazsalacas vidusskola
Skola 10. – 12. klašu skolēniem sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju
piedāvā projektu „Esi līderis ”. Pēc programmas apgūšanas skolēni iegūst profesionālās pilnveides
izglītības apliecību. 2012. gadā deviņi 12. klases skolēni saņēma profesionālās pilnveides izglītības
apliecību.
Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību „Junior Ac ievement - oung Enterprise Latvija” skolēniem ir
dota iespēja iesaistīties ekonomiskās izglītības mācību programmas īstenošanā, organizējot mācību
uzņēmuma darbību.
10. – 11. klasē skolēni apgūst zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmi. 2011./2012. mācību gadā
skolas zinātniski pētniecisko darbu konferencē aizstāvēti 7 darbi.
Skolēni piedalās starptautiskajās apmaiņas programmās: bērnu kultūras un izglītības apmaiņas projekti ar
Sankt-Pēterburgas 700. vidusskolu (Krievija) un Tamsalu ģimnāziju (Igaunija). No 29. aprīļa līdz 4.
maijam skolā viesojas Sankt-Pēterburgas 700. vidusskolas skolēnu delegācija.
23. aprīlī deju kolektīva koncerts Tamsalu ģimnāzijā. 23. un 24. martā 23 skolotāji Tamsalu ģimnāzijā
noklausījās 10 stundu kursu par tēmu „Jauniešu vecumposma īpatnības. Problēmu atpazīšana. Darbs ar
problēmbērniem”.
Kopš 2001. gada skolēni piedalās starptautiskajā jauniešu vācu valodas apguves programmā,
sadarbojoties ar Vācijas Ober auzenas vasaras nometņu centru un Giterslo apgabala Drostes izglītības
centru. No 31. jūlija līdz 13. augustam – vācu valodas nometne Nīdermīlenē (Vācijā). Piedalījās 8
skolēni, ievirzes vadīja skolotājas A. Vidovska un G. Jēkabsone.
Skola sadarbojas ar Stok olmas Rotari klubu (Zviedrija), kura eksprezidents ir skolas draugs un mecenāts
Rolfs Falkenbergs. Rotari klubs sekmīgākajiem skolēniem piešķir stipendiju. 2011./2012. m.g. Rotari
kluba stipendiju saņēma Alise Jātniece (12.klase).
2. – 4. klašu skolēniem, kas deklarēti Mazsalacas novadā, ir nodrošinātas
brīvpusdienas. Izglītojamajiem ir iespēja mācīties un atpūsties 1. – 4. klašu un 5.- 9. klašu pagarinātās
dienas grupās. Skolā pastāvīgi strādā atbalsta personāls: psi ologs, sociālais pedagogs, logopēds, 2
speciālie pedagogi, skolotāja palīgs, medicīnas darbinieks, karjeras konsultants. Skola piedāvā
fakultatīvās nodarbības datorzinībās 3. – 4. klašu skolēniem un angļu valodā 1. – 2. klašu skolēniem.
Vienu reizi divos gados tiek organizēta sākumskolas skolēnu grupa peldētapmācībai Valmierā.
Tiek organizētas apmācības un B kategorijas autovadītāju tiesību un CSDD velosipēda vadīšanas tiesību
iegūšana. 38 skolēni ieguva CSDD velosipēda vadīšanas tiesības.
Mācību gada beigās vienas dienas ekskursija mācībās sekmīgākajiem skolēniem un tiem, kuru mācību
sasniegumos vērojama vislielākā izaugsme. 21. martā aktīvākajiem interešu izglītības pulciņu
dalībniekiem organizēts brauciens uz mūziklu „Sūnu ciema zēni” Rīgā, Kongresu namā.
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).
Ar detalizētu Mazsalacas vidusskolas 2012.g pārskatu un skolas pašnovērtējumu iespējams iepazīties
http://mazsalacasvsk.skolam.lv/files/Publiskais_parskats-2012.pdf un
http://mazsalacasvsk.skolam.lv/lv/par_skolu/682

Ramatas sākumskola
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2011./2012. mācību gadā Ramatas sākumskolā mācās 31 skolēns no 1.-4. klasei. Divās pirmsskolas
vecuma grupās 36 audzēkņi. 5/6gadīgo audzēkņu grupā 17 bērni, bet mazajā grupiņā, kur bērnus uzņem
no pusotra gada vecuma, 19 bērni. Skolā strādā 7 pedagoģiskie un 8 te niskie darbinieki.
Tiek piedāvātas 5 interešu izglītības programmas – ar valsts nodrošinātu finansējumu tautas deju un
teātra pulciņos, bet ar pašvaldības finansējumu sporta, dziedāšanas un datorpulciņos.
2011./2012.mācību gadā skolēni piedalījās novada un Vidzemes reģiona olimpiādēs:
1.vieta un Valmieras pilsētas un novada 3. klašu matemātikas olimpiādē,
Atzinība Valmieras pilsētas un novadu kombinētajā olimpiādē,
Atzinība Vidzemes reģiona 3. klašu matemātikas olimpiādē,
Atzinība Valmieras pilsētas un novada 4. klašu angļu valodas olimpiādē.
Skolā tiek organizēta pašvaldības finansēta pagarinātā dienas grupa. Vienu reizi nedēļā skolēniem ir
pieejama logopēda konsultācija.
Skola iesaistījās ERAF projektā „Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija”. Projekta ietvaros
skolā tika uzstādīta interaktīvā tāfele, skolēniem ir iespēja apgūt datorprasmes pie diviem datoriem;
pedagogiem nodrošināts portatīvais dators darbam ar interaktīvo tāfeli, skolā ir ierīkots lokālais tīkls.
Visiem skolēniem ir nodrošinātas brīvpusdienas. Maznodrošināto vecāku bērniem ir apmaksāts arī
launags.
Skola ir iesaistījusies ES un valsts atbalsta programmā „Skolas auglis”. Programma nodrošina
skolēniem 4 mēnešus trīs dienas nedēļā saņemt ābolus.
Skolēni iesaistās „Zaļās jostas” un SIA Līgatnes papīrfabrika makulatūras vākšanas konkursā, savācot
un nododot 1,5 tonnas makulatūras.
Sadarbībā ar Mazsalacas novada pašvaldību un Ramatas pagasta pārvaldi skolā realizēts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekts „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta ietvaros skolas teritorijai tika nomainīts žogs, rotaļu laukumā uzstādīti jauni atribūti un sporta
laukumā ierīkoti jauni laukumi dažādām sporta aktivitātēm.
Skolas pirmsskolas grupās iegādāti jauni skapīši garderobēs, gultas, galdi un krēsli. Skolnieku galdiem
nomainītas virsmas, iegādāti jauni krēsli.
Skola pasākumu organizēšanā un īstenošanā aktīvi sadarbojas ar Ramatas pagasta kultūras centru.
Kopīgi pasākumi un koncerti notiek regulāri – dzejas dienas, olimpiskā diena, gadskārtu ieražas Miķeļtirgus, Ziemassvētki, Sveču diena, mācību gada noslēguma koncerts estrādē – dāvana pagasta
iedzīvotājiem.

Mazsalacas mūzikas un mākslas skola
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 2012./13. mācību gadā mācības apguva 92 audzēkņi. No tiem
55 audzēkņi bija mūzikas programmā, bet 37 mākslas programmā. Mūzikas programmā 26 audzēkņi
mācās klavierspēli, 5- vijoļspēli, 5 flautas spēli un 19 audzēkņi apgūst pūšamo instrumentu spēli.
Šajā gadā skolu absolvē 7 audzēkņi, no tiem 5 mūzikā un 2 mākslas programmā. Viena mūzikas
programmas audzēkne mācību laikā apguvusi divas programmas - klavierspēles un flautas spēli.
Māklas programmas audzēknes savā diplomdarbā izstrādā projektus - koka sēni ar soliņiem un metāla
puslodi, kas apstrādāta aušanas te nikā. Šie darbi ir paliekoši un turpmāk rotās mākslas skolas zaļo zonu.
Skolā strādā 10 pedagogi mūzikas un 4 pedagogi mākslas programmas novirzienā. 5 mūzikas pedagogi
brauc no citām vietām: 2 no Cēsīm, 1 no Matīšiem, 1 no Rīgas un 1 no Rūjienas. Pārējie pedagogi dzīvo
Mazsalacā. Mākslas programmā šogad sāka strādāt jauns pedagogs – Gita Sirmā.
Kā katru gadu esam piedalījušies dažādos konkursos, skatēs, festivālos, kā arī snieguši koncertus
tuvākā un tālākā apkārtnē. Esam piedalījušies arī dažādos citos koncertos tos papildinot ar saviem
priekšnesumiem. Ir turpinājusies arī sadarbība ar Alojas, Rūjienas, Strenču, Staiceles un Pāvela Jurjāna
rskats
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mūzikas un mākslas skolām. Sadarbojamies arī ar Mazsalacas pirmskolas iestādi, iepazīstinām bērnus ar
mūzikas instrumentiem un sniedzam koncertus gan bērnudārzā, gan arī mūzikas skolas zālē.
Šī gada galvenais notikums ir bijis skolas 20 gadu pastāvēšanas jubilejas pasākums. Jubilejas
pasākumā klāt bija esošie audzēkņi ar saviem vecākiem gan arī bijušie audzēkņi, bijušie skolotāji, viesi
un sadraudzības skolas. Koncertā piedalījās esošie skolas audzēkņi, kā arī bijušie audzēkņi ar saviem
bērniem. Mākslas skola atklāja izstādi kopā ar bijušo audzēkņu darbiem. Gada gaitā izstāde tika izstādīta
gan Sēļos, Ramatā, kultūras centrā Mazsalacā, gan arī muzejā. Otrs svarīgākais un lielākais notikums bija
koncets gada noslēgumā „Spāņu ritmos”. Šjā koncertā beidzēju klases audzēkņi dziedāja operu ārijas no
Bizē operas „Karmena”. Mākslas programmas audzēkņi gatavoja un demonstrēja tērpus par spāņu tēmu,
kā arī koncertu kuplināja deju grupas „Nezāles” no Matīšiem. Koncerti vecākiem kā katru gadu tika
organizēti gan pirmajā gan otrajā pusgadā.
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Pasākumi, notikumi Mākslas skolā
No 08.10. –
14.11.
Dec.
Febr
09.10.

Mazsalacas k/c mākslas skolas esošo un bijušo audzēkņu darbu izstāde.

Pedagogi

Sēļu muižā.
Ramatā.
Skolotāju dienas pasākums mākslas skolā.

Laila, 7. klase

26.10.

Muzeju prakse Rīgā

10.11.

MMMS 20 gadu jubilejas pasākums k/c.

Pedagogi

22.11.

Gita, Laila

30.11.

Seminārs kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrā „ Kultūras
mantojuma apguves iespējas un pieredze mākslas skolās Latvijā”.
Muzeju prakse Rīgā

12.12.

Vecāku sapulce 7.kl.

Pedagogi

13.12.

Vecāku sapulce 1.kl.

Pedagogi

15.12.

Muzeju prakse Rīgā

14.12.

Vecāku sapulce 2.kl.,3.kl.

Pedagogi

18.12.

Vecāku sapulce 4.kl

Pedagogi

19.12.

Vecāku sapulce 5.kl.,6.kl.

Pedagogi

08.02.

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu seminārs Valkā, Valgā „Trīs līmeņu Pedagogi
mākslas izglītība Igaunijā.”
Gatavošanās un dalība Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu Pedagogi
valsts konkursā, Balvu starptautiskajā III. Viz. M. konk. „Dažādā pasaule”,
Čehijas 41. Starpt. Bērnu viz. M. konk. Lidice, Taivānas 44. Pasaules bērnu
mākslas konk.
Audzēkņu darbi Lieldienām – šūti un filcēti zaķi, apgleznoti putnu būrīši,
Laila
gleznojumi ar putniem Mazsalacas k/c logu un foajē dekoram.
Muzeju prakse Rīgā. Tekstila ekspozīcija, Valda Celma personālizstāde,
madarošanas darbnīca Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.
Brauciens uz Sanktpeterburgu. Keramikas nodarbības vadīšana 700. Skolas
Biruta, Laila,
skolēniem, Mazsalacas vsk. skolēnu grimēšana teātra festivāla izrādei,
Jānis.
ekskursijas vadīšana Ermitāžā, mākslas muzeju apmeklējums.
Tēlniecības darbnīca, gatavošanās izstādei „Dziesmu svētku ceļš”.
Jānis,
vieslektori
Vecākajām klasēm Rūjienas k/c Rīgas Amatniecības vidusskolas prezentācijas Gita, Laila
pasākuma apmeklējums.
„Mākslas un mūzikas pavasaris spāņu ritmos” Mazsalacas k/c.
Pedagogi

No 26.03.
05.04.
15.04. –
21.04.
06.05.
08.05.
10.05.
16.05.
03.06. –
15.06.

Brauciens audzēkņiem uz Salacgrīvu pie keramiķa Jāņa Klīdzēja, iepazīšanās ar Biruta, Jānis.
viņa darbiem vidē, āra cepli, keramikas darbnīcu.
Praksē – plenērs.
Pedagogi

Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde
Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, kuri tiek
apmācīti pēc pirmsskolas izglītības programmas. Katru otrdienu un ceturtdienu ar bērniem strādā
logopēde. Uz 2012. gada 1. janvāri iestādi apmeklēja 54 bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, kuri izvietoti
3 grupās. Rotaļapmācības vada 7 pedagogi – 6 pirmsskolas skolotājas un 1 pirmsskolas mūzikas
skolotāja. 2012. gada maijā pirmsskolas iestādi beidza un uz skolu devās 11 bērni. No 2012.g 1.
septembra PII apmeklē 57 bērni.
2011/2012. māc. gada aktivitātes

Septembris-Decembris

ESF projekta: “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” 5. posma 3. aktivitāte (I.Taube, R.Gobiņa)

Oktobris- Novembris

ESF projekta : Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” 5. posms 3. aktivitāte (I.Taube, R.Gobiņa)

Oktobris - Decembris

ZAAO vides projekts, konkurss „Mīklas par atkritumiem”

Marts

Radošuma nedēļa Mazsalacas novadā
( atvērto durvju dienas Mazsalacas PII)

Marts - Aprīlis

„Mana aptieka” zīmējumu konkurss „Man patīk sportot”

Aprīlis

ZAAO vides projekts, konkurss „Šķiroto atkritumu akcija”
( savācām 1,5t papīra, 0,4m³ pet pudeles)

Jūnijs

Piedalāmies mākslas un mūzikas festivālā „Toņi un pustoņi”
dažādās aktivitātēs ( koncerti, radošās darbnīcas, izstādes)

Mazsalacas novada kultūras centrs
Mazsalacas novada Kultūras centrs ir novada kultūras procesa nodrošinātājs un virzītājs. Mazsalacas
novadā 2012. gadā tika organizēti 12 valsts un tradicionālo svētku pasākumi (1206 apmeklētāji), 23
atpūtas un izklaides sarīkojumi (2893 apmeklētāji), 46 amatieru koncerti (5058 apmeklētāji), 5
profesionāļu koncerti ( 529 apmeklētāji); 5 amatieru izrādes (516 apmeklētāji), 3 profesionāļu izrādes (
398 apmeklētāji); 24 izstādes (5455 apmeklētāji), 10 izstādes citviet ;1 festivāls (879 apmeklētāji) un 10
informatīvi izglītojoši sarīkojumi (683 apmeklētāji); 2 kino izrādes ( 444 apmeklētāji); organizēti arī
reliģiski sarīkojumi un tematiski gadatirgi.
No 141 viena pasākuma 30 organizēti novadā ar ieejas biļetēm, pārējās norises nodrošinājusi
pašvaldība un bijušas bez ieejas biļetēm.
Kultūras centra kolektīvi devušies 28 reizes priecēt kaimiņus un draugus, kā arī fotostudija savus
darbus izstādījusi ārpus novada.
Par 41499 LVL tiek plānoti dažādu kultūras pasākumu organizēšanas izdevumi Mazsalacā, Ramatas
un Sēļu pagastos. Bez tam novads finansiāli atbalsta šādas aktivitātes:
Mazsalacas novada jauniešu džeza ansamblis “ out Jazz Band”;
Jauktais koris “Salaca”,
Bērnu deju kolektīvs “Kamolītis”;
Jauniešu tautas deju kolektīvi “Velniņi”, “Magone”,
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Skaņaiskalns”,
Senioru deju kopa “Minna”,
Tautas lietišķās mākslas studija “Mazsalaca”,
Jauniešu mūsdienu deju kolektīvs,
Pirmskolas vecuma bērnu ritmikas deju kolektīvs “Danču bērni” 3-4g.v., Pirmskolas vecuma Bērnu
ritmikas deju kopa “Danču bērni” 5-7g.v.,
Pirmskolas un skolas vecuma bērnu popgrupas “Svētdiena”
Angļu valodas kursi,
Amatniecības kursi,
Gleznošanas darbnīca,
Senioru vokālais ansamblis “Atbalss”,
Vokālais ansamblis “Ēra”,
Fotostudija “Fokuss”;
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Vingrošanas un veselīga uztura skolas nodarbības,
Ģitāras spēles,
Jogas nodarbības,
Ramatas pagasta amatierteātris
Sēļu pagasta deju kopa “Draiskules”.
Kopskaitā Mazsalacas novadā aktīvi var piedalīties 11 kursos, 7 praktiskos semināros, 18
amatiermākslas kolektīvos, kas pamatā nodrošina Dziesmu svētku tradīciju pārmantojamību un
mākslinieciskās programmas visdažādākajās norisēs un svētkos. Dalībnieku kopskaits 382 vecumā no 3
līdz 80 gadiem.
Kultūrai, atpūtai un sportam budžetā paredzētais finansējums ir 12 % no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem.
Ik gadu piedalās Nemateriālā kultūras mantojuma pasākumos, Tradicionālo prasmju skolā, Satiec savu
meistaru, Radošuma nedēļās. Kā savu un vērtīgu norisi iedibinājis Atvērto durvju dienas Kultūras centrā un
iespēju apmeklēt visas kursu un kolektīvu nodarbības, lai atrastu savu brīvā laika pavadīšanas jomu.
Novads kā Dziesmu un Deju svētku dalībnieks ir gan skolēnu, gan pieaugušo svētkos, kur dalībnieku
skaits sniedzas krietni pāri simtam.
Tradicionālie svētki, ieražas, Valsts gadadienas tiek atzīmētas vienlaikus ar ievērojamiem novada
iedzīvotāju sasniegumiem, kā novada Gada cilvēks 5 nominācijās, sakoptāko sētu īpašnieki, novada
amatierkolektīvu dalībnieku un vadītāju sumināšana, izcilāko novadnieku nozīmīgu jubileju svinēšanu.
Novada Kultūras centrs ir ilgstoši sadarbojies ar Valsts aģentūru un Latvijas nacionālo kultūras centru,
lai novadā organizētu vasaras amatnieku meistardarbnīcas, kā cimdu adīšanas un vienkoču meistarklases.
Sadarbības partneri novadam ir arī VISC, kuru rosināts novada Kultūras centrs organizē mūzikas un
mākslas festivālu Latvijas novadu skolu audzēkņiem, kas pulcē vizuālās mākslas un vokālās mākslas
interešu izglītības audzēkņus un pedagogus. Vairākus gadus esam sadarbības partneri biedrībām, jo spējam
nodrošināt praktiskos seminārus vasaras nometnēs ģimenēm, kā arī jauniešiem. Esam sadarbības partneri
“Latvijas koncerti” un Jauno komponistu radošajās starptautiskajās nometnēs.
Tā kā novada Kultūras centra infrastruktūra atbilst mūsdienu prasībām, tad mūs izvēlas Rīgas mūzikas
skolas, lai organizētu sadarbībā mums radošās nometnes, koncertus, meistarklases. Mazsalacas novada
Kultūras centrs ir iedibinājis tradīciju reizi divos gados organizēt Latvijas lauku koru konkursu – koncertu,
kas pulcē vienkop kora kolektīvus no visas Latvijas, lai cīnītos par Pētera Hicenberga piemiņas balvu.
(P.Hincenbergs bijis Pirmo Latviešu dziesmu svētku Sudraba liras ieguvējs.) Novads no pirmās dienas
iesaistījies Kultūras mantojuma dienās, kas ļāvis izvietot Kultūras mantojuma karogus Lībiešu pilskalnā, pie
Valtenberģu muižas, Līču skolas Ramatā, Rīgas ielā ,Skaņajā kalnā.
Mazsalacas novada Kultūras centrs nodrošina telpas starptautiskā projekta Bridging Baltic projekta
semināriem, novada senioru biedrības „Atbalss” projekta nodarbību realizācijai, kā novada iestāžu norišu
veiksmīgai un profesionālai norisei.
Cieša sadarbība izveidojusies ar visām kristīgajām konfesijām. Mazsalacas novada Kultūras centrs
novadā nodrošina mūžizglītības programmu realizāciju, kuras inicē biedrības, fiziskās un juridiskās
personas. Notiek arī starptautiskās komponistu meistarklases un koncerti, ģimeņu un dažādu interešu grupu
radošās nometnes, kā arī dalība Mazsalacas novada dienās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Mazsalacas pilsētas bibliotēka
Martā tika pabeigts ELFLA, LAD projekts „Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija” un
bibliotēka pārcēlusies uz jaunām, izremontētām telpām Parka ielā 9. Bibliotēkā iegādātas arī mūsdienīgas
mēbeles.
2012.gadā reģistrēti 962 bibliotēkas lietotāji, to skaitā 318 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
Apmeklējumu kopskaits 10 396. Vidējais apmeklējumu skaits gadā uz 1 lietotāju - 11. Izsniegumu
skaits 15 671 eksemplāri. Vidējais izsniegumu skaits gadā uz 1 lietotāju - 16.
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Bibliotēkas fonds 17 254 eksemplāri, ieskaitot preses izdevumus. Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti
566 eksemplāri par summu 2998,54 Ls. Dāvinājumu kārtībā esam saņēmuši 372 eksemplārus par summu
574,63 Ls. Izdevumi periodikai - 845 Ls. Pašvaldības finansējums grāmatu iegādei uz 1 bibliotēkas
lietotāju bija 3,12 Ls un preses iegādei 0,88 Ls.
Bibliotēkā pieejami 14 datori, 3 no tiem darbiniekiem, un 11 apmeklētājiem, 2 multifunkcionālās
iekārtas, 2 skeneri, 1 kopētājs, 3 printeri.
Informācija
par
bibliotēku
pieejama
Mazsalacas
novada
mājas
lapā
http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/mazsalacas-biblioteka un bijušā Valmieras rajona laikrakstā
„Liesma”, Valmieras integrētās bibliotēkas mājas lapā- http://www.biblioteka.valmiera.lv/lat/rajons/237
un portālā kulturaskarte.lv
Mazsalacas pilsētas bibliotēka izdod bibliotēkas avīzīti „Literārās vēstis”.
Gada laikā sarīkotas 30 izstādes, 9 pulciņa „Laisma” nodarbības, 3 tikšanās ar grāmatu autoriem,
notikušas 7 datornodarbības iesācējiem un noorganizēti 3 izglītojoši pasākumi pirmsskolas un
sākumskolas audzēkņiem.
Maijā, sadarbojoties ar lasītājiem, kopīgi sagatavots un iesniegts VNF projekts „Skaista, sakopta vide
izdaiļo dvēseli”, kura rezultātā pie bibliotēkas ēkas ierīkota košumkrūmu un puķu dobe.
Šajā gadā turpinājās uzsāktā sadarbība ar Mazsalacas senioru biedrību „Atbalss”, kopīgi organizējot
tikšanos ar Mariku Svīķi un Jāni Žagariņu, un foto studiju „Fokuss”, kuras dalībnieki pulcējās bibliotēkās
telpās un izmantoja bibliotēkas datorus, lai apstrādātu un atlasītu bildes foto izstādēm.
Rīkojām regulāras tikšanās ar Mazsalacas novada bibliotekārēm un bijušajām kolēģēm, lai kopīgi
pārrunātu ar bibliotekāro darbu saistītos jautājumus un dalītos pieredzē.
Gada nogalē bibliotēkas sadarbības partnerus un atbalstītājus aicinājām uz Ziemassvētku eglīti,
pārrunājām 2012. gadā padarīto un apspriedām ieceres jaunajam gadam.
Plānotie pasākumi 2013. gadā:
Piedalīties Eirope Direct informācijas centra Valmierā rīkotajā projektu konkursā „Bibliotēka - tilts uz
Eiropu”, lai piesaistītu papildus finansējumu pasākumu rīkošanai. Iesaistīties Mazsalacas pilsētas svētku
pasākumos, organizējot tikšanos ar novadnieci, literāti Baibu Talci.
Turpināt rīkot izglītojošus pasākumus un izstādes Bibliotēku nedēļas ietvaros aprīlī, Dzejas dienās
septembrī un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos novembrī.

Ramatas pagasta bibliotēka
Bibliotēkā ienākušas 254 grāmatas un 5 audiovizuālie dokumenti( Ls 1422.00), kā arī 359
seriālizdevumi. Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 151 grāmata ( Ls84631), dāvinājumos saņemtas 103
grāmatas un 5 audiovizuālie dokumenti (Ls 575.69). Bibliotēkas lietotājiem pieejami 17 nosaukuma
žurnāli un 2 nosaukuma avīzes (Ls 596.00).
Bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 132 lietotāji, 48 pieaugušie un 49 bērni un jaunieši.
Apmeklējums bibliotēkā -1716, t.sk. 477 bērni un jaunieši. Izsniegumu kopskaits - 3962, t.sk. grāmatas 1484, seriālizdevumi - 2478, t.sk. bērnu un jauniešu -123. Iekšzemes starpbibliotēku abonements 120
grāmatas, uz citām bibliotēkām izsniegtas 50 grāmatas.
Bibliotēkas krājumā - 3962 grāmatas.
Bibliotēkas ieņēmumi- Ls 8178, no pašvaldību budžeta piešķirti Ls 7835, mērķdotācijas no valsts
budžeta Ls 343.

Sēļu pagasta bibliotēka
2012. gadā iepirktas 167 grāmatas par Ls 989, tie pašvaldības līdzekļi un no dažādām institūcijām par
Ls 343, savukārt preses izdevumiem atvēlēti Ls 991.
Sēļu pagastā šobrīd 442 iedzīvotāji deklarējuši savas dzīves vietas, bet praktiski dzīvo 405 iedzīvotāji
no kuriem 204 bibliotēkas klienti jeb 50.3% Šobrīd bibliotēku izmanto visdažādāko sociālo grupu,
izglītības, vecuma, profesiju reliģiskās piederības pārstāvji. 2012.gadā Sēļu pagasta bibliotēku
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apmeklējuši 6605 klienti; izsniegums – 6860. 50% no izsnieguma seriālizdevumi. No kaimiņu
bibliotēkām SBA kārtā tika saņemti 258 eksemplāri grāmatas, bet 35 eks. aizdoti kaimiņu bibliotēkām –
kopā: 293 eks.
Sadarbojoties ar Valmieras probācijas dienesta un Mazsalacas sociālā dienesta darbiniekiem, 2012.
gadā Sēļu pagastā tika organizēti kursi jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni: “Sociālo kompetenču
un komunikāciju pamatprasmju izglītība jauniešiem” - 2 nodarbības, kurās piedalījās 18 jaunieši.
Ilgstošiem bezdarbniekiem notika 4 nodarbības: „ Sociāli atstumto iedzīvotāju grupu apmācība un
iespējas pašnodarbinātības uzsākšanai” – šo kursu noklausījās 32 apmeklētāji, savukārt māmiņām, kuras
vienas audzina bērniņu, notika lekcija: Bērna emocionālās vajadzības, saistība ar bērna attīstību” –
noklausījās 5 māmiņas.
Zemniekiem notika semināri par tēmām: „ Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību
konkurētspējas palielināšana biškopībā, putnkopībā, smiltsērkšķu audzēšanā”, un mājražotājiem seminārs
„ Sīkdzīvnieku audzēšanas specifika”. Ļoti saistoša ne tikai Sēļu pagasta un Mazsalacas novada, bet arī
Rūjienas novada interesentiem bija konference ar psi oterapeites un ģimeņu konsultantes Ināras Vārpas
atraktīvo pasniegšanas stilu: „ Labu attiecību pieredze ar sevi, citiem un jaunu pārmaiņu iespējas
turpmāk”, konferencē piedalījās 78 interesenti.
Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu Valmierā, biedrību: „No Salacas līdz Rūjai” un
Mazsalacas novada attīstības nodaļas speciālistiem – bibliotēkas lasītavā notiek tikšanās ar Sēļu pagasta
iedzīvotājiem, lai apspriestu Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.- 2024. gadam, kā arī
iedzīvotāji aktīvi apsprieda Mazsalacas novada ekonomiskās attīstības projektu. Sadarbojoties ar
amatniecības kameru un biedrību „Dāmu klubiņš” martā notika radošuma nedēļa ar ādas apstrādes un
adīšanas nodarbībām.

Skaņkalnes pagasta bibliotēka
Lasītāju kopskaits 2012. g beigās - 151( 69 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem), apmeklējumu kopskaits2016 ( 952 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem), izsniegums-345 (1512 grāmatas, 1939 žurnāli, laikraksti,
fondā kopumā 4645 eksemplāri, 2012. gadā ienākuši 176 eksemplāri.

Mazsalacas novada bāriņtiesa
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.
Aizstāvot bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, kā arī
personu ar ierobežotu rīcībspēju personiskās un mantiskās intereses, savas kompetences robežās ir
pieņēmusi 32 lēmumus. No tiem neviens lēmums netika pārsūdzēts.
Mazsalacas novada bāriņtiesa ir pieņēmusi sekojošus lēmumus:
Aizbildnības dibināšana bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības – 2 lēmumi
(nodibināta aizbildnība un iecelti aizbildņi 2 bērniem)
Aizbildnības atcelšana, sasniedzot 18 gadu vecumu un citos gadījumos – 1 lēmums
Aprūpes tiesību atņemšana – 4 lēmumi
(aprūpes tiesības atņemtas 8 mātēm un 6 tēviem uz 15 bērniem)
Pieņemti 2 vienpersoniskie lēmumi
Aprūpes tiesību neatjaunošana 3 lēmumi
Aprūpes tiesību atjaunošana – 1 lēmums
Bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar ārpusģimenes aprūpi sociālās re abilitācijas
iestādēs – 1 lēmums
Bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar ārpusģimenes aprūpi ievietojot audžuģimenē –
1 lēmums
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Bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar ārpusģimenes aprūpi nodibinot aizbildnību un
ieceļot aizbildni – 1 lēmums
Prasību iesniegšana tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu - 4 lēmumi
Nepilngadīgā bērna mantisko interešu aizstāvība – 5 lēmumi
Atļauts šķērsot valsts robežu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem- 2 lēmumi
Ģimenes valsts pabalsta izmaksa – 1 lēmums
Bērnu nodošana citas personas aprūpē vecāku prombūtnes laikā - 5 lēmumi
Veikusi notariālus apliecinājumus pašvaldībā dzīvojošiem iedzīvotājiem - 232 (pilnvaras, līgumi,
nostiprinājuma lūgumi u.c. dokumenti)
Kopā bāriņtiesas kontrolē ir 70 lietas. Ārpusģimenes aprūpē 27 bērni, aizgādnībā 1 persona,
mantojumam aizgādnis - 1.
Bāriņtiesa piedalījusies 4 lietu izskatīšanās tiesās.
Bāriņtiesas apritē esošo dokumentu skaits – sarakste ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar
fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos 212 ienākošie dokumenti, 319
izejošie dokumenti.

Mazsalacas novada sociālais dienests
Lai iedzīvotājiem pakalpojumi būtu pieejami tuvāk savai dzīvesvietai, sociālajiem darbiniekiem ir
noteikti pieņemšanas laiki arī Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs.
Informācija par sociālo dienestu, paziņojumi iedzīvotājiem, noderīga informācija līdz iedzīvotājiem
tiek novadīta sekojošos veidos:
• ar informatīvā bukleta „Mazsalacas novada Sociālais dienests” palīdzību,
• 2012. gadā viena intervija un informācijas sniegšana laikrakstam „Liesma”,
• ar informatīvās Ziņu Lapas Mazsalacas novadā palīdzību,
• aktuālā informācija Mazsalacas novada mājas lapā, kā arī paziņojumu izlikšana iedzīvotājiem
pieejamās vietās - uz ziņojumu dēliem.
Sociālais dienests savas kompetences ietvaros sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām – Sarkanā
Krusta Valmieras nodaļu - pārtikas pakas un umānās palīdzība; Valmieras novada Fondu – pārtikas
pakas daudzbērnu ģimenēm un vientuļajiem pansionāriem, dāvanu kartes pirmklasniekiem; Mazsalacas
novada Senioru biedrību „ Atbalss”- aktivitātes senioriem, pieredzes apmaiņa; Politiski represēto
apvienības Mazsalacas kopu – finansiālas atbalsts represētām personām, pieredzes apmaiņa; Novada
uzņēmēji un fiziskas personas – finansiāls un materiāls atbalsts vientuļajiem pensionāriem
Ziemassvētkos.
2012. gadā turpinājās ar Latvijas Pašvaldību savienība – ar A/S Latvenergo atbalstu Elektrības
dāvanu karšu izsniegšana mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Mazsalacas novadā uzsāka īstenot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” projektu
,,Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”.
Projekta mērķis ir attīstīt jaunu sociālās re abilitācijas pakalpojumu Vidzemes reģionā. Sociālās
re abilitācijas pakalpojums tiks sniegts tām sociālās atstumtības riska skartajām mērķa grupas personām,
kam līdz šim pakalpojums nav bijis pieejams vai bijis pieejams nepietiekošā apjomā vai kvalitātē.
Projekta ietvaros psi oloģisko atbalsta grupu apmeklēja 13 māmiņas no daudzbērnu un nepilnām
ģimenēm. Darbinieki apmeklēja izglītojošus seminārus un supervīzijas. Projekta aktivitātes turpinās arī
2013. gadā.

Mazsalacas novada muzejs
Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas:
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„Valtera Hirtes koka skulptūras” ( V.Hirtes radošā dzīve)
„Seno dzimtu dzimtkoki”
„1300 suvenīru – rotaļu peles”
„Medību trofejas” - jaunums
2012. gada decembrī muzejam tiek nodots Šteinbergu dzimtas dāvinājums: 68 vienības ar dažādām
medību trofejām. Vērienīgais muzeja dāvinājums vēl tiek izvērtēts.
Muzeju 2012. gadā apmeklējuši 4327 apmeklētāji. Muzejs 2012. gadā bija atvērts apmeklētājiem 252
dienas.
2012.gadā muzejā tika izveidotas 4 tematiskās izstādes
„Bedrīšakmeņi Baltijā”
10.02.2012. – 09.05.2012.
„Mans rokdarbs interjerā” 10.05.2012. – 16.06.2012.
„Kā es iemīlējos Meksikā” 21.06.2012. – 16.08.2012.
„Zīds sapņa vieglumā”
10.08.2012. – 10.10.2012.
„Ūdeņi”
10.10.2012. – 12.12.2012.

Skaņākalna dabas parks
Mazsalacas pašvaldības muzeja Skaņākalna dabas parku 2013. gadā apmeklējuši 9,2 tūkstoši
apmeklētāji.
Skaņākalna dabas parka apmeklētāju skaits samazinās proporcionāli Latvijas iedzīvotāju skaitam.
Ar katru gadu palielinās tendence organizētām grupām mazāk staigāt ar kājām. Daļa no grupām
vienas dienas ekskursijā vēlas apmeklēt Rūjienu un Mazsalacu, tāpēc mazāk laika izmanto Skaņākalna
parka apskatei. Trešdaļa tūristu parkā ierodas pirmo reizi, tāpēc daudz laika veltījām apmeklētāju
informēšanai, vēlmju noskaidrošanai, maršrutu sastādīšanai.
2012. gada vasarā tika veikta projekta „Putni salido mājās” izstrāde, rudenī sākās projekta realizācija.
Liela uzmanība tiek pievērsta parka uzturēšanai, sakopšanai - parkā strādāja gan gidi, gan dažādas
ieinteresētās personas. "Meža dienās" Mazsalacas vidusskolas bērni stādīja priedītes, kopa vētras postītās
vietas, savāca atkritumus Salacas krastos, sagatavoja malku vasarai ugunskura vietai Skaņākalnā.
Labprāt parku apmeklē arī pilsētas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji staigājot pa takām un stigām, vērojot
pārmaiņas dabā, sēņojot, ogojot, skrienot krosus, braucot ar velosipēdiem, ejot uz avotiņiem pēc labas
kvalitātes dzeramā ūdens. Samazinās peldētāji pie Saliņām, jo jūlijā un augustā strauji pasliktinājās ūdens
kvalitāte Salacā.
Ziemas periodā bija sagatavota lieliska slēpošanas trase, kurās norisinājās arī tradicionālās sacensības
Mazsalacas aplis 2012. Jūnija mēnesī Skaņākalna mežā notika velokross Mazsalacas aplis un Mazsalacas
novada kauss.
Parka teritorijā ir strādāts pie informācijas stendu un informējošo zīmju izgatavošanas, atsevišķu vietu
labiekārtošanas, kārtības nodrošināšanu vakara stundās.

Mazsalacas novada Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Mazsalacas TIUAC 2012. gadā apkalpojis 342 cilvēkus, no kuriem 79% bija latvieši, 11% igauņi, 6%
vācieši un 4% citu tautību pārstāvji. E-pastu apmaiņa un pa telefonu sniegtās konsultācijas nav
uzskaitītas.
Bez tiešajiem pienākumiem informācijas apkopošanā, aktualizēšanā un izplatīšanā TIUAC darbojies
dažādās jomās. Atskaites punkti 2012. gadā paveiktajam ir:
Ūdens tūrisma ceļveža „Salaca” pārizdošana
Četru novadu kartes izveide
Sagatavošanās darbi dalībai projektā Riverways
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Mazsalacas veco velosipēdu svētku: Ērenpreisam 121 organizēšana un popularizēšana
Velomaršruta „Pa Ādama pēdām” izstrāde un atklāšana
Velomaršruta „Krustceles” izstrāde
Pasaules armonijas skrējiena koordinēšana Mazsalacas novada teritorijā

Mazsalacas novada dzimtsarakstu nodaļa
2012.gadā Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas:
28 dzimšanas,
1 jaundzimušā dzīvesvietas deklarēšana Mazsalacas novadā,
64 miršanas.

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS VIRZIENI UN MĒRĶI
Mazsalacas novada pašvaldība savā darbībā īsteno ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz
dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu
uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un pilnveidotu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību autonomo
funkciju nodrošināšanu. Pašvaldības izveidoto nodaļu un iestāžu kompetencē ir pašvaldībai uzdoto
funkciju administrēšana, t.sk. uzņēmējdarbības sekmēšana novadā un pasākumu realizācija ekonomiskās
izaugsmes veicināšanai novadā, Eiropas Savienības finansējuma piesaistes veicināšana un pašvaldības
finanšu resursu pārvaldība.

Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)
Galvenais uzsvars Mazsalacas novada attīstībā ir uzņēmējdarbības sekmēšana, jaunu darbavietu
izveidošanas sekmēšana, investīciju veicināšana prioritārajās jomās, inovatīvu risinājumu un
produktu veicināšana, ar to sekmējot konkurences spēju un attīstību. Pārskata gada galvenie
uzdevumi ir sekmēt kokapstrādes, lauksaimniecības un tūrisma biznesa kā papildnozares attīstību,
kuru pozitīva attīstība veicinātu sabiedriskās ēdināšanas, mazumtirdzniecības un citu pakalpojumu
rašanos un attīstīšanos. Investīciju piesaiste šajās nozarēs ir pastāvīga, galvenokārt vērsta uz
te noloģisko iekārtu iegādi, jaunu produktu izstrādi, tirgus apguvi.
Pēc Latvijas Krājbankas darbības apturēšanas ar 2011.gada 22. novembrī (tika iesaldēti
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi LVL 180941,01 apmērā) Mazsalacas novada pašvaldība pārtrauca
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veikt jaunus iepirkumus preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai, kā arī veica citas darbības, lai
iespēju robežās apturētu un pārceltu uz 2012. gadu pakalpojumu un būvdarbu v eikšanu, pēc jau
noslēgtiem līgumiem. Lai pašvaldības iestādes kaut minimālā apjomā varētu veikt savas funkcijas,
lielāko daļu pašvaldības 2011. gada novembra beigās un decembrī paredzēto izdevumu LVL 103879
apmērā nevarēja atcelt, tāpēc to veikšana vai apmaksa tika pārcelta uz 2012. gadu. Finanšu
ministrija noraidīja novada pašvaldības lūgumu pēc finansiālās palīdzības un ierosināja pašvaldībai
ņemt aizņēmumus no Valsts Kases ES projektu realizācijai, kā arī īstermiņa aizņēmuma ņemšana
Valsts Kasē, lai nodrošinātu stabilu pašvaldības finansiālo stāvokli. Līdz ar to Mazsalacas novada
pašvaldība 2012. gadā ņēma vairākus aizņēmumus no Valsts Kases ES projektu realizācijai.
Krājbankā zaudēto naudas līdzekļu pašvaldībai ļoti pietrūks arī 2013. gadā, tāpēc pašvaldībai būs
jāņem aizņēmumus no Valsts Kases ES projektu realizācijai, tai skaitā arī pašvaldības
līdzfinansējumam.

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Pašvaldības budžets ir līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm. Svarīgākais, kas
jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot
konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar
sociālajām interesēm.
Pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtības (Ls)
2011. gads
2012.gads
Izmaiņas (+/-)
Zeme, ēkas, būves
4 574 716
4 523 338
-51 378
Turējumā nodotie valsts
421 813
560 319
+138 506
un pašvaldības
nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes
2 097 812
2 171 227
+73 415
aktīvi
Pašvaldības bilancē ir iekļautas dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas par summu 1 408 234 LVL. 2012.
gadā dzīvojamo ēku sākotnējā vērtība samazinājusies par 7 769 LVL. Nedzīvojamām ēkām sākotnējā
vērtība palielinājusies par 38 474 LVL pret 2011. gadu. Bilancē iekļautas inženierbūves ar vērtību 616
954 LVL. Bilancē par summu 197 116 LVL ir uzskaitīts pārējais nekustāmais īpašums- pārējās celtnes un
būves, kuras nav iespējams klasificēt kā ēkas, transporta vai inženierbūves, vēsturiskos pieminekļus,
sporta un atpūtas būves.
Tika pabeigti Ramatas centra labiekārtošanas darbi (teritorijas žogs ar vārtiem) par 8 948 LVL.
Pārskata gadā par ziedotajiem naudas līdzekļiem tika izbūvēta stiklota sabiedriskā transporta pieturvietas
nojume pie Mazsalacas vidusskolas par 1 597 LVL.
Mazsalacas novada pašvaldības kapitālsabiedrību turējumā un apsaimniekošanā esošo īpašumu uz
31.12.2012. sākotnējā vērtība 735 072 LVL ar uzkrāto nolietojumu 174 753 LVL.
Latvijas Autoceļu direkcijā uz Mazsalacas novada pašvaldības vārda reģistrētas 49 ielas ar kopgarumu
22.176 km un 33 autoceļi ar kopgarumu 57.28 km, kas atbilst bilancē uzskaitītam. Pašvaldības ielas ar
trotuāriem, ceļi un tilti (transporta būves) ir ietverti bilancē par summu 1 371 630LVL. 2012. gadā
transporta būvju vērtība ir samazinājusies par 187 202 LVL.
No Mazsalacas novada pašvaldības īpašumā, lietošanā vai piekritībā esošās zemes tiek iznomāti 176
zemes gabali – 17,58 ha pilsētas un Skaņkalnes pagasta teritorijā iedzīvotājiem mazdārziņu vajadzībām,
303,34 a lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām un 238,15 a par neizpirktām zemēm citai personai
ēku uzturēšanai.
Ir iznomāti vairāki nekustamie īpašumi ar ēkām –pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem– Rīgas ielā
16 (pirts), Ramatas pagasta „Ķīšos”(frizētava), SIA „Mazsalacas slimnīcai” ēka Parka ielā 14, Sēļu
muižā – telpas veikalam SIA „Zaltes” un Latvijas Pastam.
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Iedzīvotājiem iznomātas pašvaldībai piederošās 12 garāžas un kūts „Lībiešu pilskalns” Skaņkalnes
pagastā.
Mazsalacas novada pašvaldībai kontā pazemes aktīvi ir uzskaitīts Purmuižas purvs 560,1 a
rūpnieciska dziļuma 1 471 tūkst. t A un C1 kategorijas augstā un jauktā tipa kūdra ar kopējo bilances
vērtību 1 799 000 LVL. Pašvaldības uzskaitē uz 2012. gadu ir mežaudzes ar kopplatību 1 392,37 a un
131 354 m3 ar kopējo vērtību 367 877 LVL. Trīs mežaudzes Purvītiņi, Jaunsilzemnieki, Jaunvači ar
kopējo platību 18,52 a bija patstāvīgā lietošanā fiziskām personā, kas netika izpirktas, tā nonākot
pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Pamatbudžeta izpilde
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi - kopā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodoklis

2012.gads
775 877
678 378
97 499

2011.gads
697 574
604 481
93 093

Izmaiņas (+,-)
78 303
73 897
4 406

Ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi - kopā
Procentu ieņēmumi par konta atlikumu
Nodevas
Naudas sodi
Pārējie ieņēmumi
Īpašuma pārdošana

2012.gads
13 986
18
2 381
2 865
622
8 100

2011.gads
91 811
455
2 189
2 161
2 079
84 927

Izmaiņas (+,-)
-77 825
-437
192
704
-1457
-76827

Ieņēmumi
2012.gads
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
54 978

2011.gads
49 761

Izmaiņas (+,-)
5 217

Ieņēmumi no vecāku maksām
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie pašu ieņēmumi

9 352
107
11 796
11 423
12 495
9 142
663

9 060
242
9 228
13 468
14 417
2 424
922

292
-135
2 568
-2 045
-1 922
6 718
-259
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Ieņēmumi
Transferti - kopā
Valsts budžeta transferti
Dotācijas pašvaldību budžetiem
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta
iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti ārvalstu fin.palīdzības projektu īstenošanai
no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta
transferti ES struktūrfondu finansēto projektu
īstenošanai
Finanšu izlīdzināšanas fonds
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu
transferti no valsts budžeta
Pašvaldības budžeta transferti
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida
Izglītības funkciju nodrošināšanai

2012.gads
1 220 321
1 192 439
0
427 356
0

2011.gads
1 105 473
1 080 423
42 430
334 948
73 886

Izmaiņas (+,-)
114 848
112 016
-42 430
92 408
-73 886

0

11 972

-11 972

272 067

102 666

169 401

493 016
0

513 862
659

-20 846
-659

27 882
570
27 312

25 050
1 278
23 772

2 832
-708
3 540

Salīdzinot pašvaldības pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu ar iepriekšējo periodu, redzams, ka
kopējais palielinājums ir 120543 LVL.
Lielākais palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir valsts budžeta transfertiem – par
112 016 LVL, kur lielāko daļu sastāda saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai 169401 LVL, mērķdotācija pedagogu atalgojumam 92408 LVL. 2012.
gadā, salīdzinot ar 2011. gadu ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājušies par 73897 LVL,
no nekustamā īpašuma nodokļa par 4406 LVL.
2012.gadā pret 2011. gadu samazinājušies īpašumu pārdošanas ieņēmumi par 76827 LVL un
ieņēmumi no biļešu realizācijas pasākumos par 2 045 LVL.
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Izdevumi pa sfērām
Izdevumi pa sfērām
Izdevumi - kopā
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība

2012.gads
1 869 414
170 537
16 684
34 902
4 739
444 826
7 617
228 292
828 963
132 854

2011.gads
2 220 515
176 652
17 559
188 602
47 200
503 065
7 645
398 817
741 033
139 942

Izmaiņas (+,-)
-351 101
-6 115
-875
-153 700
-42 461
-58 239
-28
-170 525
87 930
-7 088

Izdevumi pa pozīcijām
2012.gads
2011.gads
Izmaiņas (+,-)
Izdevumi - kopā
1 869 414
2 220 515
-351 101
Atlīdzība
876 038
863 980
12 058
Komandējumi
9 581
3 712
5 869
Pakalpojumi
247 720
208 713
39 007
Krājumi, materiāli, preces un inventārs
180 151
123 385
56 766
Periodiskie izdevumi
3 718
2 757
961
Nodokļu maksājumi
8 366
7 206
1 160
Procentu izdevumi
40 488
44 339
-3 851
Sociālie pabalsti
110 924
140 950
-30 026
Subsīdijas un dotācijas
4 737
3 137
1 600
Uzturēšanas izdevumu transferti
74 159
62 373
11 786
Pamatkapitāla veidošana
313 532
579 022
-265 490
Izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa
0
180 941
-180 941
(„iesaldētie” naudas līdzekļi Latvijas Krājbankā)
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Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2012 gadā ir samazinājušies par 351101 LVL, kur ievērojamāko
summu sastāda kapitālie izdevumi 265491 LVL, jo 2011 gadā tika realizēti lielāki projekti.

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZPILDE
Speciālais budžets
Ieņēmumi kopā
Dabas resursu nodoklis
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts budžeta transferti
Izdevumi kopā
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, preces un inventārs
Pamatkapitāla veidošana
Pašvaldības speciālo budžeta transferts uz
pašvaldības pamatbudžetu

2012.gads
38786
5034
33
33719
78217
56703
5551
15393

2011.gads
43423
3 859
161
39 403
41579
31 818
1 971
6 512

570

Izmaiņas (+,-)
-4637
1 175
-128
-5 684
36638
24 885
3 580
8 881

1 278

-708

Salīdzinot ar 2011. gadu pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2012. gadā samazinājušies par 4637
LVL, izdevumi pieauguši par par 36638 LVL.
Speciālā budžeta līdzekļi Mazsalacas pašvaldībā tiek izlietoti paredzētajiem mērķiem.
Autoceļa fonda līdzekļus izlietojam ceļa seguma atjaunošanai, ceļa seguma attīrīšanai no sniega un
kaisīšanai ar pretslīdes materiālu, ceļu grāvmalu appļaušanai, krūmu apaugumu izciršanai, kas 2012. gadā
kopsummā sastāda 72151 LVL. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pārskata gadā ir samazinājies valsts
finansējums atoceļu fondam par 5684 LVL. Lielāki izdevumi pret ieņēmumiem 2012. gadā tika veikti uz
iepriekšējos gados uzkrāto naudas līdzekļu atlikuma rēķina.
Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek izlietoti dabas objektu saglabāšanai, vides piesārņojuma
samazināšanai.

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats
Nr.
p.k.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12.2011.

1

SIA „Banga KPU”

44103002824

961 067

6 405

-145 882

0

821 590

80 724

0

-59 315

0

21 409

3

SIA „Mazsalacas
40003261206
slimnīca”
SIA „Ziemeļvidzemes 44103015509
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija”

16 873

0

0

0

16 873

4

SIA „VTU Valmiera” 40003004220

72 573

0

0

0

72 573

6 405

-205 197

0

932 445

2

Kopā: 1 131 237

Ieguldījums Vērtības
2012.gadā samazinājums
2012.gadā

Izslēgts
2012.
gadā

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12.2012.

Mazsalacas novada pašvaldība 2011. gadā ar domes lēmumu nolēma ieguldīt SIA „Banga KPU”
pamatkapitālā 6405LVL, kā pašvaldības daļēju līdzfinansējumu ES Ko ēzijas fonda līdzfinansētajam
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projektam „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” un ERAF līdzfinansētajam
projektam „Ūdensasimniecības attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārtā”. 2011. gadā tika
veikts avansa maksājums 1 403 LVL, 2012. gadā samaksāta atlikusī summa 5002 LVL.
2012. gadā tika veikts vērtības samazinājums kapitālsabiedrību ieguldījumā: SIA „Mazsalacas
slimnīca” par 59 315LVL, ko sastāda 2011. gada zaudējumi 52 789 LVL un 2012. gada zaudējumi 6 526
LVL, SIA „Banga KPU” par 145 882 LVL, ko sastāda 2011. gada zaudējumi 146 626 LVL un 2012. gada
nesadalītā pelņa 744 LVL.

PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI
Mazsalacas novada pašvaldības saistības (aizņēmumi uz 01.01.2013)
Aizdevējs

Mērķis

Parakstīšanas Atmaksas
Valūtas
Aizņēmuma Parāds uz Atmaksa
datums
termiņš apzīmējums
summa 01.01.2013. 2013.gadā

Valsts kase Ēkas Pasta ielā 3
piemērošana Mazsalacas
mūzikas un mākslas skolas
vajadzībām

05.06.2007

20.04.2027

LVL

250 000

174 330

0

Valsts kase Mazsalacas pilsētas
kultūras centra skatuves un
aktieru telpas renovācija

05.06.2007

20.04.2027

LVL

50 000

34 866

0

Valsts kase KPFI projekta"Mazsalacas
pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras
modernizācija"īstenošanai

04.06.2012

20.06.2018

LVL

102 412

18 972

0

Valsts kase Centrālās Baltijas jūras
reģiona pārrobežu
sadarbības programmas
projekta
(Nr.CB66)"Bridging
Baltic"īstenošanai

22.08.2012.

20.08.2018

LVL

62 142

21 373

3 108

Vides
Skaņkalnes ciemata
investīciju ūdenssaimniecības sistēmu
fonds
sakārtošana

23.05.2006

01.04.2025

LVL

86 000

13 089

4 528

Vides
Sēļu ciemata
investīciju ūdenssaimniecības
fonds
sakārtošana

30.06.2006

01.04.2021

LVL

54 000

17 712

3 856

Valsts kase SIA Banga KPU
pamatkapitāla
palielināšanai

28.05.2008

20.04.2033

LVL

291 500

233 740

0

Valsts kase SIA Banga KPU
pamatkapitāla
palielināšanai Ko ēzijas
fonda projekta īstenošanai

01.10.2010

20.09.2030

LVL

371 754

341 196

0

1 267 808

855 278

11 492

KOPĀ:
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2013. gadā tiek plānoti 278261 LVL kā aizņēmumi no Valsts Kases piecu ES finsētu projektu
realizācijai:
41442 LVL – projektam „Sporta laukumu labiekārtošana Mazsalacas pilsētā”,
17627 LVL „Putni salido mājās” projekta realizācijai,
139911 LVL projekta ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas
vidusskolas ēkā” realizācijai,
38511 LVL projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” līdzfinansējumam
(projekta kopējās izmaksas 403 121,25 LVL),
40769 LVL projekta „Bridging Baltic” realizācijai (2012. gadā neizlietotā aizņēmuma daļa).
2012.gada beigās tika pārskaitīti 62955 LVL kā aizdevumu pamatsummu atmaksa Valsts Kasei 2013.
gadam ar mērķi samazināt aizdevumu procentu maksājumus šim gadam. Saistību apjoms % no
pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2013. gadā sastāda 7,09 %.
Pašvaldības pamatbudžetā 146522 LVL tiek plānoti kā finanšu līdzekļi aizņēmumu atmaksai 2012.
gadā. Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts kārtējā saimnieciskajā gadā un
turpmākajos gados:
Aizņēmuma mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

Saistību apmērs
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

turpmākajos
gados

pavisam
kopā

ELFLA projekta "Mazsalacas
pilsētas bibliotēkas
rekonstrukcija" īstenošanai

16.11.2011

108 088

0

0

0

0

0

0

0

108 088

SIA Banga KPU
pamatkapitāla palielināšana

28.05.2008

28 144

27 402

26 659

25 917

25 176

24 435

23 695

256 874

438 302

Ēkas Pasta ielā 3 piemērošana
Mazsalacas mūzikas un
mākslas skolas vajadzībām

05.06.2007

24 461

23 696

22 932

22 168

21 404

20 640

19 876

134 846

290 023

Mazsalacas pilsētas kultūras
centra skatuves un aktieru
telpas renovācija

05.06.2007

4 770

4 663

4 495

4 357

4 220

4 082

3 944

27 277

57 808

Sēļu ciemata
ūdenssaimniecības
sakārtošanai

30.06.2006

5 016

4 996

4 976

4 956

4 936

3 268

0

0

28 148

Ūdenssaimniecības sistēmas
sakārtošana Skaņkalnes ciemā

23.05.2006

5 608

5 588

5 568

4 953

0

0

0

0

21 717

SIA Banga KPU
pamatkapitāla palielināšanai
Ko ēzijas fonda projekta
īstenošanai

01.10.2010

23 340

33 128

32 403

31 728

31 013

30 298

29 683

284 156

495 749

199 427

99 473

97 033

94 079

86 749

82 723

77 198

703 153

1 439 835

Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem 2012. gadā sastāda 11 %.
2012. gada pašvaldības pamatbudžetā plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir 21253 LVL.
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REALIZĒTIE UN ĪSTENOJAMIE PAŠVALDĪBAS PROJEKTI
Projekta nosaukums

Realizācijas laiks
un vieta

Finansējuma
fonds

„Kompleksi risinājumi
2012.- 2013.
Klimatu pārmaiņu
siltumnīcefekta gāzu emisijas
Mazsalaca
finanšu
samazināšanai” II kārtā
instruments
Krēslu iegāde Sēļu tautas
2012.-2013. Sēļi
Eiropas
namā
lauksaimniecības
fonds

Projekta
izmaksas
LVL
157 647,22

Realizētā summa –
finansējuma avots LVL

2700

Eiropas lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums 2 430
270 Mazsalacas novada pašvaldības
budžeta līdzfinansējums
Eiropas Lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums ir 18 000
2 000 Mazsalacas novada pašvaldības
budžeta līdzfinansējums
Eiropas lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums 35 999,97
4 000 Mazsalacas novada pašvaldības
budžeta līdzfinansējums
Eiropas lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums ir 2 009,69
2 009,69 Mazsalacas novada
pašvaldības budžeta līdzfinansējums
Eiropas lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums ir 39 152,16
4 349,84 Mazsalacas novada
pašvaldības budžeta līdzfinansējums
EZF līdzfinansējums ir LVL 1 605,82
570,96 Mazsalacas novada pašvaldības
budžeta līdzfinansējums

118 235,41

Putni salido mājās

2012.-2013.
Mazsalaca

Eiropas
lauksaimniecības
fonds

20000

Sporta laukuma
labiekārtošana Mazsalacā

2012.-2013.
Mazsalaca

Eiropas
lauksaimniecības
fonds

39 999,97

„Mazsalacas novada
pašvaldībai piederošo
jaunaudžu kopšana”.

2011.-2012.
Mazsalaca

Eiropas
lauksaimniecības
fonds

4 019,38

Trošu tilta “Lībieši”
rekonstrukcija

2011.-2012.
Mazsalaca

Eiropas
lauksaimniecības
fonds

43 502,40

Eiropas
zivsaimniecības
fonds

2 176,78

Central Baltic
INTERREG IV
A Programma
2007-2013
Eiropas sociālais
fonds

21 575,42

ERDF līdzfinansējums 18 339,11
3 236,31 Mazsalacas novada
pašvaldības budžeta līdzfinansējums

17 908,25

100% apmērām tiek finansēts no
Eiropas sociālā fonda līdzekļiem

Eiropas
lauksaimniecības
fonds

34 911,40

Eiropas
lauksaimniecības
fonds

147 294,62

"Mazsalacas vidusskolas
2009.-2012.
Eiropas reģionālās
informatizācija un
Mazsalaca, Ramata attīstības fonds
Mazsalacas novada Ramatas
sākumskolas informatizācija"
“Mazsalacas
2011.-2012.
Klimata pārmaiņu
novadapašvaldības publisko
Mazsalalca
finanšu
teritoriju apgaismojuma
instruments
infrastruktūras
modernizācija”
EuRoSPECTrum
2011-2013
ES “Comenius”
Mazsalaca

44 483,10

Eiropas lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums ir Ls 31 420,26
3 491,14 Mazsalacas novada
pašvaldības budžeta līdzfinansējums
Eiropas lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums ir 110 470,96
36 823,66 Mazsalacas novada
pašvaldības budžeta līdzfinansējums
100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas
reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

„Virszemes ūdens atvades
2011.-2012.
sistēmas vienkāršotā
Mazsalaca
rekonstrukcija Parka ielā
Mazsalacā”
"Jauniešu tiesības uz
2012.-2013
nemateriālo kultūras
Mazsalaca
mantojumu Baltijas jūras
reģionā"/"Bridging Baltic"
"Speciālista piesaiste
2010.-2012
Mazsalacas novada
pašvaldībā"
Ramatas pagasta Ramatas 2010.-2012. Ramata
ciema centra labiekārtošana”
„Mazsalacas pilsētas
bibliotēkas rekonstrukcija”

2010.-2012.
Mazsalaca

101 740,06

KPFI programmas finansējums ir 68
572,04 Mazsalacas novada pašvaldības
budžeta līdzfinansējums ir 29 388,02

6 658,51

100% apmērā tiek finansēts no ES
“Comenius” programmas līdzekļiem

2013. gadā tiek plānots projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un
Igaunijā (Riwerways)” realizācija Mazsalacas novadā par Ls 39 544,24, projektu līdzfinansē Eiropas
reģionālās attīstības fonds.
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NĀKOTNES REDZĒJUMS
Mazsalacas novadā ekonomiskā situācija 2013. gadā tiek plānota nemainīga salīdzinot ar 2012. gadu.
Ekonomisko situāciju novadā uzlabos pozitīvas tendences pasaules tirgos kokmateriālu eksportam un
pārtikas produktu cenu stabilitāte vai iespējamais pieaugums pasaulē. Joprojām novadā ekonomisko
situāciju apdraud iespējamā ekonomiskā krīze ES, jo galvenie kokmateriālu eksporta partneri ir ES
valstis.
Mazsalacas novada pašvaldība, sagatavojot 2012. gada pašvaldības budžetu, plānoja nepieciešamos
finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras
attīstībai, izmantojot Eiropas Savienības strukturālo fondu projektu līdzekļus. Minētie pašvaldības
uzdevumi būs aktuāli arī 2013. un 2014. saimnieciskajā gadā. Šajā laika periodā pašvaldības prioritāte ir
pilnībā apgūt ELFLA paredzētos līdzekļus Mazsalacas novadam Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam, pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem", jo atbalsta
intensitāte Eiropas Savienības finansējumam šajā pasākumā ir 90% no attiecināmām izmaksām un
projektu pieteikumi tiek izvērtēti bez konkurences ar citām pašvaldībām maksimālā attiecināmo izmaksu
summas ietvaros katrai pašvaldībai, tādējādi izdevumi kvalitatīva projekta sagatavošanai tiek iztērēti
lietderīgi.
2013. gadā plānots 41211 LVL ieguldīt SIA „Banga KPU” pamatkapitālā projektu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” un "Ūdenssaimniecības attīstība
Skaņkalnes pagasta Skaņakalnes ciemā, II kartā” līdzfinansējumam un 3000 LVL SIA ”Mazsalacas
slimnīca” pamatkapitālā, kā līdzfinansējumu autoklāva iegādei.

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Informācija par domes sēžu, komiteju un komisiju norišu laikiem, kā arī domes sēdēs pieņemtajiem
lēmumiem tiek izvietota Mazsalacas novada pašvaldības interneta vietnē www.mazsalaca.lv. Domes
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sēdes ir atklātas un tajās tiesīgs piedalīties ikviens interesents. Domes sēdes pieņemtie lēmumi
apmeklētājiem pieejami arī pašvaldībā.
Regulāra informācija par pašvaldības darbu, pašvaldības budžetu, pieņemtajiem lēmumiem un
izsludinātajām sabiedriskajām apspriedēm, kā arī kultūras norisēm tiek ievietota informatīvajā izdevumā
“Mazsalacas novada ziņas”, uz ziņojuma dēļiem pilsētā un novadā, un tiek papildināta Mazsalacas
novada pašvaldības interneta vietnē www.mazsalaca.lv
Komunikācija ar sabiedrību par aktivitātēm novadā notiek arī ar laikraksta „Liesma” starpniecību.
Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar novada domi, Mazsalacas novada pašvaldība papildus veica šādus
pasākumus:
• Notika tikšanās ar atsevišķām interešu grupām un NVO, kuras ieinteresētas vienu vai otru speciālu
jautājumu risinājumā. Interešu grupu pārstāvji tika uzaicināti uz komiteju un domes sēdēm.
• Noteica domes priekšsēdētāja pieņemšanas laikus iedzīvotājiem ne tikai pašvaldības ēkā, bet arī Ramatas
un Sēļu pagastu pārvaldēs.
• Noteica deputātu pieņemšanas laikus iedzīvotājiem.
2012. gadā notika vairākas publiskās apspriešanas gan Mazsalacā, gan apkārtējos pagastos:
• Mazsalacas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030. gadam
• Mazsalacas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam
Publiskās apspriešanas laikā tika nodrošināta attiecīgo dokumentu pieejamība novada administratīvajās
telpās un elektroniski pašvaldības interneta mājas lapā www.mazsalaca.lv.
Masu medijos un pašvaldības mājas lapā publicētajā paziņojumā novada uzņēmēji, izglītības,
veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā
arī visi interesenti tika aicināti iesaistīties plānošanas dokumenta publiskajā apspriešanā un rakstiski
iesniegt priekšlikumus vai iebildumus.
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