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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 ar lauku teritoriju un apkārtnes trim pagastiem
- 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.
Ģreboņa 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.
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!
!
IEDZĪVOTĀJU SKAITS MAZSALACAS NOVADĀ #
2013. gadā novadā reģistrēti 3722 iedzīvotāji (no tiem Ramatas pagastā 464, Sēļu pagastā 435 Skaņkalnes
pagastā 756 Mazsalacā 1409 Mazsalacas pagastā 654).

!
!
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!
IEDZĪVOTĀJU SKAITS MAZSALACAS NOVADĀ 2012 UN 2013. GADĀ#
!
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2013. gadā Mazsalacas novadā dzimuši 32 bērni, no tiem 16 zēni un 16 meitenes.
Mazsalacas novadā ir laulājušies 7 pāri, un viens pāris no tiem reģistrējuši laulības Mazsalacas Sv.Annas
evaņģēliski luteriskajā draudzē.
Reģistrēti 55 miršanas gadījumi.

!

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, uz 2014. gada 1. janvāri Mazsalacas novadā ir reģistrēti 145
bezdarbnieki un 2014 iedzīvotāji darbaspējas vecumā. Tātad bezdarba līmenis novadā ir 7,2 procenti
attiecinot reģistrētos bezdarbniekus pret novadā deklarētajiem darba spējīgajiem iedzīvotājiem. Šis
rādītājs attiecībā pret 2013. gada sākumu sarucis par 2,3 procentpunktiem.

!
!
!

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: 01.01.2013. - 31.12.2014.
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Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA “Banga KPU”; SIA “ZAAO”; SIA
“Mazsalacas slimnīca”; SIA “VTU Valmiera”.

!

Mazsalacas novada domes deputāti:
Larisa Gerasimova, Edgars Grandāns, Andris Lauznis, Dace Mažānova, Valdis Bērziņš, Gunārs Zunda,
Valdis Kampuss, Saiva Liepa
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, izpilddirektors - Ritvars Rirmais.

!
!

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 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.
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 iegūšana, ienākumu gūšanas un uzņēmējdarbības iespējas, lietderīgu un veselīgu brīvā laika
pavadīšanu, kā arī plašs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts.

!
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;
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības iedzīvotājiem ir
izveidojusi komisijas:
Vēlēšanu komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Ilze Šteinberga;
komisijas locekļi – Rita Lizuma, Vilis Zariņš, Vija Jaunalksne, Zaiga Majore, Anta Ķirse, Agrita Bērziņa.
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Administratīvā komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Ilze Šteinberga;
komisijas locekļi – Daina Fromberga, Anna Penka, Lana Plūmane.
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Viktors Kalniņš;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – Inguna Liepiņa;
komisijas locekļi – Valdis Kampuss, Vilis Zariņš, Anta Ķirse.
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Valdis Kampuss;
komisijas locekļi – Inguna Liepiņa, Viktors Kalniņš.Pilsētas zemes komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Ilze Šteinberga;
komisijas locekļi – Valdis Kampuss, Lana Plūmane.
Pašvaldības iepirkumu komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Viktors Kalniņš;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – Inguna Liepiņa;
komisijas locekļi – Vilis Zariņš, Dainis Jurka, Aleksandrs Savickis.
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Harijs Rokpelnis;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – Vija Jaunalksne;
komisijas locekļi – Aleksandrs Savickis, Anna Penka.
Ārkārtas situāciju komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Harijs Rokpelnis;
komisijas locekļi – Inguna Liepiņa, Viktors Kalniņš, Vilis Zariņš, Andris Lauznis, Jānis Vidovskis.
Mazsalacas pilsētas un lauku teritorijas Teritoriālā komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Andris Lauznis;
komisijas locekļi – Zaiga Ivana, Vija Rozenberga, Agnese Vanaga.
Ramatas pagasta Teritoriālā komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Inguna Liepiņa;
komisijas locekļi – Rita Gluha, Svetlana Vilne, Daina Fromberga, Ingrīda Vīķe.
Sēļu pagasta Teritoriālā komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Larisa Gerasimova;
komisijas locekļi – Viktors Kalniņš, Vija Jaunzeme, Baiba Gulbe.
Skaņkalnes pagasta Teritoriālā komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Kārlis Rokpelnis;
komisijas loceklis – Inese Kļaviņa, Ivars Slotiņš, Dzintars Plūme.
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija:
komisijas priekšsēdētāja – Ilze Šteinberga;
komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Aleksandrs Savickis;
komisijas locekļi – Vija Jaunalksne, Liene Bogdanova.
Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisija:
komisijas priekšsēdētājs – Harijs Rokpelnis;
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Viktors Kalniņš;
komisijas locekļi – Vilis Zariņš, Valdis Kampuss, Liene Bogdanova.

!
!
!
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Mazsalacas novada pašvaldība sastāv no:
Kancelejas;
Grāmatvedības nodaļas;
Attīstības plānošanas nodaļas;
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas;
Ramatas pagasta pārvaldes;
Sēļu pagasta pārvaldes;

!
!

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS#
Iestāde
Mazsalacas novada
pašvaldība

Adrese
Pērnavas iela 4,
Mazsalaca

Vadītājs
Harijs Rokpelnis (no
2013.g 1. jūnija)

Mazsalacas vidusskola

“Parka 30”, Mazsalaca

Zaiga Ivana

Ramatas sākumskola

“Pūcītes”, Ramata

Iveta Kaužēna

Mazsalacas mūzikas
un mākslas skola
Mazsalacas pirmsskolas
izglītības iestāde

Pasta iela 3a,
Mazsalaca
Parka iela 14,
Mazsalaca

Mirdza Svīķe
Valda Pēkšēna

Sēļu pagasta Tautas nams

“Sēļu muiža”, Sēļi

Jana Buliņa

Ramatas pagasta Kultūras centrs

“Jaunķīši”, Ramata
Parka iela 9-2,
Mazsalaca

Aiga Zaķe

Mazsalacas pilsētas bibliotēka

Zane Berga

Ramatas pagasta bibliotēka

“Jaunķīši”, Ramata

Gunita Penka

Sēļu pagasta bibliotēka

“Sēļu muiža”, Sēļi

Zanda Treija

Skaņkalnes pagasta bibliotēka

Bērzu iela 2-19,
Skaņkalne

Ieva Bāliņa

Mazsalacas novada bāriņtiesa

Pērnavas iela 4,
Mazsalaca

Ilze Šteinberga

Mazsalacas novada
Sociālais dienests
Mazsalacas novada
Kultūras centrs

Parka iela 14,
Mazsalaca
Rūjienas iela 1,
Mazsalaca

Agrita Bērziņa
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 (līdz
2013.g 30. maijam)

Izglītības pārvalde

Lāčplēša iela 2,
Valmiera

Ieva Stiģe
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Alejas iela 8,
Kocēni
Pērnavas iela 4,
Mazsalaca
“Ķīši”, Ramata

Būvvalde
Mazsalacas novada
Dzimtsarakstu nodaļa
Ramatas pagasta feldšerpunkts
Sēļu pagasta feldšerpunkts

!

!

“Kaļķi-1”, Sēļi

Ilga Kokoreviča
Anna Penka
Svetlana Vilne
Vineta Krastiņa

Būvvaldes un Izglītības pārvaldes funkcijas Mazsalacas novada teritorijā veic Kocēnu novada
pašvaldības attiecīgās iestādes, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 2013. gadā Mazsalacas novada
pašvaldība ir noturējusi 24 domes sēdes, no kurām 12 ir bijušas kārtējās, bet 12 ārkārtas. Pašvaldībā
saņemti un izskatīti 1592 iesniegumi no juridiskām personām un fiziskām personām. Nosūtīts 3075
izejošais dokuments. Veiktas 15 iepirkuma procedūras ar izsludināšanu, nolikumu sagatavošanu,
izvērtēšanu, rezultātu paziņošanu un līgumu noslēgšanu. Kā atbildētājs Mazsalacas novada pašvaldība
iesaistīta 3 tiesvedības procesos – civilprocesos. Kā prasītājs - 1 civillietā.

!
!
!

PĀRSKATS PĀR MAZSALACAS NOVADA#
pagastu pārvaldēm, iestādēm un struktūrvienībām#
RAMATAS PAGASTA PĀRVALDE#
Ramatas pagasta pārvalde ir iestādes „Mazsalacas novada pašvaldība” struktūrvienība, kas Pārvaldes
teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos
normatīvos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.
Ramatas pagasta pārvalde
1) pieņem valsts un un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus.
Pašvaldībai noslēgti 100 līgumi par komunālo pakalpojumu izmantošanu, no tiem apmēram 50
pakalpojumu saņēmēji ierodas katru mēnesi norēķināties par saņemtiem pakalpojumiem. Iedzīvotāji
pagasta pārvaldē samaksā Nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu.
2) Nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas. Reizi mēnesī izmaksājami 4-7 pabalsti (GMI,
Sociālās palīdzības pabalsti).
3) Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus. 2013. gadā saņemti 51 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.
5) Iesniedz Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo
finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai.
Kultūras centrs organizē valsts, novada un pagasta svētkus, rīko atpūtas pasākumus un izklaides
pasākumus. Informācija par pasākumiem HYPERLINK "http://www.mazsalaca.lv" www.mazsalaca.lv
9
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Sadarbībā ar NVO ziemas mēnešos notiek rokdarbnieču mācības. 2013 gadā mācījāmies adīšanu,
dāvanu saiņošanu. Gada noslēgumā pirms Ziemssvētkiem organizējam izstādi.
Sadarbībā ar LLKC lauku attīstības konsultanti notikuši 5 izglītojoši semināri par aktualitātēm ES
tiešmaksājumos un LAP pasākumos, par lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, par gaļas
liellopu audzēšanas iespējām, ārstniecības augu audzēšanu, tomātu un ķirbju audzēšanu un citām
aktuālām tēmām. Sadarbībā ar Mazsalacas TIUAC un pašvaldības atbalstu izbraucām pieredzes
apmaiņas braucienā uz Alojas novada saimniecībām.

!

SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE#
Sēļu pagasta pārvalde ir iestādes „Mazsalacas novada pašvaldība” struktūrvienība, kas Pārvaldes teritorijā
iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvos aktos
noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.
Sēļu pagasta pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības budžetā
apstiprinātajam finansējumam.
Pārvaldē ir šādas struktūrvienības:
Sēļu pagasta pārvalde;
Sēļu pagasta feldšerpunkts;
Sēļu pagasta bibliotēka;
Sēļu Tautas nams.
Pagasta pārvaldē nodarbināti 5 cilvēki - lietvede, kultūras darba organizatore, apkopēja - sētniece,
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.
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 54
līgumi par komunālo pakalpojumu sniegšanu, kā arī 41 līgums par atkritumu savākšanu un izvešanu.
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. 2013.
gadā saņemti 49
iesniegumi, galvenokārt par līgumu slēgšanu komunālajiem pakalpojumiem un atkritumu savākšanu un
izvešanu, par veicamajām izmaiņām komunālo pakalpojumu līgumos un līgumos par atkritumu savākšanu
un izvešanu.
Pieņem valsts un novada domes noteikto nodokļu un nodevu maksājumus. Apmēram 2/3
komunālo pakalpojumu saņēmēji norēķinās pārvaldē par saņemto pakalpojumu. Daļa iedzīvotāji pagasta
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pārvaldē maksā arī Nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomu maksu, kā arī maksājumus par Mazsalacas
mūzikas un mākslas skolu. Pārvalde sniedz pakalpojumus ( kopēšanu, faksa nosūtīšanu).
Veic lietvedības un personāla uzskaites funkcijas. Saņemto dokumentu un izsūtīto dokumentu
reģistrāciju. Pagasta pārvaldē 2013. gadā saņemti 188 dokumenti un izsūtīti 145 dokumenti. Par
saņemtajiem materiāliem un to izlietojumu kā arī par saņemtajiem pakalpojumiem atbilstoši pašvaldības
nolikumam „Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju Mazsalacas novada pašvaldībā”.
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.
Sniedz izrakstus no Sēļu pagasta sēžu protokoliem par laika posmu no 2004.g-2009.g
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.
Sēļu feldšerpunkts darbojas saskaņā ar Mazsalacas novada pašvaldības noslēgto līgumu ar
Nacionālo veselības dienestu.

!

MAZSALACAS VIDUSSKOLA#
Ar detalizētu Mazsalacas vidusskolas 2013. g pārskatu iespējams iepazīties
http://mazsalacasvsk.skolam.lv/files/Publiskais_parskats_2013.pdf

!

RAMATAS SĀKUMSKOLA#
2012./2013.mācību gadā Ramatas sākumskolā mācās 32 skolēni no 1. - 4.klasei. Divās
pirmsskolas vecuma grupās 37 audzēkņi. 5/6gadīgo audzēkņu grupā 17 bērni, bet mazajā grupiņā, kur
bērnus uzņem no pusotra gada vecuma, 20 bērni. Skolā strādā 8 pedagoģiskie un 8 tehniskie darbinieki.
Skola realizē pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu un pirmsskolas izglītības
programmu. Tiek piedāvātas 5 interešu izglītības programmas – ar valsts nodrošinātu finansējumu tautu
deju un teātra pulciņus, bet ar pašvaldības finansējumu sporta, dziedāšanas un datorpulciņus.
2012./2013. mācību gadā skolēni piedalījās novada un Vidzemes reģiona olimpiādēs. Ir labi
rezultāti.
- Atzinība 1.klases skolniecei Montai Piģēnai Valmieras pilsētas un novadu kombinētajā
olimpiādē.
- Atzinība 3.klases skolniecei Karīnai Zaķei Valmieras pilsētas un novadu kombinētajā olimpiādē.
- 3. vieta Karīnai Zaķei Vidzemes reģiona 3. klašu skolēnu matemātikas olimpiādē
Skolā tiek organizēta pašvaldības finansēta pagarinātā dienas grupa.
Skolā 2013. gada aprīlī notika akreditācija, lai novērtētu iestādes darbību un skolā īstenotās
izglītības programmas kvalitāti. Pēc ekspertu komisijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta atzinuma
skola tika akreditēta uz maksimālo laiku, 6 gadiem – līdz 2019. gada 6. maijam.
Skola ir iesaistījusies ES un valsts atbalsta programmā „Skolas auglis”. Programma nodrošina
skolēniem 4 mēnešus trīs dienas nedēļā saņemt ābolus.
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Katru gadu skolēnu mutes veselību pārbauda higiēniste. Zobu labošana tiek veikta organizēti,
vedot bērnus pie zobārsta uz Rūjienu.
Visiem skolēniem ir nodrošinātas brīvpusdienas. Maznodrošināto vecāku bērniem ir apmaksāts arī
launags.
Skolēni iesaistās „Zaļās jostas” un SIA Līgatnes papīrfabrika makulatūras vākšanas konkursā,
savācot un nododot 1,2 tonnas makulatūras.
Mazsalacas novada pašvaldība bija iesaistījusies starptautiskā projektā „Jauniešu tiesības uz
nemateriālo kultūras mantojumu Baltijas jūras reģionā "Bridging Baltic".
Projekta ietvaros notika amatniecības nodarbības Mazsalacā. Arī Ramatas sākumskolas audzēkņiem bija
iespēja izmantot dažādas interesantas nodarbes. Skolā notika darbošanās ar mālu – svilpaunieka un sēnīšu
pagatavošana. Bija iespēja izbraukt vairākās interesantās, ar amatniecību saistītās, ekskursijās. Pabijām
Vienkoču parkā, Cēsu pilī, Valmieras muzejā, izmēģinājām dažādas amatu prasmes ar seniem
darbarīkiem, darbojamies ar tāsīm un mācījāmies pagatavot spieķīšus. Ekskursijas apmaksāja minētais
projekts.
Skolas garderobēs iegādāti jauni skapīši. Atjaunoti rotaļu laukuma atribūti. Saimniecības zonā
uzbūvēts jauns malkas šķūnis.
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 MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA#
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā 2013./14. mācību gadā mācības apguva 94 audzēkņi. No tiem 51
audzēkņi bija mūzikas programmā, bet 43 mākslas programmā. Mūzikas programmā audzēkņi mācās
klavierspēli, vijoļspēli, pūšamo instrumentu spēli- trompetes spēli, eifonija spēli, saksofona spēli,
klarnetes spēli un flautas spēli.
Šajā gadā skolu absolvē 4 audzēkņi, no tiem 3 audzēknes beidz klavieru klasi, bet 1 audzēkne beidz
flautas klasi.
Mākslas programmu beidza viena audzēkne, kura noslēguma darbā interpretēja Mazsalacas novada
ģerboņa tēmu: dekoratīvu kompozīciju variācijās un 3 tekstildarbos radoši izmantoja ģerboņa krāsas un
elementus.
Skolā strādā 11 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.

Mūzikas nodaļa!
Esam piedalījušies dažādos konkursos, skatēs, festivālos, kā arī snieguši koncertus tuvākā un tālākā
apkārtnē. Esam papildinājuši dažādas kultūras aktivitātes ar savu audzēkņu priekšnesumiem. Turpinām
sadarbību ar blakus atrodošajām skolām Alojā, Rūjienā, Strenčos, Staicelē un Pāvela Jurjāna mūzikas
skolu. Ar Pāvela Jurjāna skolu jau par tradīciju ir kļuvusi vasaras vijolnieku nometne mūzikas skolas
telpās. Šajā nometnē dalību ņem arī mūsu skolas vijolnieki. Sakarā ar vokālās skolotājas Ditas Tomsones
atgriešanos, turpina darbu vidējo klašu vokālais ansamblis. Tāpat šajā gadā centāmies vairāk ieviest
dažāda veida kolektīvo muzicēšanu, lai visi audzēkņi tajos ņemtu dalību. Daudz audzēkņu spēlē
Mazsalacas novada Kultūras centra Kārļa Vanaga vadītajā jauniešu džeza ansamblī „Mazsalaca Youth
Jazz Band”.
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Sadarbojamies arī ar Mazsalacas pirmskolas iestādi, aicinām bērnus uz skolas zāli, iepazīstinām ar
mūzikas instrumentiem, kā arī sniedzam koncertus viesojoties pie bērnudārza audzēkņiem.

!

Organizējam un piedalāmies:

Mazsalacas novada Muzejā pasākumā Valteram Hirtem 100
Mācību gadu uzsākot vidusskolā,
Skolotāju dienas pasākumā mūzikas skolā.
Senioru vecgada pasākumā kultūras centrā
Bērnu un jauniešu sadraudzības koncertā Matīšos
Koncertā Braslavā Koncerts bērnudārzā
„Pavasara koncerts” skolas zālē - vecākiem
Koncerts Ramatas kultūras namā
Vidusskolas 4. klases izlaidumā absolventu priekšnesumi.
Koncerts kopā ar vecākiem visiem audzēkņiem ( rīko katrs pedagogs pusgadu noslēdzot)
„Ziemassvētku ieskaņu koncerts” Kultūras centrā
„Pavasaris Vīnē” Mazsalacas kultūras centrā
Dalība prezentācijas koncertā Staicelē kopā ar Staiceles mūzikas skolas vijolniekiem.
Dalība konkursos, festivālos
VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 2. – 4. klavieru klašu audzēkņiem Dobelē
Starptautiskais Ziemeļlatvijas un Dienvidigaunijas ansambļu spēles festivāls Valkā.
Ozolniekos IV mazpilsētu un lauku skolu pūšaminstrumentu spēles konkurss
Dalība sadraudzības festivālā Strenčos. Piedalās Strenču, Valmieras un Mazsalacas Mūzikas skolas un
pūtēju orķestri.

!

Mākslas nodaļa!
Septembra mēnesī visi mākslas skolas audzēkņi un pedagogi veidoja vides objektu „Eža galds”, kurā tika
izmantots izmešanai nolemts galds un makulatūras papīrs. Objekta izmaiņas vides ietekmē bērni varēja
vērot visa gada garumā.
Mākslas skolas audzēkņu darbi eksponēti izstādēs: tēma „Putni” Sēļos un Ramatā, tēma „Adventes
vainagi” Valmierā tulkošanas birojā „Dodam”, 3. klases gleznojumi Mazsalacas bibliotēkā, tēma
„Klasicisms” Mazsalacas kultūras centrā.
Šajā mācību gadā audzēkņu darbi aizceļojuši uz konkursiem - Čehijas 42. Starptautisko bērnu vizuālās
mākslas konkursu Lidice, Taivānas 45. Pasaules bērnu mākslas konkursu, Valkas Mākslas skolas
organizēto konkursu par Jāni Cimzi. Pedagogi skolā organizēja Latvijas profesionālās ievirzes mākslas
skolu audzēkņu valsts konkursa I kārtu, un divas audzēknes radoši un veiksmīgi darbojās, darinot telpisku
objektu – māju noteiktam iemītniekam konkursa II kārtā Valmierā.
Tradicionāla ir mākslas skolas sadarbība ar pilsētas sociālo dienestu, darinot Ziemassvētku sveicienus
Mazsalacas slimnīcas pacientiem. Šogad audzēkņi zīmēja svētku apsveikumus ar greznām un krāšņām
sniegpārslām.
Mākslas skolas pedagogi tālākizglītības nolūkos apmeklējuši aktuālās izstādes Rīgā rudens un pavasara
sezonā, bet vecāko klašu audzēkņiem organizētas 3 muzeja prakses, kurās apmeklētas un analizētas 16
mākslas un izglītojošas izstādes.
Mūzikas un mākslas mācību programmu kopējā pasākumā „Mākslas un mūzikas pavasaris Vīnē”
piedalījās individuālie izpildītāji, instrumentālie ansambļi, mūzikas skolas vokālie ansambļi, deju grupa
no Matīšiem „Nezāles”, kā arī Mākslas skolas audzēkņi tērpu skatē demonstrēja improvizētus ampīra stila
tērpus un eksponēja izstādi par klasicisma tēmu.
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Novada iedzīvotājiem mākslas skolas pedagogi pavasarī organizēja izglītojošu konferenci „Zupa no
cirvja”, kurā interaktīvu lekciju vadīja publicists Aigars Plotkāns, bet savā radošuma pieredzē dalījās ar
Mazsalacu saistītas radošas personības.
Vasaras praksē audzēkņi strādāja plenērā un piedalījās projektā, kurā strādājot pāros veidoja nelielu
animācijas filmiņu par Valteru Hirti.

!

MAZSALACAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE#
Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Mazsalacas
pirmsskolas izglītības iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111).
Nedēļā divas reizes (otrdien un ceturtdien pēcpusdienā) indivduāli ar bērniem strādā logopēde. 2013.
gada 1. janvārī iestādi apmeklēja 57 bērni. Iestādē strādā 8 pedagogi - 6 pirmsskolas skolotāji, 1 mūzikas
skolotāja, 1 sporta skolotāja. No 2013. gada 1. septembra iestādi apmeklē 64 bērni, iestādē sāk strādāt 1
sporta skolotāja.
2012./ 2013. māc gada aktivitātes
• Gadskārtu ieražu svētki /Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas... utt./
• Valsts svētku un svinamās dienas /Zinību diena, 18. novembris, u.tml./
• Atvērto durvju dienas bērnudārzā /nodarbības vada un stāstus par savām profesijām stāsta bērnu
vecāki, vecvecāki/
• Mazo vokālistu konkurss „Mazsalacas cālis” /laureāts – Roberts Tučs 5 gadi/
• Sadraudzības pasākums ar Ramatas sākumskolu / izrāde I. Šteinberga „Diskotēka dīķī”/
• Sporta diena kopā ar vecākiem
• SIA „ZAAO” vides izglītības aktivitātes. Projekts „Cilvēks vidē” / laureāte „Mīlu konkursā”
Karīna Ismailova 6 gadi (3. grupa);”Šķiroto atkritumu akcijā savācam 1.5 t papīra /
• Mazsalacas PII iesaistās „Bridging Baltic” projektā / nodarbības „Tekstilmāksla maziem bērniem”
3. grupā vada mākslas skolas skolotāja Laila Līsmane, nodarbības „Darbs ar mālu” vada
meistari Alda Bitlāce, Elīna Titāne, Arta Balta/

!

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS#
Mazsalacas novada Kultūras centrs ir novada kultūras procesa nodrošinātājs un virzītājs. Mazsalacas
novadā 2013. gadā tika organizēti 12 valsts un tradicionālo svētku pasākumi (1236 apmeklētāji), 13
atpūtas un izklaides sarīkojumi (1776 apmeklētāji), 32 amatieru koncerti (3605 apmeklētāji), 4
profesionāļu koncerti (366 apmeklētāji); 5 amatieru izrādes (879 apmeklētāji), 2 profesionāļu izrādes (175
apmeklētāji)14 izstādes (4900 apmeklētāji), Latvijas vokālo ansambļu konkurss - skate II kārta,
starpnovadu amatierteātru skate un 12 informatīvi izglītojoši sarīkojumi (482 apmeklētāji); 7 kino izrādes
(564 apmeklētāji); organizēti arī 2 reliģiski sarīkojumi un 3 tematiski tirgi un 3 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 „Mazsalaca Youth Jazz Band”
Jauktais koris “Salaca”,
Deju kolektīvs “Kamolītis” 1. klase un 4.-5. klase
Jauniešu tautas deju kolektīvi “Velniņi”, “Magone”,
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Skaņaiskalns”,
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Dāmu deju kopa “Minna”,
Tautas lietišķās mākslas studija “Mazsalaca”,
Pirmskolas vecuma bērnu ritmikas deju kolektīvs “Danču bērni” 3-4 g.v., un 5.-.7. g.v.
Pirmskolas un skolas vecuma bērnu popgrupas “Svētdiena”
Angļu valodas kursi
Amatniecības kursi
Gleznošanas darbnīca
Senioru vokālais ansamblis “Atbalss”
Vokālais ansamblis “Ēra”
Fotostudija “Fokuss”
Veselīga uztura skolas nodarbības
Ritmiskās vingrošanas veselības grupa
Deja un ritmika
Ģitāras spēle
Jogas nodarbības
Biodejas
Ramatas pagasta amatierteātris
Sēļu pagasta dāmu deju kopa “Draiskules”
Kopskaitā Mazsalacas novadā aktīvi var piedalīties 11 kursos, 7 praktiskos semināros, 19
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 gada budžeta
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 Latvijas Nacionālo kultūras centru,
lai novadā organizētu vasaras amatnieku meistardarbnīcas, kā cimdu adīšanas un vienkoču meistarklases.
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 ar 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
15

Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada publiskais gada pārskats

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 iniciē biedrības, fiziskās un juridiskās
personas. Notiek arī starptautiskās komponistu meistarklases un koncerti, ģimeņu un dažādu interešu
grupu saieti.

!

MAZSALACAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA#

#

2013. gadā reģistrēti 759 bibliotēkas lietotāji, to skaitā 271 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
Apmeklējumu kopskaits 11 099. Vidējais apmeklējumu skaits gadā uz 1 lietotāju - 11. Izsniegumu
skaits 15 671 eksemplāri. Vidējais izsniegumu skaits gadā uz 1 lietotāju - 16.
Bibliotēkas fonds 17 296 eksemplāri, ieskaitot preses izdevumus. Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti
569 eksemplāri par summu 2999,70 Ls. Dāvinājumu kārtībā esam saņēmuši 230 eksemplārus par summu
896,99 Ls. Izdevumi periodikai - 850 Ls. Pašvaldības finansējums grāmatu iegādei uz 1 bibliotēkas
lietotāju bija 3,95 Ls un preses iegādei 1,12 Ls.
Bibliotēkas ienākumi no maksas pakalpojumiem (kopēšana un izdrukas no datora) bija 87 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/mazsalacas-pilsetas-biblioteka un
portālā kulturaskarte.lv.
Mazsalacas pilsētas bibliotēka turpināja izdod bibliotēkas avīzīti „Literārās vēstis”.
Gada laikā sarīkotas 66 izstādes, 2 profesionālās pilnveides pasākumi - Mazsalacas novada
bibliotekāriem un bijušā Valmieras rajona pašvaldību bibliotēku bibliotekāriem, 17 ezotēriski noskaņoto
domubiedru pulciņa „Laisma” nodarbības, to skaitā 2 ekskursijas, noorganizētas Dzejas dienas, tikšanās
ar rakstniecēm- Baibu Talci (Mazsalacas pilsētas svētku ietvaros) un Kristīni Mucenieci, vadītas
apmācības Mazsalacas vidusskolas skolotājiem un vidusskolēniem par LNB datu bāzu un digitālo
kolekciju izmantošanu u.c. pasākumi.
Augustā piedalījāmies VKKF izsludinātajā projektā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”,
kura rezultātā Mazsalacas pilsētas un Mazsalacas novada Ramatas, Skaņkalnes un Sēļu pagasta bibliotēka
saņēma 92 jaunākās latviešu autoru grāmatas. Grāmatu kolekcija visa 2014. gada garumā būs pieejama
Mazsalacas novada pagastu bibliotēkās, bet gada nogalē Mazsalacas pilsētas bibliotēkā, kur tā atradīsies
patstāvīgi.
Novembrī, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību akcijai „Tautas grāmatu plaukts”, sadarbībā ar Valmieras
bibliotēkas galveno bibliotekāri Agitu Lapsu, organizējām video akciju, kurā iesaistījās Mazsalacas
pilsētas bibliotēkas lasītāji, Mazsalacas novada domes darbinieki un Mazsalacas vidusskolas skolēni un
skolotāji. Kopumā akcijas laikā Tautas grāmatu plauktam tika nodotas 35 grāmatas un uzņemti vairāk kā
10 video.
Lai dažādotu pieejamos pakalpojumus un izklaides iespējas bibliotēkā, iegādājāmies dažādas galda
spēles un rīkojām galda spēļu pēcpusdienas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
No marta līdz jūnijam bibliotēkā praksē bija Alsviķu arodskolas audzēknis, mazsalacietis Ričards
Deņisenko, kurš apguva teksta redaktora operatora kvalifikāciju. Prakses laikā Ričards no avīžu
izgriezumiem, kas glabājas novadpētniecības mapēs, pārrakstīja tekstus datorā.
Jau tradicionāli gada nogalē bibliotēkas sadarbības partnerus un atbalstītājus aicinājām uz
Ziemassvētku eglīti, pārrunājām 2013. gadā padarīto un apspriedām ieceres jaunajam gadam.
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Plānotie pasākumi 2014. gadā:
Esam iesnieguši projektu „Mazsalacas novada bibliotekāru profesionālo kompetenču pilnveide”
mūžizglītības programmā „Erasmus+”, kā arī esam iesaistījušies projektā „PUB.L.I.V.E”, kuru iesnieguši
Itālijas partneri un kura mērķis ir apmācīt bibliotekārus no vairākām valstīm darbā ar cilvēkiem - redzes
invalīdiem. Ja projekti tiks apstiprināti, dosimies vairākos ārzemju braucienos, lai iepazītos ar bibliotēku
darbu citās valstīs - Portugālē, Slovēnijā, Bulgārijā un pārņemtu to pozitīvo pieredzi, kā arī uzņemsim
ārzemju viesus Mazsalacā.
Šajā gadā turpināsim rīkot izglītojošus pasākumus un izstādes Bibliotēku nedēļas ietvaros aprīlī, Dzejas
dienās septembrī un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos novembrī. Lielākais pasākums plānots
oktobrī, kad organizēsim tikšanos ar detektīvromānu rakstnieci Daci Judinu.

!

RAMATAS PAGASTA BIBLIOTĒKA#
Bibliotēkā ienākušas 173 grāmatas ( Ls 169.63), kā arī 359 seriālizdevumi. Par pašvaldības līdzekļiem
iegādātas 137 grāmatas ( Ls 956,39), dāvinājumos saņemtas 36 grāmatas (Ls 104.24). Bibliotēkas
lietotājiem pieejami 17 nosaukuma žurnāli un 2 nosaukuma avīzes (Ls 585.00).
Bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 103 lietotāji, 25 bērni un jaunieši. Apmeklējums bibliotēkā
-1941, t.sk. 613 bērni un jaunieši. Izsniegumu kopskaits - 4287, t.sk. grāmatas -1649, seriālizdevumi 2550, Iekšzemes starpbibliotēku abonements 150 grāmatas, Bibliotēkas krājumā - 4032 grāmatas.
Bibliotēkas ieņēmumi- Ls 7903, no pašvaldību budžeta piešķirti Ls 7903.

!

SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA#
Lasītāju kopskaits 161 (bērni un jaunieši 71), apmeklējums - 2207 (1260-pieaugušie, 947-bērni un
jaunieši), izsniegums - 3708 (grāmatas 1651, prese un periodika 2057). Fonds uz 2013. gada 31. decembri
4755 eks. 2013. g budžets Ls 7907. Abonēti 23 periodiskie izdevumi. Iegādāts plaukts periodikai par Ls
230.

!

MAZSALACAS NOVADA BĀRIŅTIESA#
Mazsalacas novada bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas
darbojas saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Civillikumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, u.c.
normatīvajiem aktiem. Bāriņtiesas darbības teritorija ir novada teritorija.
Bāriņtiesas darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā pārrauga
Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Apliecinājumu veikšanā metodisko
palīdzību bāriņtiesai sniedz Tieslietu ministrija.
Bāriņtiesa darbojas aizgādības, aizbildnības, aizgādnības, bērnu un citu personu ar ierobežotu
rīcībspēju personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos, kā arī izdara
apliecinājumus.

!

Mazsalacas novada bāriņtiesa 2013. gadā ir pieņēmusi 71 lēmumu:
Aizbildnības dibināšana bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības – 5 lēmumi
(nodibināta aizbildnība un iecelti aizbildņi 5 bērniem)
Aizbildņa atlaišana sasniedzot 18 gadu vecumu un citos gadījumos – 5 lēmumi
Aizgādības tiesību pārtraukšana – 3 lēmumi
Pieņemti 9 vienpersoniskie lēmumi
Pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošana 7 lēmumi
Pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana – 2 lēmumi
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Bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar ārpusģimenes aprūpi sociālās rehabilitācijas
iestādēs – 1 lēmums
Bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar ārpusģimenes aprūpi ievietojot audžuģimenē –4
lēmumi
Prasību iesniegšana tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu - 2 lēmumi
Nepilngadīgā bērna mantisko interešu aizstāvība – 2 lēmumi
Atļauts šķērsot valsts robežu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem- 5 lēmumi
Ģimenes valsts pabalsta izmaksa – 1 lēmums
Bērnu nodošana citas personas aprūpē vecāku prombūtnes laikā - 3 lēmumi
Citi lēmumi, kas skar bērnu intereses- 22
Veiktas ģimenes dzīves apstākļu pārbaudes - 53
Veikti apliecinājumi pašvaldībā dzīvojošiem iedzīvotājiem - 251 (pilnvaras, līgumi, nostiprinājuma
lūgumi u.c. dokumenti)
Kopā bāriņtiesas kontrolē ir 93 lietas. Ārpusģimenes aprūpē 34 bērni, aizgādnībā 1 persona,
mantojumam aizgādnis - 1.
Bāriņtiesa piedalījusies 4 lietu izskatīšanā tiesās.
Bāriņtiesas apritē esošo dokumentu skaits – sarakste ar ministrijām pamatdarbības jautājumos, ar
fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos 386 ienākošie dokumenti, 562
izejošie dokumenti.
Valmieras zonālajā arhīvā sagatavoti un apstiprināti bāriņtiesas lietvedībā un glabāšanā esošie
arhivējamo dokumentu apraksti.

!

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,
• ar Mazsalacas novada pašvaldības izdevuma “ Mazsalacas novada Ziņas” starpniecību
• 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 humānā palīdzība; Valmieras novada Fondu – pārtikas pakas
daudzbērnu ģimenēm un vientuļajiem pansionāriem, dāvanu kartes pirmklasniekiem, kultūras pasākumi
vientuļajiem pensionāriem; 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. Ar dāvinājuma palīdzību tika sagādāts 100 novada ļaudīm
svētku pārsteigums.
2013. gadā turpinājās un noslēdzās ar Latvijas Pašvaldību savienību un A/S Latvenergo atbalstu
Elektrības dāvanu karšu izsniegšana mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Darbojas humānās palīdzības noliktava, drēbju apmaiņas punkts, ko regulāri apmeklē 60 cilvēkiem
mēnesī, regulāri tiek saņemts apģērbu un apavu dāvinājums no Vācijas, Giterslo apriņķa.
2012. gadā Mazsalacas novadā uzsāka īstenot Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
projektu ,,Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”, kas turpinājās arī 2013. gadā.
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Projekta mērķis ir attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemes reģionā. Sociālās
rehabilitācijas 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 psiholoģisko atbalsta grupu apmeklēja 13 māmiņas no daudzbērnu un nepilnām
ģimenēm, 13 pensijas un pirmspensijas vecuma klienti, kā arī apguva jaunas sociālās prasmes radošajās
darbnīcās. Darbinieki apmeklēja izglītojošus seminārus un regulāras grupas supervīzijas.

!

MAZSALACAS NOVADA MUZEJS#
Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas:
„Valtera Hirtes koka skulptūras” ( V. Hirtes radošā dzīve)
„Seno dzimtu dzimtkoki”
„1300 suvenīru – rotaļu peles”
„Medību trofejas”
Mazsalacas muzejā 2013. gadā bijuši 5508 apmeklētāji.
Muzejā 2013. gadā notikušas šādas izstādes:
• "Ūdeņi" līdz 02.06.2013.
• "Ikdienišķā tekstilmozaīka" 05.06.2013. - 21.07.2013.
• "Mazsalaca toreiz un tagad" 24.07.2013. - 09.09.2013.
• Valteram Hirtem 100 01.09.2013.- 30.09.2013.
• "Mazsalacas novada zūdošās vērtības" 10.09.2013. • Ārpus muzeja izstāde k/c "Mazsalacas 85" 06.02.2013.- 20.09.2013.

!
!

SKAŅĀKALNA DABAS PARKS#
Mazsalacas pašvaldības muzeja Skaņākalna dabas parku 2013. gadā apmeklējuši 10,45 tūkstoši
apmeklētāji.
Skaņākalna dabas parka apmeklētāju skaits pagājušajā gadā palielinājies ar jaunu objektu atvēršanu
projektā „Putni salido mājās”.
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.
2013. gada vasarā tika veikta projekta „Putni salido mājās” realizācija dabā uzstādot 7 putnu skulptūru
grupas ar aktīvās atpūtas elementiem, putnu vērošanas platformu, sikspārņu alu un putnu māju.
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.
Rudens periodā bija noorganizēta slēpotāju talka slēpošanas trases sagatavošanai ar 24 ieinteresēto
personu piedalīšanos, bet ziema bija bez sniega. Jūnija mēnesī Skaņākalna mežā notika velokross
Mazsalacas aplis un Mazsalacas novada kauss.
Salacas krastos un parka teritorijā ir realizēts projekts „Riverways” ar informācijas stendu, galdu, un 2
pontonu uzstādīšanu laivu izvilkšanai atpūtas vietās un upes burvības izjušanai.

!
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!

!

MAZSALACAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA#
2013. gadā Mazsalacas novadā dzimuši 32 bērni, no tiem 16 zēni un 16 meitenes.
Mazsalacas novadā ir laulājušies 7 pāri, no tiem viens pāris reģistrējuši laulības Mazsalacas Sv. Annas
evaņģēliski luteriskajā draudzē.
2013. gadā ir reģistrēti 55 miršanas gadījumi.

!

MAZSALACAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS#
Mazsalacas TIUAC 2013. gadā darbojās tikai piecus mēnešus, saistībā ar darbinieka darba maiņu un
pārmaiņām novada pārvaldē. 2013. gada pirmajos piecos mēnešos apkalpojis 64 cilvēkus, no kuriem 78%
bija latvieši, 20% igauņi, 2% 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 2013. gadā paveiktajam ir:
Četru novadu kartes izveide
Sagatavošanās darbi dalībai projektā Riverways
Mazsalacas veco velosipēdu svētku: Ērenpreisam 122 organizēšana un popularizēšana
Novada sadarbības veicināšana ar Vidzemes Augstskolu, piesaistot studentus novada tūrisma produktu
analīzei.

!

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
tehnoloģisko iekārtu iegādi, jaunu produktu izstrādi, tirgus apguvi.

!
!
!
!
!
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!
!
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.

!

Pamatbudžeta izpilde#
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi - kopā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodoklis

2013.gads

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

2013.gads

2012.gads

37 404

13 986

23 418

3

18

-15

2 545

2 381

164

3 267

2 865

402

1 523

622

901

30 066

8 100

21 966

!

2012.gads

Izmaiņas (+/-)

850 120

775 877

74 243

745 471

678 378

67 093

104 649

97 499

7 150

Izmaiņas (+/-)

Ieņēmumi
2013.gads
2012.gads
Izmaiņas (+/-)
1 055 214
1 220 321
-165 107
Transferti - kopā
1 023 817
1 192 439
-168 622
Valsts budžeta transferti
Dotācijas pašvaldību budžetiem
0
0
0
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
426 088
427 356
-1 268
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta
0
0
0
iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
0
0
0
transferti ārvalstu fin.palīdzības projektu
īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta
62 431
272 067
-209 636
transferti ES struktūrfondu finansēto projektu
īstenošanai
Finanšu izlīdzināšanas fonds
508 596
493 016
15 580
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu
26702
0
26702
transferti no valsts budžeta
31 397
27 882
3 515
Pašvaldības budžeta transferti
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida
0
570
-570
Izglītības funkciju nodrošināšanai
31 397
27 312
4 085

!
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!
Mazsalacas novada pašvaldības izdevumi#
Izdevumi

2013.gads

Izdevumi - kopā

2 099 387

Atlīdzība

Izmaiņas (+/-)

1 869 414

229 973

906 304

876 038

30 266

11 562

9 581

1 981

Pakalpojumi

316 626

247 720

68 906

Krājumi, materiāli, preces un inventārs

152 464

180 151

-27 687

Periodiskie izdevumi

3 245

3 718

-473

Nodokļu maksājumi

7 092

8 366

-1 274

Procentu izdevumi

31 906

40 488

-8 582

100 142

110 924

-10 782

7 428

4 737

2 691

88 338

74 159

14 179

474 280

313 532

160 748

Komandējumi

Sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti

!
!

2012.gads

Pamatkapitāla veidošana

Speciālā budžeta izpilde#
Speciālais budžets
Ieņēmumi kopā

2012.gads

42204

38786

Izmaiņas (+/-)
3 418

Dabas resursu nodoklis

3488

5 034

-1 546

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem

4

33

-29

Valsts budžeta transferti

38712

33 719

4 993

Izdevumi kopā

!

2013.gads

41845

78217

-36 372

Pakalpojumi

40189

56 703

-16 514

Krājumi, materiāli, preces un inventārs

1656

5 551

-3 895

Pamatkapitāla veidošana

0

15 393

-15 393

Pašvaldības speciālo budžeta transferts
uz pašvaldības pamatbudžetu

0

570

-570

Budžeta izpildes skaidrojumi#
Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada plāns pamatbudžetam, speciālajam budžetam
un ziedojumu un dāvinājumu budžetam tika apstiprināts novada domes sēdē 04.02.2013.,
lēmuma protokols Nr.3.,14 „ Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par Mazsalacas novada pašvaldības
budžetu 2013. gadam” pieņemšanu”.
Grozījumi budžetā tika veikti un apstiprināti domes sēdēs 2013. gadā sešas reizes, sakarā gan ar naudas
līdzekļu piesaisti, gan ar izdevumu izmaiņām.
Salīdzinot pašvaldības pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu ar iepriekšējo periodu,
redzams, ka kopējais samazinājums ir 25 970 LVL. Lielākais samazinājums salīdzinājumā ar
iepriekšējo periodu ir valsts budžeta transferti 209 636 LVL. 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu
22

Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada publiskais gada pārskats

ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājušies par 67 092 LVL, no nekustamā
īpašuma nodokļa par 7 150 LVL.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2013. gadā ir palielinājušies par 229 946 LVL, ievērojamāko
summu sastāda kapitālie izdevumi 160 751 LVL, kas saistīts ar ES struktūrfondu finansēto projektu
īstenošanu. Pieaugums atlīdzības izmaksai par 30 267 LVL, preču un pakalpojumu izmaksai par 41 422
LVL.

!

Salīdzinot ar 2012. gadu pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā
palielinājušies par 3 417 LVL, izdevumi samazinājušies par 29 523 LVL.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pārskata gadā ir palielinājies finansējums autoceļu fondam
par 4 993 LVL, dabas resursu nodoklis samazinājies par 1 546 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
2013. gadā kopsummā sastāda 39 493 LVL.

!

Pašvaldība 2013. gadā saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus naudā no juridiskām personām 150
LVL:
SIA „Amicus Pro” reģistrācijas Nr. 44103058175 ziedojumu naudā 150 latu, kas tika izlietoti Zemnieku
balles organizēšanai Sēļu pagastā.
Pašvaldība 2013. gadā saņēmusi ziedojumu un dāvinājumu naudā no fiziskas personas 300 LVL:
Mazsalacas vidusskolas absolvents dāvinājums 300 LVL Mazsalacas vidusskolai, kas tika izlietoti
degvielas iegādei skolēnu mācību ekskursijām.
Naudas līdzekļu atlikums ziedojumu un dāvinājumu budžetam 2013. gada beigās nav.

!

!

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
tehnoloģisko iekārtu iegādi, jaunu produktu izstrādi, tirgus apguvi.
2013. gads bija pašvaldību vēlēšanu gads un Mazsalacas novadā politiskās svārstības bija
ievērojamas, ne tikai ņemot vērā faktu, ka samazinājās deputātu skaits (no 13 uz 9), bet arī domes
priekšsēdētāja nomaiņa. Taču šie faktori neietekmēja būtisko gada mērķu sasniegšanu. Tika veiksmīgi
īstenots kohēzijas fonda atbalstītas sadzīves kanalizācijas sistēmas paplašināšanas projekts
Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas vidusskolas energoefektivitātes celšana, kā arī lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas izveide Mazsalacas pilsētā. 2013. gads arī nozīmīgs ar to, ka pašvaldībā
izveidots atsevišķs amats – izpilddirektors, kas būtiski palielinājis pašvaldības administratīvo
kapacitāti. 2013. gada galvenais mērķis bija veidot augsni veiksmīgai 2014. gada budžeta plānošanai
un politisko uzstādījumu sabalansēšanai ar finansiālajām iespējām.

!

!
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NĀKOTNES REDZĒJUMS#
Mazsalacas novadā 2014. gads būs iespēju gads. Veiksmīgi ieviestais euro ir potenciāls esošo novada
uzņēmumu, kas nodarbojas ar eksportu, izaugsmei, jo samazinās aizņēmumu procentu likmes, pieaug
finanšu tirgus stabilitāte, samazinās transakciju izdevumi un izzūd euro konvertācijas izdevumi. Kopējā
tendence Latvijā ir virzīta uz samērīgu ekonomisko izaugsmi un, neraugoties uz policentrisma politikas
kristalizēšanos šajā plānošanas periodā, arī lauku teritorijas un pierobeža iet roku rokā ar izaugsmes
rādītājiem.
Mazsalacas novada pašvaldības galvenais uzdevums 2014. saimnieciskajam gadam ir arī turpmāk savā
darbībā īstenot 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. Tas tiks
panākts sakārtojot izglītības pakalpojumu sfēru un strādājot pie pirmsskolas izglītības iestāžu
pieejamības. Turpmākajos divos gados virsuzdevums ir ieviest profesionālās izglītības programmu
Mazsalacas vidusskolā un sakārtot infrastruktūru, kas nepieciešama šī mērķa realizācijai. Tas ir ilgtermiņa
ieguldījums domājot par kvalificētu darbaspēku, kas spēj radīt pievienoto vērtību uz vietas novadā. Tiks
izstrādāti atbalsta mehānismi uzņēmējiem, kas sākotnēji radīs papildu izdevumus novada budžetā, bet
ilgtermiņā palielinās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa saņemto pašvaldības ieņēmumu proporciju
budžetā.

!

!
!

Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts kārtējā
saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados
Aizņēmuma mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Turpmākajos
gados

Pavisam
kopā

Ēkas Pasta ielā 3 piemērošana
Mazsalacas mūzikas un
mākslas skolas vajadzībām

05.06.2007.

12 520

31 334

30 247

29 160

28 072

26 986

163 137

321 456

Mazsalacas pilsētas kultūras
centra skatuves un aktieru
telpas renovācijai

05.06.2007.

2 503

6 205

6 162

6 005

5 808

5 613

35 141

67 437

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

04.06.2012.

286

0

0

0

0

0

0

286

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

22.08.2012.

49 280

0

0

0

0

0

0

49 280

Skaņkalnes ciema
ūdenssaimniecības sistēmu
sakārtošanai

23.05.2006.

7 205

6 349

0

0

0

0

0

13 554

Sēļu ciema ūdenssaimniecības
sakārtošanai

30.06.2006.

6 559

6 347

6 138

3 699

0

0

0

22 743

SIA „Banga KPU”
pamatkapitāla palielināšanai

28.05.2008.

22 595

39 789

38 733

37 676

36 620

35 822

379 740

590 975
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SIA „Banga KPU”
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
īstenošanai

01.10.2010.

4 269

33 213

33 170

33 127

33 085

33 042

366 765

536 671

KPFI projekta "Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai
Mazsalacas vidusskolas ēkā"
īstenošanai

11.07.2013.

69 059

23 557

23 130

10 889

0

0

0

126 635

Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas
projekta (Nr.43385)
"Ūdenstūrisma kā dabas un
aktīvā tūrisma elements
Latvijā un Igaunijā"
īstenošanai

30.08.2013.

11 167

13 546

12 920

12 089

11 259

8 573

0

69 554

SIA "Banga KPU"
pamatkapitāla palielināšanai
Kohezijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mazsalacā, II kārta"
īstenošanai

20.12.2013.

3 374

10 361

10 169

9 976

9 784

9 592

0

53 256

188 817

170 701

160 669

142 621

124 628

119 628

944 783

1 851847

!
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REALIZĒTIE UN ĪSTENOJAMIE PAŠVALDĪBAS PROJEKTI
Projekta
nosaukums

Mazsalacas muzejs seno Ziemeļvidzemes
amata prasmju
atspoguļotājs
No Skaņākalna Ievas
pie Ramatas Ādama

Realizācijas laiks un Finansējuma fonds
vieta
01.10.2013.06.07.2015
Mazsalaca

Eiropas
Lauksaimniecības
fonds

03.07.2013.30.10.2014.
Mazsalaca, Ramata

Eiropas
Lauksaimniecības
fonds

Mazsalacas novada
kapacitātes
paaugstināšana lauku
uzņēmējdarbības
atbalsta jomā

19.08.2013-30.08.2013.

Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai
Mazsalacas vidusskolas
ēkā

Mazsalaca

Klimatu pārmaiņu
finanšu instruments

Krēslu iegāde Sēļu
tautas namā

2012.-2013. Sēļi

Eiropas
lauksaimniecības fonds

Projekta izmaksas
LVL
140 000 (199 202,05
EUR)

ELFLA 100%
140 000

kopējās 11 695, 00
Pašvaldība 10% 966,53
(attiecināmās 9 665,28)
ELFLA 90%
8 698,75

ES Mūžizglītības
Leonardo da Vinci
programmas Leonardo 100% 2 811,22 (4 000
da
EUR)
Vinci apakšprogramma
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Finansējuma
sadalījums LVL

157 647,22

2700

Leonardo da Vinci
100% 4 000 EUR
(2 811,22 LVL)

KPFI 75% 118 235,41
LVL
Pašvaldība 25%
39 411,81

Eiropas
lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums
2 430
270 Mazsalacas
novada pašvaldības
budžeta
līdzfinansējums
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Putni salido mājās

2012.-2013. Mazsalaca

Eiropas
lauksaimniecības fonds

20000

Eiropas
Lauksaimniecības
fonda līdzfinansējums
18 000
2 000 Mazsalacas
novada pašvaldības
budžeta
līdzfinansējums

Sporta laukuma
labiekārtošana
Mazsalacā

2012.-2013.
Mazsalaca

Eiropas
lauksaimniecības fonds

39 999,97

Eiropas
lauksaimniecības fonda
līdzfinansējums
35 999,97
4 000 Mazsalacas
novada pašvaldības
budžeta
līdzfinansējums

"Jauniešu tiesības uz
nemateriālo kultūras
mantojumu Baltijas
jūras
reģionā"/"Bridging
Baltic"

2012.-2013 Mazsalaca

Central Baltic
INTERREG IV A
Programma
2007-2013

21 575,42

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

EuRoSPECTrum

2011-2013
Mazsalaca

ES “Comenius"

6 658,51

Ūdenstūrisms kā dabas
un aktīvā tūrisma
elements Latvijā un
Igaunijā”, jeb
“Riwerways”

Mazsalaca un citas
pašvaldības
2013-2014

Eiropas reģionālās
attīstības fonds

Kopējās izmaksas
56 266,39 EUR
(39 544,24 LVL)
ERAF 83%
46 701,10 EUR
(32 821,72 LVL)

!

!
!
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100% apmērā tiek
finansēts no ES
“Comenius”
programmas līdzekļiem
Pašvaldība 12%
6 751,97 EUR
(4 745,31 LVL)
VARAM 5% 2 813,32
EUR (1 977,21 LVL)
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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 sēdes
ir atklātas un tajās tiesīgs piedalīties ikviens interesents. Domes sēdes pieņemtie lēmumi apmeklētājiem
pieejami arī pašvaldībā.
2013. gadā Mazsalacas novada pašvaldībā tiek izveidota jauna amata vieta - sabiedrisko attiecību
speciālists, kura uzdevumos ir sekmēt pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību, popularizēt novada vārdu
ārpus tā robežām un strādāt pie pozitīva novada tēla izveides. Veiksmīgākai iekšējai komunikācijai
pašvaldības darbinieku, iestāžu un struktūrvienību starpā izveidots publiskais kalendārs ar visiem
plānotajiem pašvaldības pasākumiem, kas tiek regulāri atjaunots un papildināts.
Regulāra informācija par pašvaldības darbu, pašvaldības budžetu, pieņemtajiem lēmumiem un
izsludinātajām sabiedriskajām apspriedēm, kā arī kultūras norisēm tiek ievietota pašvaldības izdotajā
avīzē “Mazsalacas novada ziņas”, uz ziņojuma dēļiem pilsētā un novadā, un tiek papildināta interneta
vietnē www.mazsalaca.lv.
Komunikācija ar sabiedrību par aktivitātēm novadā notiek arī ar laikraksta „Liesma” starpniecību, kā arī
preses relīžu, facebook, twitter un flickr vietnēm internetā.
Mazsalacas novada pagastos, kā arī Mazsalacas pilsētā 2013. gadā ieviestas jautājumu-ierosinājumu
pastkastītes, ar kuru starpniecību vietējiem iedzīvotājiem iespējams komunicēt ar pašvaldību un domi.
2013. gadā izdots vienreizējs izdevums - pārskats par Mazsalacas kultūras centra pašdarbības kolektīviem.
Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību un komunikāciju ar novada domi, 2013. gadā tika veikti sekojoši
pasākumi:
• Notika domes deputātu un iedzīvotāju tikšanās katrā no novada pagastiem, kā arī Mazsalacas pilsētā.
• Deputāti tikās ar dažādām Mazsalacas novada iedzīvotāju grupām - jauniešiem, sportistiem, NVO, kā arī
katram deputātam tika noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki Mazsalacas novada pašvaldībā.
• Deputāti atsevišķās vizītēs tikās ar novada lielākajām iestādēm - skolu, bērnudārzu, kultūras centru u.c.,
lai uzklausītu iestāžu darbiniekus, vadītājus, kā arī iedziļinātos problēmjautājumos.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, 2013. gadā Mazsalacas novadā izvērstas iedzīvotāju anketēšanas
(Kultūras centra aptauja par pasākumiem un aktivitātēm; Nominācijas “Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2013.
gadā). Novadā organizēts sakoptāko māju/īpašumu konkurss “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas
novadu”.
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