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MAZSALACAS
novada ziņas

Pagājis mēnesis kopš Mazsalacas novada
domes jaunais sasaukums uzsācis savu
darbību. Taču ar jauno deputātu rosīšanos
neapstājās arī līdz šim aizsāktās lietas. Ar
lielu emociju gūzmu aizvadīti Vispārējie
Dziesmu un Deju svētki, kuros Mazsalacas
novadu pārstāvēja seši kolektīvi. Liels
p r i e k s u n l e p n u m s p a r ko l e k t ī v u
dalībniekiem, vadītājiem un pasākuma
nodrošinātājiem. Īpaši gribētu izcelt vokālā
ansamb(a “Ēra” panākumus, iegūstot pirmo
vietu Latvijā sieviešu vokālo, neprofesionālo
ansamb(u vidū.
Vieni svētki aizvadīti un ar spar u
jāgatavojas nākošajiem - Mazsalacas pilsētas
svētki vienos novada iedzīvotājus dažādās
aktivitātēs no 22. līdz 28. jūlijam. Sīkāku
informāciju atradīsiet arī šajā izdevumā.
“Mazsalacas novada ziņas” centīsies
veicināt informācijas apmaiņu starp
pašvaldību un tās iedzīvotājiem. Veidosim to
interesantu un lietderīgu!
Saulainu vasaru vēlot,
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs
Harijs Rokpelnis

MAZSALACAI
Mazsalacas pilsētai šogad aprit 85 gadi. Tas
ir pieklājīgs cilvēka mūžs, tomēr cik daudz
vai maz tas ir pilsētas mūžā?
Viens gan ir skaidrs - šie 85 ir bijuši raibi kā
dzeņa vēders, kur uzplaukuma un attīstības
periodi ir mijušies ar zaudējuma un pāri
nodarījuma pilnām desmitgadēm, kurās
mazsalacieši ir izmisīgi cīnījušies par palikšanu,
iztikšanu un šī novada saglabāšanu.
Laikam jau pašā Mazsalacas vārdā ir ierakstīts šis
mazums, tāpēc arī lielpilsēta nekad tā nav bijusi.
Tomēr nekas nav traucējis mazsalaciešiem k(ūt
lieliem garā un darīt lielus darbus, ar kuriem tie
iegājuši vēsturē un izskanējuši pasaulē. Tie, kas te
palikuši - tiem laikam ir kas no Vilkaču priedes
sīkstuma ticis, kuru nekādas straumes nespēj
izskalot no savas vietas.
Šiem sīkstajiem; tiem, kas ar savu klātbūtni kaut
brīdi pabijuši Mazsalacas novadā un tai devuši
savu pienesumu; godinot tos, kas te reiz
dzīvojuši, bet nu jau aizsaulē; priecājoties par

LIELI SVĒTKI
pilsētas viesiem - Jums par godu tiek rīkotas vēl
nebijušas svinības veselas nedē(as garumā!
Svētku nedē(a sāksies mierīgi, lēnām kurinot
te m p u u n n o t i k u m u i n te n s i t ā t i l ī d z p a t
brīvdienām, kad vārda tiešākajā nozīmē ies va"ā.
Viens no svētku organizatoriem - Mazsalacas
kultūras centrs un tā vadītāja Dace Jurka atzīst,
ka svētku organizēšana ir bijusi laikietilpīgs un
skarbs periods, jo programma paredz aptvert
daudz un dažādu jomu: mākslu, kultūr u,
literatūru, izklaidi, atpūtu un izglītību, zem šiem
vārdiem sakoncentrējot daudzveidīgus un
interesantus pasākumus visas nedē(as garumā,
tāpēc aicinām iedzīvotājus un pilsētas viesus pa
pilnam izbaudīt viņiem sarūpētos svētkus,
izvēloties nepalikt malā, piedalīties, izslēgt
dieniš.o seriālu un (aut dažas dienas nezālēm va(u
mazdārziņā.
Mazsalacieši, katrs no jums mūsu pilsētai ir
vērtība un kopā mēs spējam lauzt to mazo un
paveikt ko patiešām lielu.
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PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMA
KAD?
22. jūlijs
22-26.
jūlijs
22-26.
jūlijs
23. jūlijs
24. jūlijs

KAS NOTIKS?
16.00 Izstādes „Mazsalaca toreiz un tagad” atklāšana

KUR?
Mazsalacas novada muzejs

Nometne ”Mājas elpa Latvijā”

Novada teritorijā

10.00-12.00 un 15.00-17.00 Starptautiskā projekta
„Jauniešu tiesības uz nemateriālo kultūras mantojumu Baltijas
jūras re/ionā”-„Bridging Baltic” ievizes semināri filcēšanā,
tekstilapstrādē, šūšanā, aušanā, adīšanā*
20.00 Ramatas amatierteātra izrāde „Brīnumzālīte” pēc
R.Blaumaņa, režisore Gunta Maskaviča
21.00 Āra kino vakars

25. jūlijs

Mākslas skola, Mazsalacas novada
kultūras centrs, vidusskola
M.Bērziņa īpašumā pie Salacas
Mazsalacas novada kultūras centra
pagalms
Skaņākalna dabas parks

17.00 Skaņākalna takas „Putni salido mājās” atklāšana;
18.30 „Mazsalaca Jazz Band” un City Youth Band” grupu
Mazsalacas pilsētas centra laukums
koncerts, diri/ents Kārlis Vanags
20.30 Multifunkcionālā sporta laukuma atklāšana “Florbols pa
Sporta iela 8
īstam”
05.30 Fotoplenērs “Viena diena Mazsalacā”
Pilsētā un tās apkārtnē
15.00-17.00 Aktīvas rota(as un nodarbības mazajiem
Mazsalacas PII rota(u laukums
novadniekiem
Mazsalacas novada kultūras centra
26. jūlijs
19.00Tikšanās ar novadnieci-dzejnieci Baibu Talci
pagalms
21.00 Novadnieku saiets
Koncerts. Dzied Mazsalacas novada Kultūras centra meiteņu
Mazsalacas novada kultūras centrā
vokālais ansamblis „ĒRA” un jauktais koris „Salaca” diri/enti Dita
un Valdis Tomsoni
09.00 Amatniecības darbu izstāde - TIRGUS
Baznīcas ielas skvērs
Mazsalacas
novada Kultūras centrs
09.00 Projekta „Bridging Baltic” meistardarbnīcas
Baznīcas ielas skvērs
Info telts - senioru biedrība “Atbalss”
09.00-11.00 Nodarbības bērniem Sv. Annas baznīcā,
Sv. Annas baznīcā
piedalās iluzionists Zigmārs Atvars
9.30-15.00 Velosipēdu svētki *
Mazsalacas pilsētas centra laukums
12.00 “Salacas kauss 2013” apbalvošana
Mazsalacas pilsētas centra laukums
16.00 Mazsalacas novada kultūras centra organizētā konkursa
Baznīcas ielas skvērs
27. jūlijs
“Salacas balsis” laureātu koncerts
17.00 Ansamb(a „Cum Laudem Duo „koncerts
pēc koncerta tikšanās ar mācītāju Ediju Kalekauru
Sv. Annas baznīcā
un draudzes priekšnieci Aigu Irbi
no Mazsalacas novada Kultūras
19.30 Deju upe
centra līdz
Lībiešu pilskalnam
21.00 Novada svētku Deju lielkoncerts un
Lībiešu estrāde
balle kopā ar “Sesto jūdzi”
Gadatirgus
Rūjienas iela
11.00 Foto izstādes „Viena diena Mazsalacā” atklāšana
Pilsētas laukumā
28. jūlijs
12.00 Svētbrīdis Sv. Annas baznīcā
Sv. Annas baznīca
14.00 Mirušo piemiņas diena Mazsalacas kapos
Mazsalacas pilsētas kapos
*Detalizētu informāciju par pasākumu
MUZEJU DARBA LAIKI SVĒTKU LAIKĀ
22.-26. jūlijs 11:00-16:00
atradīsiet izvietotajos plakātos kā arī
www.mazsalaca.lv.
27. jūlijs 10:00-17:00

28. jūlijs 10:00-15:00
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MŪSĒJIE
IZVĒLAS DARBOTIES
Vasarā jaunieši parasti izklaidējas vai izvēlas un mājās dodas pulksten astoņos vakarā, un tā piepelnīties. Trešais variants ir jauniešu vidū tik piecas dienas pēc kārtas.
populārās nometnes. Tomēr ir arī kādi, kuri ne Meitenes stāsta, ka pirmajos gados bijuši tādi brīži,
tikai dodas uz kādu nometni, bet brīvprātīgā kad gribas mest plinti krūmos, bet šogad tā neesot,
kārtā izlemj ko līdzīgu organizēt paši.
jo ir iegūta zināma pieredze, kas (auj daudz ko darīt
Tieši šādu pieredzi nu jau trešo gadu krāj 14-gadīgā labāk, prasmīgāk. Arī dalījums pa vecuma grupām
skaņkalniete Kristiāna Šteinberga, kura ar ir pieredzē iegūts lēmums. Jaunās vadītājas ir
draudzenēm Sabīni Petrakovu un Ievu Vargu organizē pārliecinātas, ka arī nākošgad turpinās iesākto,
dienas skoliņu sava mājas pagalma un paziņu bērniem. pieaicinot vēl vairāk bērnu - šogad dienas skoliņā
Šeit pulcējas bērni no 4-13 gadiem, šogad aktivitātes piedalījās desmi mazāki un lielāki .ipari. Meitenes
pielāgojot jau divu dažādu vecuma grupu bērniem.
stāsta, ka vecāki atstājot mazos viņu uzraudzībā
Kristiāna: Vairākus gadus piedalījos “lielajās” nometnēs, bez bažām - jau pagalmā dzīvojoties gūta pietiekoša
līdz izdomāju, ka negribu būt tikai dalībnieks, bet gribu deva uzticības, lai zinātu, ka mazais būs labi
organizēt un vadīt pati. Pieaicināju Sabīni, kas ideju "oti pieskatīts un apčubināts līdz pat vakaram.
atbalstīja.
Bērni cits caur citu sparīgi uzskaita, kas dienas
Dienas skoliņas pamatā ir ideja mācīt bērniem skoliņā viņiem patīk vislabāk: š(akstīšanās ar ūdeni,
kristīgās vērtības, bet nodarbību saraksts ir garš un zīmēšana, kristīgā mācība, rokdarbi... meitenes
daudzveidīgs. Bērni spēlē teātri, mācās valodas, pašas arī (oti garšīgi gatavojot ēst, tāpēc nākamgad
matemātiku, kopīgi aušojas, vairāk iepazīst viens otru, ar prieku piedalīšoties atkal!
atpūšas un dzied.
Ar padomu un visāda veida atbalstu neskopojas arī
Sākumā šāda dienas skoliņa notikusi Kristiānas un Kristiānas mamma un tētis, tāpēc arī viņiem liels
Sabīnes daudzdzīvok(u mājas pagalmā. Bērni no rīta paldies par radīto iespēju meitenēm gūt pieredzi,
satiekas un darbojas visu dienu līdz vakaram. Tiek mācīties uzņemties atbildību un kopīgiem spēkiem
organizēti koncerti pieaugušajiem, bērni uzstājās ar uzdāvināt mazajiem vienu īpašu, piedzīvojumiem
teātri. Šogad pirmo gadu dienas skoliņa “izcelta” bagātu nedē(u garajā vasaras brīvlaikā.
ārpus ierastā pagalma - lauku mājās “Bezdelīgas”, lai
būtu ērtāka darbošanās un vairāk vietas. Bērni no rīta
vienpadsmitos sabrauc ar riteņiem, citus atved vecāki,
DZIESMU SVĒTKU ĢIMENE
Jana, Andris, Elza, Kate asaras. Protams, neaizmirstams ir
Anna un Paulis Laužņi ir īsta arī deju koncerta fināls, kad uz
Ma z s a l a c a s
n o v a d a laukuma bija visi dejotāji, vienoti
D z i e s m u s v ē t k u ģi m e n e . v i e n ā r i t m ā u n e m o c i o n ā l ā
Ka t rs a r s a v u , a t š ķ i r ī g u pacēlumā. Tā ir tik spēcinoša
Dziesmu svētku pieredzi, kopā būšana!
šogad svētkos viņi piedalījās Dziesmusvētki latviešiem ir
visi kopā, pārstāvēdami deju, pašapziņa s un garīgā spēka
kordziedāšanas un ansambļu stiprināšanas iespēja. Tā ir reize,
kategorijas.
kad mēs visi esam vienoti, rādām
Ja n a u n An d r i s : No š i e m savu kultūru un lepojamies ar to,
svētkiem visilgāk atmiņā paliks ka esam latvieši. Par spīti tam, ka
30. jūnijs, kad notika Vokālo ir karsts laiks, ka naktis ir
ansamb(u fināla skate, kurā negulētas, kājas ar tulznām un
piedalījās Mazsalacas novada KC reizēm nav spēka, mēs dziedam,
meiteņu vokālais ansamblis dejojam, muzicējam un rādām
"Ēra". Izjūtas, gaidot rezultātus, savas tautas lietiš.o mākslu, mēs
bija neaprakstāmas - pārliecība, s v i n a m s a v u l a t v i e t ī b u .
ka būs labi, uztraukums par Gandarījums ir par to, ka šajos
varējām
meitenēm, nemiers, neziņa... Kad D z i e s m u s v ē t ko s
piedalīties
un
būt
kopā
visa
vēlu vakarā saņēmām īsziņu /imene.
"Pirmās!", nespējām valdīt prieka

Elza: Manas spilgtākās atmiņas
saistās ar vokālo ansamb(u
konkursa finālu, kurā ieguvām
zelta apbalvojumu kā labākais
neprofesionālais sieviešu vokālais
ansamblis Latvijā. Tas bija liels
pārsteigums gan mums pašām,
gan līdzcilvēkiem. Tieši šajā brīdī
sajutu apkārtējo ticību mums.
Vēl liels pārdzīvojums ar
pozitīvām emocijām bija nakts
koncerts doma dārzā “Putns ar
zīda asti”. Dziedāt starp
labākajiem Latvijas ansamb(iem,
nakts, dzeja, projekcijas... to
vajadzētu izbaudīt katram. Par
spilgtām atmiņām es arī sauktu
to, ka var u salīdzināt, kā ir
uzstāties Dziesmu un deju
svētkos dejojot, dziedot un
spēlējot or.estrī, jo to visu esmu
izbaudījusi nieka 20 gados.
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Dziesmu un deju svētkos pats
labākais ir piedzīvot latviešu
tautas kopā būšanu. Kad ieraugi,
cik tomēr ir daudz dalībnieku, ka
nav tikai tavs mazais kolektīvs,
kas cīnās, bet ir arī vēl daudzi.
Grūtākais ir prombūtne no
mājām, lai gan ir vieglāk, ja esi
kopā svētkos ar /imeni. Bet,
vienalga, pietrūkst savas gultas,
sava stūrīša...
Paulis: Man visvairāk atmiņā
palikuši ir koncerti! Koncertos
visi centās un par to bija prieks.
Protams, atmiņā arī ir palikuši
mē/inājumi, kuros bija karsti un
grūti, bet koncerti bija foršāki.
Man arī patika tas, ka ir dots
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brīvais laiks, kad var iepazīt lielo,
plašo pilsētu Rīgu!
Kate Anna: Spilgtākās atmiņas
no Dziesmu svētkiem pārsvarā ir
saistītas ar vokālā ansamb(a
"Ēras" fināla skates rezultātiem
un nakts koncertu, bet ne mazāk
spilgtu atmiņu ir no lielā deju
koncerta. Tik daudz dejojošu
cilvēku vienlaikus uz deju
laukuma ir neaprakstāma sajūta!
Visu dejotāju sejās neviltots
smaids un lepnums par paveikto,
latviešu tautu un radīto kopības
sajūtu! Man šie svētki bija krietni
piepildīti ar nodarbēm. Visur
jāpaspēj un visu jāpaspēj izdarīt!
Labi, ka sabiedriskais transports

bija pa brīvu. Pēdējā dienā
iespraucos starp lielā jauktā kora
rindām un dziedāju noslēguma
koncertā. Tā bija pirmā reize,
kad svētkos dziedāju korī. Es
vienmēr biju dejojusi. Koncerts
bija krietni garāks kā biju
iztēlojusies, bet tas bija
grandiozs. Brīniš.īgi diri/enti,
skaņa, emocijas... Nevienu no
svētku koncertiem es neesmu
pavadījusi bez prieka asarām.
Dziesmu svētkos pats labākais ir
koncertu fināli, kur emocijas ir
tik stipras, ka tās var sajust no
skatītājiem
un
citiem
dalībniekiem pāri visam
stadionam vai estrādei.

KULTŪRA UN SPORTS
Mazsalacas Veco velosipēdu svētki šogad
norisināsies 27. jūlijā, pilsētas svētku
ietvaros. Īpašs uzsvars šogad tiks likts
uz velosipēdu parādi, kurā aicināts
piedalīties ikviens, kurš māk braukt ar
velosipēdu, un kuram ir velosipēds. Vai
tas būtu izsmalcināts Ērenpreiss,
kalnu velosipēds vai nenosakāmas
izcelsmes pārvietošanās līdzeklis – esi
laipni aicināts pievienoties! Protams, kā
jau svētku reizē, esiet aicināti savus divratainos
draugus uzpost un izpuš.ot! Pirms došanās parādē

žūrija izvērtēs parādes dalībniekus un būs
iespēja tikt pie smukākā velosipēda
īpašnieka vai īpašnieces titula, īpašākā
svētku ietērpa nēsātāja un citām
nominācijām! Jāpiemin, ka šogad,
pirms piedalīšanās parādē, pasākuma
norises vietā būs jāre/istrējas, lai varam
saskaitīt velomī(us un vieglāk
sakontaktēt novada velosipēdistus.
Pasākums sāksies 9:30 Parka ielā 1, un
stāšanās uz parādi sāksies 10:30. Vēlāk sekos arī
sportiskas un izklaidējošas aktivitātes!

LIELAIS LOMS JAUNAJIEM MAKŠĶERNIEKIEM
27. jūlijā Mazsalacā, Salacas krastā notiks čempionāts makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri
“Salacas kauss 2013”.
Čempionāts tiek organizēts jauniešiem-junioriem no 12-19 gadiem un tā mēr.is ir popularizēt
makš.erēšanu ar pludiņa makš.eri un noteikt labākos sportistus makš.erēšanas sporta disciplīnā.
Sacensības notiek Salacas upē no krasta izlozētā sektorā 2013. gada 27. jūlijā plkst. 06.15 (no rīta)
Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta ,,Pūlās’’. Sacensības paredzētas vienā kārtā un notiek individuālajā
vērtējumā jauniešu un junioru vecuma grupām.
Sacensības organizē biedrība ,,Burtnieku makš.erēšanas un tūrisma skola’’ sadarbībā ar Mazsalacas
novada pašvaldību, atbalstītājs Valmieras Mednieku Makš.ernieku biedrība.
Sacensību dalībniekiem at(auts sacensību vietā trenēties iepriekšējā dienā, treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā
plkst. 21.00 vienu dienu pirms sacensību sākuma. Sacensību dienās sacensību zonās at(auts ieiet tikai
sacensību laikā.
Dalībnieku re/istrācija sacensību vietā vai pēc iepriekšējas re/istrācijas.
Atbildīgais organizators: Ojārs Be.eris, biedrības ,,Burtnieku makš.erēšanas un tūrisma skola’’ valdes
loceklis. Pieteikšanās uz čempionātu pa mob.telefonu 29456900 vai e-pastā mpojars@inbox.lv. Dalības
maksa sacensībās Ls 1.
Individuālajā vērtējumā par sacensību čempionu k(ūst sportisti, kuri sacensību laikā no.ēruši smagāko
lomu, kā arī tiek noteikts lielākās zivs īpašnieks.
Sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar kausu, diplomiem un rīkotāju balvām. Tiek apbalvots arī lielākās
zivs īpašnieks.
Apbalvošana paredzēta pēc sacensībām Mazsalacas centra laukumā plkst. 12.00
Sacensību nolikums: www.mazsalaca.lv
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PAŠVALDĪBĀ
RAKS VISU VASARU
Šovasar pilsētā atkal rok ielas.
Tās, protams, ir neērtības, tomēr labāk, ja zinām
ko rok, kāpēc un kāds pilsētniekiem no tā labums.
Mazsalacas novada pašvaldība 2013. gada 7. jūnijā
noslēdza līgumu ar izpildītāju SIA „Wesemann” par
lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcijas
būvdarbiem Mazsalacas pilsētā Pērnavas,
Pasta un Rīgas ielās. Darbu izpildes
termiņš ir 2013. gada 31. oktobris.
Līguma summa kopā ar PVN ir LVL
140 070.53 un tās ir I kārtas izmaksas.
Te h n i s k a i s p r o j e k t s
paredz savākt un
novadīt virszemes,
palu un lietus
ūdeņus. Savāktie
ūdeņi tiks novadīti
līdz Pilsētas pirtij
un ievadīti

Salacas upē. Pirms tam speciālā iekārtā tiks atdalīti
naftas produkti un smiltis. Projektā paredzēti ievadi
arī uz īpašumiem (patērētāju pieslēgumi). I kārtā
trases garums ir 732 m, II kārtā 274 m ar skatakām,
virsūdens uztvērējakām un gūlijām. I kārta tiks
izbūvēta pa Rīgas, Pasta un Pērnavas ielu līdz Sporta
ielai (aiz Domes). I kārtas darbi tiks sākti pēc
Mazsalacas 85 gadu jubilejas
pasākumiem, t.i. jūlija beigās.
Vienlaicīgi ar Mazsalacas novada
pašvaldības finansēto projektu (Lietus
kanalizācija), tiek realizēts
„Kanalizācijas tīklu izbūve
Mazsalacā” II kārta.
NĪAN vadītājs Vilis Zariņš

SIA “BANGA KPU” INFORMĒ PAR PIESLĒGŠANĀS
IESPĒJĀM UN KĀRTĪBU

pie centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem
Mazsalacas pilsētā un pagastā.
Pašlaik Mazsalacā un Mazsalacas pagastā tiek veikti būvdarbi Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” ietvaros. Plānoto darbu apjoms – kanalizācijas tīklu izbūve 2860
m garumā un 1 kanalizācijas sūkņu stacijas uzstādīšana. Savukārt, 2010. gadā tika nodoti ekspluatācijā ūdenssaimniecības projekta
I kārtā izbūvētie pamatlīdzek(i, tai skaitā jauni ūdensapgādes tīkli 4.7 km un kanalizācijas tīkli 5.2 km garumā.
Ūdensapgādes un kanalizācijas ma/istrālajiem vadiem tiek izbūvēti pieslēgumu atzarojumi uz katru īpašumu līdz īpašuma robežai.
Pieslēguma maksa pagaidām nav noteikta. Katram īpašniekam jārē.inās tikai ar izdevumiem sava iekšējā tīkla izbūvei līdz
pieslēguma atzarojumam.
Lai pieslēgtu savu īpašumu pie ma/istrālā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vada, īpašniekam jāveic šādas darbības:
1) jāiesniedz iesniegums par pieslēguma ierīkošanu SIA “BANGA KPU”
(veidlapa pieejama mūsu birojā “Attīrīšanas”, Mazsalacas pagasts,
Mazsalacas novada domē un Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā internetā);
2) jāsaņem no SIA “BANGA KPU” tehniskie noteikumi pieslēguma ierīkošanai;
3) par saviem līdzek(iem jāizbūvē iekšējais tīkls un jāpieslēdz pie tehniskajos noteikumos norādītā pieslēguma atzarojuma;
4) jāsaņem atzinums no SIA “BANGA KPU” par pieslēguma atbilstību tehniskajiem noteikumiem;
5) jānoslēdz ar SIA “BANGA KPU” līgums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem.
Šajā projekta kārtā tiek būvēti kanalizācijas vadi Sporta, Krasta, Pērnavas, Pasta un Jāņa ielās un Brīvības bulvārī.
Projekta pirmajā kārtā ir izbūvēti ūdensvadi Krasta, Parka, Pasta, Pērnavas, Peldu, Baznīcas ielās un Brīvības bulvārī,
kā arī kanalizācijas vadi Baznīcas, Parka, Robežu, Pasta un Muižas ielās.
Informācija par īpašumiem, kuriem ir iespēja pieslēgties pie ūdenapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem ir pieejama Mazsalacas
novada pašvaldības mājas lapā internetā un SIA “BANGA KPU” birojā.
Aicinām novērtēt doto iespēju saņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus un nepiesārņot dabu, kurā mēs dzīvojam.
Sīkākai informācijai: Rita Lizuma, mob.tālr. 29395788 6 6
6
6
6
6
6
6
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA MAZSALACĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SA7ĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BANGA KPU".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN RE8IONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
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AKTUĀLI
PAR LATVĀŅU IEROBEŽOŠANU
Dabā viss za(o un zied, bet ne par visiem augiem veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus,
mēs varam priecāties. Pāris nedē(u laikā lekni n e p i e ( a u j o t l a t v ā ņ u i z z i e d ē š a n u , s ē k l u
saziedējis arī mūspuses niknākais iebrucējs – nogatavošanos un to tālāku izplatību. Lūdzam
Sosnovska latvānis. Sosnovska latvānis Latvijā informēt pašvaldību par īpašumiem, kuros ilgstoši
ieviests mākslīgi 1948.gadā, kad tas tika atvests no netiek veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi.
Kaukāza republikām kā lopbarības augs. Gadu gaitā Saskaņā ar Administratīvo pārkāpuma kodeksa 51.2
tas izpleties savva(ā un tagad ir bīstamākā no Latvijā p a n t u - p a r i n v a z ī v o a u g u s u g u i z p l a t ī b a s
sastopamajām invazīvajām sugām. Sosnovska ierobežošanas pasākumu neveikšanu - izsaka
latvānis izplatās pārsvarā nekoptās lauku zemēs, brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
kurās agrāk tika veikta lauksaimnieciskā darbība, personām no 70 līdz 250 latiem, bet juridiskajām
vietām pāriet mežos, upju ielejās, krūmājos. Auglīgā personām - no 200 līdz 1000 latiem. Par tādiem
augsnē tas var sasniegt pat četru metru augstumu. pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada
Sosnovska latvāņa sula ir fototoksiska. Tai nonākot laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek
kontaktā ar ādu un apstarojoties ar ultravioletajiem naudas sodu fiziskajām personām no 250 līdz 500
stariem, tiek aktivēta indīgā sula. Ja nekavējoties latiem, bet juridiskajām personām - no 400 līdz
sula netiek nomazgāta, tā izraisa ādas kairinājumu, 2000 latiem. Augu aizsardzības likums nosaka, ka
apdegumu un uztūkumu, kā arī sūrstošas, ilgi zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs
nedzīstošas čūlas. 2012. gadā Latvijā apzināti un invazīvās augu sugas iznīcināt.
uzskaitīti 10641 ha kuros ir konstatēti latvāņu
izplatība, no tiem Mazsalacas novadā – 111,6 ha.
Izpilddirektora p.i. Inguna Liepiņa
Mazsalacas novada pašvaldība aicina zemju
īpašniekus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni,

IZMAIŅAS IELU TIRDZNIECĪBĀ
Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka no 22. – 28. jūlijam norisināsies dažādi pasākumi, kas veltīti
Mazsalacas pilsētas 85 gadu jubilejai. Sakarā ar to no 22. – 28. jūlijam pašvaldība neizsniegs at(aujas ielu
tirdzniecībai pilsētas teritorijā.
Lūdzam tirgotājus, kuru at(aujās jau ir iek(auti šie datumi, tos pārcelt uz citu laiku, nepieciešamības
gadījumā to saskaņojot ar pašvaldību.
EKSKURSIJAS SENIORIEM
Mazsalacas novada Sociālais dienests organizē vienas dienas ekskursiju visiem novada senioriem.
Trešdien, 21. augustā uz Līgatni (ekskursija Līgatnes papīrfabrikā, ekskursija pa pilsētu, padomju bunkuru
un vienkoču parka apmeklējums) un Cēsu parka apmeklējums.
Izbraukšana plkst. 8.00 no Mazsalacas kultūras centra.
Transporta izdevumus segs pašvaldība, ieejas maksas apskates objektos (apmēram) Ls 10 sedz katrs
ekskursijas dalībnieks.
Dalību pieteikt Agritai Bērziņai pa tel. 64251387 vai 29372138.
Augusta trešās nedē(as otrajā pusē tiks organizēta ekskursija Sē(u pagasta senioriem uz Likteņdārzu.
Dalības maksa Ls 10.
Dalību ekskursijai pieteikt līdz 10.augustam zvanot Janai Buliņai - 27015221

ĪSZIŅAS
Skaņkalnes pagasta atklātie čempionāti ielu basketbolā (3:3) un vasaras volejbolā (4:4)
(Skaņkalnē, Ražas ielā 3 un pie Bērzu ielas 2)
Spē(u nolikumus lasiet: http://www.mazsalaca.lv/lv/sadala/pasakumi
Plkst. 19:00 Mazsalacas svētku ietvaros aicinām uz literāru tikšanos ar novadnieci Baibu Talci.
Mazsalacas kultūras centra iekšpagalmā būs iespēja iegādāties autores grāmatas! Lūdzam iesniegt
jau iepriekš savus jautājumus Baibai Talcei Mazsalacas pilsētas bibliotēkā.
Plkst. 18:00 Mazsalacas kultūras centrā Bērnu un jauniešu kristīgās mūzikas nometnes “Būsim
kopā” noslēguma koncerts.
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TĀDI ESAM
MAZSALACĀ “IEKRITUSI”
Aina Kārkla ir dzimusi 1924.
gadā. Viņai bija tikai 4 gadiņi,
kad Mazsalaca 1928. gadā no
miesta statusa tika iecelta
pilsētas godā. Kopš tā laika
daudz
ūdeņu
Salacā
aiztecējuši, dažādi laiki
nomainījuši cits citu, un nu
jau Mazsalacai 85, bet Ainas
kundzei 89.
- Es pati esmu no Ramatas,
Lejas.īšiem. Pirmās klases gāju
Līču skolā, bet Mazsalacā dzīvoju
no 5. klases. Kad es mācījos, tad
skola jau bija pārcēlusies no
Sarkanās skolas uz Valtenber/u
muižu. Tur tad arī visi mācījās visas klases vienā ēkā.
Pastāstiet, kāda bija tolaiku
Mazsalaca?
- Mazsalaca tolaik, ap šiem
1 9 2 0. - 3 0. g a d i e m , b i j a ( o t i
darbīga. Visi visu darīja paši. Jūs
domājat, ka bija tādas gatavo
a p p/ē r b u b o d e s ? N ē ! T ā d a
vienīgā parādījās krietni vēlāk,
pirms tam ap/ērbus darināja
vesela rinda oficiālu un neoficiālu
šuvēju, ze.u, džemperu adītāju,
uzvalku šuvēju - drēbnieku. Arī
apavu darbnīcas bija vairākas t u r d a r i n ā j a ko k a t u p e l e s ,
pastalas - tās valkāja ganu bērni,
kā arī tie, kas gāja siena p(avā. Ar
metālapstrādi nodarbojās tā
saucamais klempners, bet sīklietu
bodītes bija rindām! Ores mājā
bija veikals, un tur tirgoja šņabi toreiz tā bija vienīgā vieta, kur
tādu mantu varēja dabūt, ne tā kā
ta gad - uz katra stūra. Bija
zirglietu amatnieks, vismaz četri
skārņi (Resgalis, Paeglis, Vītiņš
un Vende), un tikpat daudz
maiznīcas, katra ar savu
“specialitāti”. Brantam bija
vislabākie
ū d e n s k l i ņ/e r i ,
Vido vskim pade vās smalkie
smilšu mīklas izstrādājumi, viņi
arī par 50 santīmiem gatavoja

pilsētniekiem pusdienas, bet pie vēlāk ballē un dejot līdz pat
Muciņa visi gāja pēc garšīgajām p u s n a k t i j . Ta d n u m ē s
karašām un rupjmaizes. Rusmanis ner vozējām un gaidījām, kad
bija Branta māceklis, kas vēlāk arī pasākums beigsies un sāksies
pats atvēra savu be.ereju. Viņš, dejas. Kad pasākums bija cauri,
starp citu, bija arī pats pirmais mums parasti atlika dejot tikai
Pilsētas Galva.
kāda stunda.
Tomēr viss darītais bija maza M ē s j a u t o l a i k v i s u t o t ā
apjoma, paši sa vā sulā vien neizpratām, bet lūk, kā mums,
vārījāmies. Kad nāca Ulmanis, jauniešiem, tas patriotisms tika
viņš panāca eksportu sviestam un audzināts:
b e ko n a m ,
tādējādi
v i s u Mums bija dikti stingrs direktors
t a u t s a i m n i e c ī b u p a ce ( o t u n Bērziņš, saucām to par Kreksi.
Viņš pats skolas rītos mēdza
padarot vieglāku.
stāvēt lejā, pagrabā garderobē un
Tajā laikā Mazsalaca bija mazāka. k l u s i ņ ā m n o s k a t ī t i e s , k u r š
Robežu iela arī tiešām bija pārvelk vai nepārvelk apavus. Tā
Mazsalacas robeža. Pilsētā daudzi nu reiz, kad viņš bija aizbraucis
Rīgu, bet pilsētā atkal notika
b r a u c a u n p i e p e l n ī j ā s p a r uz
pasākums, mēs īsti nezinājām, vai
ormaņiem - tie bija tādi kā takši, drīkst palikt uz dejām, jo at(auja
jo toreiz jau pašiem nekādi lepnie nebija dota. Tomēr palikām, jo
braucamie nebija. Brauca gan tāda taču bija tradīcija, ka līdz
varam dejot. Tajā laikā
viens autobuss no Valmieras un 24.00
mums bija virsskolotājs Ciris
p i e t u r a b i j a p ( a v i ņ ā l e j p u s Atis, bet, savukārt, viņa klasē gāja
tagadējā muzeja. Blakus tai tajā pilsētas galvas Nikolaja Daugu(a
laikā atradās depo, un p(aviņā meita Margrieta. Kad nu Atis,
no balles nākdams, prasījis
notika tirgus. Autobuss piederēja mājā
Margrietai, kāpēc viņa nav uz
privātam šoferim Ziediņam, kurš balli palikusi, šī, ar’, liela ballēs
dzīvoja Valmierā.
gājēja būdama, vēlāk mūs pārējos
Ta d v ē l Ma z s a l a c ā a t r a d ā s direktoram Bērziņam nodeva par
iešanu uz balli bez viņa at(aujas.
p i e n o t a v a , a p t i e k a , p a s t s , Protams, izcēlās liels tracis. Kad
p a g a s t m ā j a u n t ā d s b ē r n u pēc notikušā gājām izlūgties
veselības kopšanas punkts, kur direktoram piedošanu un par
sevis attaisnošanu
divreiz
teicām, ka tā jau
n e d ē ( ā SKOLĀ NĀCĀS TRĪS REIZES b i j u s i t i k a i t ā d a
konsultēt PĒC KĀRTAS DZIEDĀT “TEV t r a d ī c i j a ,
viņš
b ē r n u MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA!” dusmīgs atprasīja:
“ Un v a i t a s , k a
ko p š a n ā
tagad bumbas met,
nāca Dr. Ērmanis un viņam arī ir tradīcija?” Tad jau bija 1939.
palīdzēja divas medmāsas.
gads un vācu karaspēks tikko bija
Spilgtākās atmiņas no jūsu ienācis Polijā un direktors par to
visu bija (oti norūpējies. Laikam
jaunības dienām?
tāpēc mums skolā pēc tam nācās
- 1936-1939. gadi bija īsts tautas trīs reizes pēc kārtas dziedāt “Tev
mūžam dzīvot, Latvija!” Pilnīgi
pacēluma laiks, ziedu laiki.
šermu(i, uz skatuves stāvot un
Atceros, ka saviesīgās biedrības dziedot, gāja! Manuprāt, tādā
namā notika pasākumi, un katru v e i d ā v i ņ š m ū s o s i e d z i n a
18. novembri, kad skola sniedza patriotismu, mudināja uz to.
tikai kāda sausa lekcija, kas
p r i e k š n e s u m u s S a v i e s ī g ā s Nevis
tika lasīta, bet tik emocionāli!
biedrības
namā,
m u m s , Sabiedriskā dzīve...
jauniešiem, bija at(auts piedalīties
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Bija! Viss mums bija. Notika tā smiltis, ko pēc tam ar laivu
sauktās izglītības nedē(as, kad par transportēja līdz dzelzce(a tiltam.
brīvu skolēniem at(āva skatīties Iztikšana jau bija arī tiem, kas
izrādes un koncertus. Un arī kad nepelnīja, bet tiem atkal naudas
bija par maksu, tad par tiem nebija.
santīmiem stutējāmies gar sienu un Ko tad tie pārējie darīja, kas nekur
jūsmojām par Paulu Saksu, Marisu nestrādāja? Gāja p(aut pūrvietas,
Vētru, Adofu Kaktiņu...
turēja to siventiņu, gotiņu. Sieva
Jāņos bija Studentu balle - katru mājā uzturēja dārzu, no kā arī
gadu studenti organizēja tādu balli. ieguva dārzeņus iztikai. Tāda liela
Jā, un Bērnu svētki! Tie bija tāds turība tur nebija un kliņ/eri no
notikums!
debesīm nekrita, lai
Visu vasaru BIJA SMAGĀK JĀSTRĀDĀ, ko te viens otrs
g a i d ī j ā m . IZTIKŠANA TRŪCĪGĀKA nemē/inātu ta gad
Tur notika
stāstīt. Manuprāt, tad
UN ĒŠANA ŠVAKĀKA
vingrošana,
bija smagāk jāstrādā,
atrakcijas,
iztikšana
bija
loterija - mēs, bērni, jau neko trūcīgāka un ēšana švakāka. Un
daudz nebijām piedzīvojuši, tāpēc vienīgais dzērājs, kas sēdēja uz
šis notikums bija īpaši gaidīts. soliņa tāpat, kā tagad te rindām
Pirmie bērnu svētki Mazsalacā sēž, bija tāds Upes Incis.
notika tad, kad gāju 1. klasē.
Tomēr gāja laiks, sākās 40-tie
Kā tas bija - dzīvot Mazsalacā? gadi...
Mazsalacā nekad nav dzīvojuši 1941. gadu - krievu laikus, vismaz
ārkārtīgi pārtikuši (audis. Tie, kas sākumā, skolā īpaši neizjutām. Par
strādāja tekstilfabrikā vai kādā citā direktoru tad jau bija tāds Dārziņš,
algotā darbā bija labi situēti par bet viņš (oti gudri centās nevienu
spīti tam, ka darba apstāk(i nemaz nenodot. Viņš bija ideālists, nevis
nebija tik teicami. Labi maksāja arī prasts komunists, viņš cīnījās par
tiem, kas palīdzēja pie dzelzce(a ideju. Tomēr daudzi cilvēki nebija
būvēšanas - veda no Lapu kalna ārā savā vietā, viņi tika ar var u
ZOBUS LABOS BEZ MAKSAS
Arī šogad Mazsalacas baptistu baznīcā būs iespēja
bez maksas salabot zobus, jo 26. un 27. jūlijā jau
otro gadu pēc kārtas šeit savā atva(inājumā
viesosies zobārsts no ASV Bobs Deiviss.
Aicinām izmantot šo lielisko iespēju pierakstoties
pie O(esjas Segedenko pa tel. 26260312
Pierakstu skaits ir ierobežots.

piespiesti darīt tādus vai citus
uzdevumus, tāpēc bieži k(uva līdz
parodijai smieklīgi.
Kur aizveda Jūsu tālākais
dzīves ceļš?
Es apprecējos jauna, un vienu ilgu
periodu nemaz Mazsalacā nebiju.
Uz Kurzemi aizgājām 1957. gadā
bet ārkārtīgi ilgi nevarēju tur
iedzīvoties. Vispirms dzīvoju
Mūrmuižā, tad vairāk, kā 17 gadu
nodzīvoju Talsu apkārtnē. Kad
dzīvoju Talsos, tad jau bija sajūta,
ka tuvojos mājām. Abi ar vīru
atgriezāmies Mazsalacā, kad viņam
jau bija pensijas vecums, man - vēl
nē. Vēl vecumā pabeidzu
tehnikumu un varēju vairākus
gadus strādāt. Patērētāju biedrībā
Mazsalacā nostrādāju četrus ar pus
gadus, un jau pensijas vecumā
aptiekā - divus gadus. Uz
Mazsalacu pārvākušies, nopirkām
šo zemes gabalu Salacas stāvkrastā,
kur tagad mūsu māja - grūti jau
gāja, akmeņus paši nesām, cēlām.
Tomēr tā Mazsalaca mums sirdī
bija, un ar šo smuko vietu laikam
iekritām un te palikām.

SVEICAM JŪLIJA JUBILĀRUS
Alfrēdu Freiju - 85
Sergeju Gorbačovu -80
Rutu Saulīti - 80
Valiju Pētersoni - 80
Zinu Agritu Kaužēnu - 85

Sveicam jauktā kora “SALACA” vadītājus
Ditu un Valdi Tomsonus, laulības dzīvi uzsākot!

MAZSALACAS
NOVADA ZI7AS
Izdots 2013. gada 19. jūlijā
Mazsalacas novada pašvaldības
izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas.
Tirāža – 2000 eksemplāru.

Izdevējs: Mazsalacas novada
pašvaldība.Pērnavas iela 4,
Mazsalaca, LV–4215

Izdevumu sagatavo Ilze Mitāne
ilze.mitane@mazsalacasnovads.lvtel.
22144936

www.mazsalaca.lv
Facebook: Mazsalacas novads
Twitter: @Mazsalaca_LV
Flickr: mazsalacasnovads

Par faktu un skait(u pareizību atbild
rakstu autori, pārpublicēšanas un
citēšanas gadījumā atsauce ir
obligāta.
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