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MAZSALACAS
novada ziņas

Aizvadītais mēnesis pagājis Mazsalacas pilsētas
svētku zīmē. Paldies visiem, kas veltīja savu
laiku, organizējot pasākumus un kuplinot tos ar
savu dalību!
Pašvaldība ne tikai svinēja svētkus, bet arī
rosījās. Šobrīd Mazsalacas pilsētā rit darbi,
izbūvējot sadzīves un lietus ūdens kanalizāciju.
Nedaudz gan atpaliekam no plānotā grafika, jo
šobrīd tiek strādāts pie sarežģītākajiem posmiem.
Vidusskolas sporta zāles siltināšanas projekts rit
pilnā sparā.
Pašvaldība iesaistījusies vairākās organizācijās:
notika Latvijas pašvaldību savienības, Novadu
apvienības un Vidzemes plānošanas reģiona
padomes vēlēšanas. Tika noformēta jauna
pierobežas novadu apvienība ar mērķi aizstāvēt
pierobežas novadu intereses. Septembrī dosimies
vizītē uz Giterslo apriņķi stiprināt divdesmit gadu
senās draudzības saites. Esmu deleģēts kā
jauniešu koordinators Latvijā sadarbībai ar
Giterslo apriņķi.
Kritiskā stāvoklī ir satiksmes pārvads Parka ielā
pār bijušo dzelzceļa līniju. Ir uzsāktas sarunas ar
Satiksmes ministriju par potenciālo atbalstu
pārvada rekonstrukcijai.
Atgādinu, ka tagad novadā ir izvietotas
ierosinājumu kastītes, ja neizdodas ar savu
ieteikumu vai pretenziju vērsties pie pašvaldības
pārstāvjiem personīgi, varat izmantot šo iespēju!
Veiksmīgu septembri!
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs
Harijs Rokpelnis

HIRTEM UN VIŅA KLOŅĢĪŠIEM - GADSIMTS
Valters Hirte. Mazsalacas zīmols, lepnums,
savādnieks, nesaprasts, ģēnijs un filosofs.
Magnēts, kas pievilka tos, kuri bija gatavi saskatīt
vērtību cilvēka neatkārtojamībā, bet atgrūda
pārējos, kuri pareizumu vai nepareizumu vērtēja
pēc sevis.
Šogad kloņģīšu Meistaram aprit 100 gadi. Tāpat kā
viņš pats, arī Hirtes koka figūriņas, no ārpuses šķiet
raupjas, primitīvas un brīžam naivas. Tomēr,
ieskatoties ciešāk, katrs kloņģītis sevī slēpj
neatkārtojamu sejas izteiksmi, žestu valodu un
atribūtikas elementus, kuri kopā veido veselu
stāstījumu - īstu, patiesu, tā sacīt - iz dzīves.
Valters Hirte pats sev ir sagādājis ilglaicīgu piemiņu,
jo savās figūriņās ir pamanījies iemūžinājis sevi,
savu un pat visas tā laika Mazsalacas un apkārtnes
dzīvesstāstu. Ne par velti viņš saka: “Ja gribi būt
laimīgs, iemīlies ikdienā”, jo arī viņa figūriņu stāsti
bieži ir par ikdienišķām, tuvu pazīstamām lietām,
tāpēc, iespējams, tie ir tik aizraujoši un saprotami
ikvienam. Neatkārtojamā filosofēšanas un īpatnējā,

mazliet raupjā humora dāvana spoži atklājas viņa
aprakstos un saglabāta Jāņa Kalnača veidotajā
grāmatā ”Ja patiesību varētu teikt...”. Tajā aprakstīts
ne viens vien mazsalacietis visā savā krāšņumā,
brīžiem tik trāpīgi, ka vaininiekam jānobāl. Un
prieks, ka Hirte, rakstot savas piezīmes un
komentārus kloņģīšiem, nevarēja pat iedomāties, ka
tos kādreiz melns uz balta publicēs, jo tad,
iespējams, šis tas būtu teikts maigāk vai noklusēts.
“Naktspods paliek naktspods, kaut ietērpts tas zīdā”,
saka Valters, un nešaubos, ka viņa trāpīgais humors
daudzkārt sasniedza mērķi arī viņa dzīves laikā.
Valters Hirte bija īsts mazsalacietis. Viņš nebaidījās
no pieticības, saprotot, ka “pieticīgam būt nenozīmē
norobežoties ar nevarību”, tāpēc arī šodien - pēc 100
gadiem - mēs joprojām varam mācīties, smelties
atziņas un iedvesmu vienkāršai, bet piepildītai dzīvei
no mūsu velnu vīra, viņa dzīves un klonģīšiem,
atceroties, ka
“lielie vīri liek atcerēties sevi
pieminekļos, mazie vīri - savos darbos.”
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TĀDI ESAM
IZCĒLA SAULĪTĒ
Tāpat kā pravietis savā tēvzemē
netiek
cienīts,
tā
arī
mazsalacieši Valteru Hirti pa
īstam sāka novērtēt tikai viņa
mūža nogalē. Iepriekš viņš likās
v ē r t ī b a l i e l ā ko t i e s l ī d z ī g a
domugājiena un pasaules
uztveres ļaudīm, kuriem pašiem
n e re t i b i j a k ā d s s a k a rs a r
mākslu vai jaunradi.
Savas dzīves pēdējās desmitgadēs
Hirte tomēr paspēja izbaudīt arī
vispārēju atzīšanu - šeit lielu
ieguldījumu
Hirtes
vārda
popularizēšanā ārpus pilsētas
robežām bija ielikusi toreizējā
kultūras nama direktore Nellija
Nurmika, organizējot un izcīnot
vietu Valtera Hirtes figūriņām
dažādās izstādēs gan Valmierā,
Rūjienā, Rīgā toreizējā Zinību namā,
D o l e s s a l ā ( t u r t o d e ko r a t ī v i
iekārtoja Aivars Klindžāns), gan arī
ārpus Latvijas robežām - Pērnavā,
kur viņa izstādi uztvēra ar īpašu
apbrīnu, jo V. Hirtes tēvatēvs ir bijis
igaunis. Uz Pērnavu izstādi atklāt
līdz brauca pat Valmieras folkloras
ansamblis “Daina” ar vadītāju Intu
Indriksoni.
Atmiņās par Valteru Hirti gremdējās
ilggadējā kultūras darbiniece, LKF
Zieme+vidzemes biroja vadītāja
Nellija Nurmika:
- Pirmās atmiņas man ir nevis par
Valteru Hirti, bet par viņa tēvu
P ē t e r i H i r t i . Vi ņ š s t r ā d ā j a
ugunsdzēsēju depo. Ak, cik viņš
vienmēr bija elegants! Maza hūtīte
galvā, apa+īgs, bet vienēr zolīds un
iznesīgs.
Valteru es sāku iepazīt Mākslas
dienu organizēšanas sakarā. Gribēju
arī viņu tajās iesaistīt, bet viņš
paskatās uz mani un saka:
-Nekas tev neiznāks.
Tu
z i n i,
kā
mazsalacieši uz
mani skatās... bet
jūs taču vismaz uz
manu izstādi
atnāksiet?
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Kas tad šis par mākslinieku?
iegriezos Pērnavas ielā, kur Hirte
Vienreiz ņēmos un sa,ērbu savus d z ī v o j a . Ie n ā ko t d a r b n ī c ā p i e
studentus
p r a k t i k a n t u s Valtera, viņš, pat neko nejautājot,
tautastērpos un tādi mēs gājām pie uztvēra manu noskaņojumu. Tad
Valtera pa Pērnavas ielas vidu viņa mierīgā roka uz pleca un
ciemos. Pa vidu ielai liku iet spciāli, teikums: “Būs labi. Elziņa tūlīt atnesīs
lai mūs pamanītu un apstādinot kāpostus” bija vislabākās zāles pret
j a u t ā t u , k u r p m ē s e j a m . Un visiem kreņ.iem un nedienām.
Parunājāmies, un prom gāju jau
apstādināja arī!
- “Pie Valtera Hirtes Mākslas dienu daudz atvieglotāka. Apbrīnoju viņu
par šo nemaldīgo intuīciju! Un šādu
sakarā,” atbildēju.
reižu, kad pie viņa nācu meklēt
“Kas tad šis par mākslinieku?” viņi
mierinājumu,
atbalstu
un
atteica.
uzmundrinājumu, nebija mazums.
Es tajā laikā braucu republikas
Elziņa vispār
k u l t ū r a s
HIRTEM BIJA TĀDA STIPRA TICĪBA, viņam bija kā
d a r b i n i e k u KA KĀDREIZ VI#Š TOMĒR TIKS ATZĪTS
tāda nemanāma
delegācijā uz
feja, kas nepārtraukti par viņu
ārzemēm, un Valters man saka:
rūpējās. Viņa daudzreiz atzinās, ka
“Atsūti man pastkarti!”
neizprot mākslu un Valter u kā
- “Kāpēc?” es vaicāju? Es taču ātrāk mākslinieku, bet, vīru bezgalīgi
būšu atpaka+, nekā pastu saņemsiet. cienīdama un mīlēdama, tomēr bija
“Kad pastnieks nesīs man pastkarti no tam visu laiku blakus un par viņu
ārzemēm, tad visi dabūs zināt, ka rūpējās.
Hirtem, redz, pat korespondenci no Vispār Hirtem bija tāda stipra
ārzemē sūta!” Valtera balsī bija jūtama ticība, ka kādreiz viņš tomēr tiks
ironija. Tie jau bija tie laiki, kad atzīts. Viņš taču man pat prata
ārzemes skaitījās kas īpašs un iedvest domu, ka kādreizējā vecajā
ievērojams un tie, kam bija kāds koka ugunsdzēsēju depo varētu būt
sakars ar “ārpasauli” cienījamāki.
būt viņa izstāde. Viņam, redz, ar
Valteram Hirtem bija īpaša nostāja, ugunsdzēsēju depo bija cieša saite virzot viņu ar darbiem Tauta s tur visu mūžu bija strādājis viņa tēvs.
Dai+amata Meistara nosaukuma Diemžēl viņa pēdējās cerības izgaisa
iegūšanai. Kad viņu par šo uzrunāju, tai rītā, kad depo jauca nost, taču
viņš man lepni atbildēja:
viņš izlūdzās vienu ba+.a gabalu no
“Esmu kokgriezējs. Man ar to pietiek!” jaucējiem, lai vismaz kaut ar figūriņu
Un - p a t n e t a i s ī j ā s b r a u k t u n varētu iemūžināt šo vēsturisko celtni
piedalīties konkursā un izstādē šī Mazsalacā.
goda nosaukuma iegūšanai.
Va l te r a m + o t i d a u d z n o z ī m ē j a
draudzība, un īpaši uzsveramas bija
Elziņa un kāposti
viņa ciešās saites ar dzejnieku
Viņam bija tāds dzi+š
Imantu Ziedoni. Ziedonim bija +oti
humors, lai arī
liela cieņa pret Valteru kā personību
brīžiem apkārtējo
un viņa mākslu.
attieksme bija ne
Tāds man Valters Hirte arī ir palicis
seviš.i labvēlīga.
atmiņā - nosvērts, optimistisks, ar
To m ē r e s v i ņ u
savu īpašo humora un arī ironijas
uztvēru
+oti
dzirksti un savu dzi+o, pamatīgo
nopietni. Viņš bija
attieksmi pret visiem un visu
kārtīgs, rūpīgs, labi
notiekošo. Un no sadarbības ar
darīja savu darbu. Un Hirtem bija koktēlnieku kā mī+u piemiņu glabāju
teju vai ma,isks spēks mierināt.
viņa dāvināto skulptūru ar sievietes
Palicis prātā, ka vienreiz, kad biju atveidu, grieztu no Tūteres ozola.
par kaut ko atkal dabūjusi pa kaklu Neprotu spriest par pārējo, bet cope
no toreizējās izpildkomitejas un viņai bija akurāt tāda kā manējā.
sakreņ.ējusies, pa ce+am mājup
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MŪSĒJIE
VASARAS SKOLA “ĢENDERTOS”
No 2. līdz 9. augustam Mazsalacas novada Šajā nedēļā neizpalika arī izklaidējošas un sportiskas
Skaņkalnes pagasta “Ģendertos” notika ikgadējā aktivitātes, piemēram, rīta rosme, karogu spēle,
Skaņākalna vasaras skola.
filmu vakari, kuros noskatījāmies gan dziesmu spēli
Šogad vasaras skolas tēma bija trimda. Lai saprastu, ko „Eslingena”, gan filmu par Gambiju, agrāko
tad īsti nozīmē trimda, nometnes gaitā tika pārrunāti Kurzemes hercogistes koloniju. Vasaras skolas
dažādi notikumi un laika periodi Latvijas vēsturē, dalībniekiem bija iespēja kārtīgi izdancoties latvju
piemēram, latviešu izceļošana uz Brazīliju 20. gs dančus. Par šo iespēju paldies gan Meijeru ģimenei,
sākumā, 1940. un 1949. gada izsūtīšanas u.c. Papildus gan danču spēlmanim Andrim Davidonam.
lekcijām vasaras skolas laikā notika arī dažādu situāciju
Taču vislielāko paldies visu vasaras skolas
izspēles un praktiska darbošanās, piemēram, bēgļu dalībnieku vārdā vēlos teikt Austrim un Ievai par
nometnes / baraku (DP camp) veidošana, izceļošanas uz vasaras skolas organizēšanu, neizsīkstošo enerģiju
ASV, Angliju, Kanādu un Brazīliju izspēle ar un pacietību, par lietderīgi un interesanti pavadīto
medicīnisko pārbaudi un vizītēm pie šo valstu nedēļu! Liels paldies arī organizācijai “Daugavas
konsuliem, celšanās pāri ar laivām uz Zviedriju utt.
vanagi”, it īpaši Daugavas vanadzēm, ar kuru
Jau otro gadu vasaras skolas dalībniekus ar savu atbalstu vasaras skolā varēja piedalīties arī 5 bērni
stāstnieces talantu priecēja Inita Šalkovska. Pašiem no audžu ģimenēm. Uz tikšanos nākamgad!
savas rotas bija iespējams izgatavot nodarbībās pie
rotkaļa Jāņa Medņa. Par trimdu un tajā pieredzēto
Alise Jātniece
atmiņās dalījās vasaras skolas vadītājs Austris Grasis.
NOVADAM JAUNS IZPILDDIREKTORS
31. jūlijā notika ārkārtas domes Kāpēc par savu dzīvesvietu esi projektos. Novadā veiksmīgi norit
sēde, kurā beidzot tika iecelts izvēlējies Mazsalacu?
Eiropas Savienības līdzfinansētie
domes izpilddirektors Ritvars Pirms gada un diviem mēnešiem projekti.
Sirmais.
pārcēlos ar ģimeni uz dzīvi
Mazsalacā, līdz tam dzīvojām, Ko vajadzētu uzlabot?
mācījāmies un strādājām Rīgā. Savu Novadā vēl daudz jāstrādā pie tā
bērnību un pamatskolas gadus esmu s a k o p š a n a s , v i d e j ā p a d a r a
pavadījis Mazsalacā. Mainījām pievilcīgāka sev un citiem.
mūsu līdzšinējo dzīvi, lai veidotu to
pilnīgāku un labāku. Lielpilsētas Kā tu saskati savu darbošanos
kņada bija viens no iemesliem Mazsalacas novada pašvaldībā?
nedaudz mierīgākas ikdienas Vēlos nodibināt lielāku saikni ar
m e k l ē j u m o s . N u j a u e s a m novada iedzīvotājiem. Iepazīstoties
i e d z ī v o j u š i e s , a p r a d u š i a r ar veicamajiem darbiem un
Mazsalacu.
radušajām problēmām, kā arī
Ritvara Sirmā vizītkarte
uzklausot iedzīvotāju viedokli,
‣ Dzimis 1986. gada 17. jūnijā.
‣ Mācījies Mazsalacas pamatskolā, Kas ir tās lietas, ar kurām risināt tās kopīgiem spēkiem.
Ve i c i n ā t i e d z ī v o t ā j o s v ē l m i
beidzis Cēsu 3. arodvidusskolu mēbeļu Mazsalacā lepojies?
galdnieka specialitātē.
Lepojos, ka esmu mazsalacietis, k o m u n i c ē t a r p a š v a l d ī b u u n
‣ Latvijas kultūras koledžā apguvis mums ir Skaņaiskalns, Skaņākalna darboties kopā. Darāmie darbi
kultūras menedžmentu un specializāciju parks, upe Salaca. Mazsalacas novadā veicami pašvaldībai kopā ar
vides dizainā.
novads ar katru brīdi paliek arvien tās iedzīvotājiem.
‣ Darba pieredze saistīta ar būvniecību.
Iedzīvotājiem vairāk jāuzdrošinās
Pēdējā darba vieta būvtehnikas noma sakoptāks un sakārtotāks.
M u m s i r s k a i s t a s s k o l a s u n iesaistīties sabiedriskajā un kultūras
Cramo.
bērnudārzs, sakopta vide. Kultūras dzīvē. Jāveido sakopta vide gan
‣ Dzied jauktajā korī “Salaca”.
‣ Precējies ar Mazsalacas mākslas skolas dzīve ir plaša. Iedzīvotājiem ir lieliem, gan maziem. Sev uzticēto
skolotāju Gitu Sirmo, un ir tētis meitai i e s p ē j a p i e d a l ī t i e s d a ž ā d ā s darbu centīšos veikt pēc vislabākās
Jasmīnai.
aktivitātēs, ņemt savu dalību sirdsapziņas.
PATEICĪBA
Ramatas pagasta kultūras pasākumu organizatore izsaka pateicību par sadarbību sporta spē+u atbalstīšanā visiem
labvē+iem: Mazsalacas novada pašvaldībai, SIA "Ābeles" un īpašniecei Baibai Bergai, SIA "Eglītes mežs" un
īpašniecei Dacei Mažānovai, SIA "Kolberg", SIA "Kunturi", veikalam "Elvi" un īpašniekam Edijam
Zatumanovam, Aigaram Fadējevam, Saivai Liepai, Agrim Lācim.
Sirsnīgs paldies visiem sporta spē+u organizētājiem, tiesnešiem un visiem dalībniekiem par aktivitāti Ramatas
pagasta vasaras sporta spēlēs.
3

MAZSALACAS	
 NOVADA	
 PAŠVALDĪBAS	
 IZDEVUMS	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 AUGUSTS	
 /	
 2013	
 	
 ◆	
 NR.7	
 (7)

KULTŪRA UN SPORTS
MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRA
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI ATSĀK DARBU
2013./2014. GADA SEZONĀ
AICINĀM BŪT PAR DALĪBNIEKU
KOLEKTĪVS

NODARBĪBU VIETA

DIENA

LAIKS

PASNIEDZĒJS

PIRMĀ NODARBĪBA

Ritmikas un tautisko deju
kopa Danču bērni 4-5 gadi

Lielā zāle

pirmdiena
trešdiena

Baiba Bīviņa

Trešdien, 4.09 plkst. 17.00
tikšanās ar bērniem un vecākiem

Ritmikas un tautisko deju
kopa Danču bērni 5-7 gadi

Lielā zāle

pirmdiena
trešdiena

Baiba Bīviņa

Trešdien, 4.09 plkst. 17.00
tikšanās ar bērniem un vecākiem

Mazsalacas vidusskolas
1. klases deju kopa

Baiba Bīviņa

Trešdien, 4.09 plkst. 17.00
tikšanās ar bērniem un vecākiem

Mazsalacas vidusskolas 4-5
klašu deju kopa Kamolītis

Baiba Bīviņa

Trešdien, 4.09 plkst. 17.00
tikšanās ar bērniem un vecākiem

Aerobika

Lielā zāle

pirmdiena
ceturtdiena 18.30-19.30 Anna Paņina

Pirmdien, 9.09 plkst.18.30

Ģitārspēle

Mazā zāle

pirmdiena
trešdiena

Pirmdien, 9.09 plkst.17.15

Senioru vokālais ansamblis Kamīnzāle
Atbalss

otrdiena

17.15

Aleksandrs
Savickis

10.00-12.30 Vija Seimane

Angļu valoda

Otrdien, 3.09 plkst.10.00

Agita Āboltiņa

Orķestris
Mazsalaca Youth Jazz Band Kamīnzāle

otrdiena

16.00-20.00 Kārlis Vanags

Otrdien, 10.09 plkst. 16.00

Dāmu deju kopa Minna

Lielā zāle

otrdiena

Daiga Paegle

Otrdien, 15.10 plkst. 20.00

Galda spēles - dambrete

Pirmajā stāvā

trešdiena

15.00

Aldis Ertmanis

Trešdien, 4.09 plkst.15.00

Veselīga uztura skola

Kamīnzāle

trešdiena

12.00

Ženija Narņicka

Trešdien, 2.10 plkst.12.00

TLMS „Mazsalaca”

Mazā zāle

trešdiena

10.00-12.00 Rita Ertmane

Trešdien, 2.10 plkst.10.00

Gleznošana

Mazsalacas
Mākslas skola

trešdiena

18.00-20.00 Laila Strada

Trešdien,18.09 plkst.18.00

Joga

Lielā zāle

trešdiena

18.30-21.00 Ārija Švēde

Trešdien, 11.09 plkst.18.30

Vingrošana senioriem

Lielā zāle

ceturtdiena 11.00-12.30 Mārtiņš Seimans

Ceturtdien, 5.09 plkst.11.00

Vokālā studija Svētdiena*

Kamīnzāle

ceturtdiena

Ceturtdien, 5.09 plkst.17.00

Iluta Dundere

Vidējās paaudzes deju kopa Lielā zāle
Skaņaiskalns

ceturtdiena 20.00-22.00 Jānis Trezuns

Ceturtdien, 12.09 plkst.20.00

Jauktais koris Salaca

Lielā zāle

piektdiena 19.00-21.30 Dita Tomsone
sestdiena 10.00-12.00 Valdis Tomsons

Piektdien, 6.09 plkst.19.00

Vokālais ansamblis ĒRA

Mazā zāle

sestdiena

Foto studija Fokuss

Mazā zāle

Aleksejs Koziņecs Piektdien, 30.08 plkst.11.00

Jauniešu deju kopa Magone Mazsalacas
vidusskola

trešdiena
sestdiena

Ramatas amatierteātris

svētdiena

Ramatas KC

13.00-16.00 Dita Tomsone

10.00

Aija Vidovska

Trešdien, 11.09

Gunta Maskaviča

Svētdien, 22.09 plkst. 18.00

*Visās vecuma grupās. Tiek gaidīti arī jauni dalībnieki, sākot jau no 3 gadu vecuma.
Turpinās arī “Bridging Baltic” projekta aktivitātes. Par visām nodarbībām un iespējamām izmaiņām lūdzam
sekot informācijai Kultūras centra reklāmas logā un novada mājas lapā.
SPORTOT GRIBĒTĀJU IEVĒRĪBAI
Multifunkcionālais sporta laukums Sporta ielā 8 ir atvērts katru dienu no 8:00 līdz 21:00
Mazsalacas vidusskolas parkā 7. septembrī plkst. 10:00 ar sacensībām tiks noslēgta pludmales volejbola sezona.
Sacensībās piedalīsies šīs sezonas spēcīgākās komandas.
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PA$VALDĪBĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI MAZSALACAS NOVADĀ

Nr.5, 27.05.2013. protokola Nr.10.,6. Precizēti 17.07.2013., sēdes protokola Nr.15., 12
Grozījumi 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.10
“Par Mazsalacas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu un 24. panta pirmo daļu
1. Izdarīt 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par Mazsalacas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 3.2.11 apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2.11. 2.3.3. apakšpunktā minētās personas paraksta apliecinājumu, ka viņiem nepieder nekustamais īpašums, kuru var izmantot dzīvošanai.
2.3.3. apakšpunktā minētās personas, kuras noslēgušas laulību citā pašvaldībā, papildus apliecinājumam iesniedz laulības apliecības kopiju.”
1.2. Izteikt Noteikumu 3.2.14 apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2.14. 2.3.6. apakšpunktā minētās personas paraksta apliecinājumu, ka viņiem nepieder nekustamais īpašums.”
2. Noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45.panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis
PASKAIDROJUMA RAKSTS:
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sesto daļu, valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto
pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā. Ja pašvaldība nepieciešamo informāciju par personai
piederošiem nekustamajiem īpašumiem var iegūt tieši no zemesgrāmatu datubāzes vai no citiem avotiem, persona var neiesniegt dokumentu par
attiecīgo faktu. Savukārt pašvaldība lēmuma pieņemšanai var pārbaudīt tai pieejamos publiskajos reģistros personas sniegto ziņu patiesumu.
Saistošie noteikumu tiks izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu, kas nosaka,
dokumentus, kas nepieciešami, lai apliecinātu personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pašvaldība nosaka saistošajos
noteikumos.
Ar saistošajiem noteikumiem tiks vienkāršota dokumentu iesniegšanas procedūra tām personu kategorijām, kurām palīdzības saņemšanai dzīvokļu
jautājuma risināšanā ir jāiesniedz Zemesgrāmatas nodaļas izziņa. Turpmāk šīs personas parakstīs attiecīgu apliecinājumu.
Mazsalacas novada pašvaldības jurists Aleksandrs Savickis
Grozījumi 2012. gada 20. jūnijā saistošajos noteikumos Nr. 6 “Suņu turēšanas noteikumi Mazsalacas novadā”.
Izdoti saskaņā arlikuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu
1. Izdarīt 2012. gada 20. jūnijā saistošajos noteikumos Nr. 6 „Suņu turēšanas noteikumi Mazsalacas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Svītrot Noteikumu tiesisko pamatojumu “Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumu Nr.1192 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas
kārtība " 9. un 12. punktu”
1.2. Papildināt Noteikumu tiesisko pamatojumu šādi: “Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr.678 "Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības " 16. punktu”.
1.3. Izteikt Noteikumu 10. punktu šādā redakcijā: “Klaiņojošo suņu izķeršana tiek veikta saskaņa ar 2012. gada 2. oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" un to atbilstoši Mazsalacas novada pašvaldības noslēgtajam līgumam veic
apmācīti dzīvnieku ķērāji.”
1.4. Izteikt Noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
“11.Paziņojums par klaiņojošo suņu plānoto izķeršanu tiek izlikts pilsētas un pagastu informatīvajos stendos, pagastu pārvalžu un pašvaldības
administrācijas telpās, kā arī pašvaldības interneta mājas lapā vienu nedēļu pirms izķeršanas.”
2. Noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45. panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs: Harijs Rokpelnis
PASKAIDROJUMA RAKSTS:

Ņemot vērā, ka 2010. gada 28. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1192 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība" ir zaudējuši spēku, ir
nepieciešams precizēt 2012. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr.6 “Suņu turēšanas noteikumi Mazsalacas novadā” tiesisko pamatojumu un 10.
punktu.
Tā kā pašvaldības informatīvais izdevums tiek izdots vienu reizi mēnesī, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku novada iedzīvotāju informēšanu par
plānoto suņu izķeršanu, ir nepieciešamas grozīt noteikumu 11. punktu.
Saistošo noteikumu grozījumi tiks izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmo daļu 10. punktu, un Dzīvnieku aizsardzības
likuma 8. panta trešo daļu, kas nosaka, ka, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku
labturības jomu, vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu.
Mazsalacas novada pašvaldības jurists Aleksandrs Savickis

PAZIŅOJUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFIEM
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2013.
gada 31. jūlijā pieņēma lēmumu Nr.138 (protokols Nr.28, 4.p.)
„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BANGA KPU”
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”:
Apstiprināt SIA „BANGA KPU” šādus tarifus:
1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,62 Ls/m3 (bez
pievienotās vērtības nodokļa);
1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,86 Ls/m3 (bez
pievienotās vērtības nodokļa).
Noteikt, ka lēmuma 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā
2013. gada 1. oktobrī.
Atcelt no 2013. gada 1. oktobra Vidzemes sabiedrisko
pakalpojumu regulatora 2009. gada 30. oktobra lēmumu „Par
SIA „BANGA KPU” iesniegtajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tarifu projektiem Mazsalacas pilsētā un

Skaņkalnes ciematā” (prot. Nr.13 (89), punkts Nr. 3), kas
publicēts 2009. gada 31. oktobrī laikrakstā „Liesma” Nr. 97
(8326).
Lēmums ir saistošs visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotājiem Mazsalacas novada Mazsalacas pilsētā, Mazsalacas
pagastā un Skaņkalnes pagastā.
Ar pilnu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes lēmuma tekstu var iepazīties SIA „BANGA KPU”
birojā darbdienās apmeklētāju pieņemšanas laikā plkst. 9:00 –
16:00.
Informējam, ka no 08.08.2013. SIA "BANGA KPU" klienti
var veikt norēķinus par pakalpojumiem SIA "Latvijas Pasts",
PNS norēķinu konta numurs: LV35LPNS0004203173337

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1.
septembrim ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās, lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 2012. gada beigām
lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības.
Jaunā prasība stājās spēkā ar 2013. gada 1. janvāri un tiek piemērota nekustamā īpašuma nodok(a aprē)inam, sākot ar
2014. taksācijas gadu.
Minētais nosacījums attiecas uz visu zemi, kurai kadastra informācijas sistēmā noteikts kāds no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes lietošanas veidiem, neatkarīgi no pašvaldības noteiktā zemes izmantošanas mēr)a. Ja lauksaimniecības
zeme tiek izmantota citiem mēr)iem, lai tā netiktu aplikta ar dubulto nekustamā īpašuma nodok(a likmi, zemes īpašniekam
jāveic izmaiņas kadastra informācijā.

5

MAZSALACAS	
 NOVADA	
 PAŠVALDĪBAS	
 IZDEVUMS	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 AUGUSTS	
 /	
 2013	
 	
 ◆	
 NR.7	
 (7)

AKTUĀLI
ZINĪBU DIENA MAZSALACAS NOVADĀ
2013./14. mācību gada Zinību dienas svinīgais
Pēc vasaras brīvdienām aicinām bērnu dārza
pasākums Mazsalacas vidusskolā notiks
audzēkņus un viņu vecākus uz 1. tikšanos
2. septembrī plkst. 10:00 jaunās skolas pagalmā.
2. septemprī pl.13:00
Jaunām cerībām, interesantiem piedzīvojumiem un
piepildītiem mērķiem bagātu mācību gadu!
Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādē
Uz tikšanos!
Parka ielā 14
Mazsalacas vidusskolas vadība
Ramatas sākumskolā viss saposts, lai 2. septembrī skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi varētu uzsākt jauno
mācību gadu. Skolā tiek domāts par veselīgu uzturu. Lai lētāk un veselīgāk pagatavotu dažādus ēdienus, vasaras
mēnešos saimnieces ir sagatavojušas ievārījumus, kompotus un sulas. Ir sasaldētas dažādas ogas, un rītos
mazajiem pirmsskolēniem smaržos liepziedu un citu zāļu tējas.
Lieli remontdarbi skolā netika veikti. Saimniecības zonā ir uzsākta malkas šķūņa celtniecība. Ceram, ka drīz
sagatavotā malka atradīsies zem jumta. Skolas četrās klasēs un divās pirmsskolas grupās šogad mācības uzsāks
un turpinās apmēram 60 audzēkņu. Mācības savienosim ar aktīvu atpūtu un interesantiem ārpusstundu
pasākumiem, ekskursijām un pārgājieniem. Skolā būs iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos: spēlēt teātri,
sportot un dziedāt. Katrs ar savu līdzdalību produktu sarūpēšanā nodrošināsim skolas kopgaldā veselīgu un
garšīgi pagatavotu maltīti.
Šogad uz Zinību dienu Ramatas sākumskolā pirmsskolēnus, skolēnus un vecākus aicinu 2.
septembrī plkst. 10:00.
Uz tikšanos Zinību dienā Ramatas sākumskolā!
Skolas direktore Iveta Kaužēna
Mākslas skolā (Parka 31) mācību gada sākums 2. septembrī plkst. 12.00
Mūzikas skolā (Pasta 3A) mācību gada sākums 2. septembrī plkst. 14.00
Mūzikas un mākslas skola pagājušajā mācību gadā nosvinēja pastāvēšanas 20 gadu jubileju, bet darbs turpinās,
tādēļ vēlamies sagaidīt savā kolektīvā jaunus, aktīvus, zinātkārus un strādāt mīlošus skolēnus. Mazsalacas
Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus šādās nodaļās:
Mūzikā - uzņemšana 2. septembrī plkst. 13.30
‣Vijoles spēles klase
‣Klavieru spēles klase
‣Pūšamo instrumentu spēles klase ( trompete, alts, eifonijs, saksofons, flauta, klarnete)
Mākslā -Vizuāli plastiskās mākslas klasē. Uzņemšana 2. septembrī plkst.12.30

BRAUKŠANAS KARTES SKOLĒNIEM
Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka arī šogad, kā katru mācību gadu, skolēniem tiks nodrošinātas
sabiedriskā transporta braukšanas kartes, lai nokļūtu mācību iestādē. Lūdzam vecākus, kuru bērniem
nepieciešamas braukšanas kartes, iesniegt pašvaldībā iesniegumu par braukšanas kartes nepieciešamību, norādot
bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, sākuma pieturas un izkāpšanas pieturas punktu, klāt pievienojot bērna
fotogrāfiju (izmērs 3x4 cm). Informējam, ka braukšanas kartes tiks izsniegtas tikai tiem skolēniem, kuriem
nebūs pieejams pašvaldības nodrošinātais transports nokļūšanai mācību iestādē.
IEMŪŽINĀSIM ZŪDOŠO!
Veidosim kopā ikgadējo foto izstādi Mazsalacas novada muzejā. Šogad izvēlētais izstādes temats ir "Mazsalacas
novada zūdošās vērtības". Fotogrāfijas muzejā Rīgas ielā 1 gaidīsim līdz 20. septembrim.
Paldies par atsaucību!
Mazsalacas novada muzeja vadītāja Vija Rozenberga.
RAMATAS PAGASTA BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKI NO 2. SEPTEMBRA LĪDZ 31. MAIJAM
No otrdienas līdz ceturtdienai 11.00 - 18.00
Piektdiena, sestdiena 9.00 - 16.00
Svētdiena, pirmdiena - bibliotēka slēgta
LABĀKAI KOMUNIKĀCIJAI
Augusta mēnesī Mazsalacas novada pašvaldība piecās vietās novada teritorijā izvietoja informācijas pastkastītes,
lai uzlabotu komunikāciju ar iedzīvotājiem. Kastītes ar Mazsalacas novada ģerboni un uzrakstu: Ierosinājumi
Mazsalacas novada pašvaldībai atradīsiet:
‣Mazsalacā: veikalā “Mego”
‣Skaņkalnē: Skaņkalnes bibliotēkā
‣Ramatā: Ramatas bibliotēkā
‣Vērsī: veikalā SIA “Ābeles”
‣Sēļos: Sēļu bibliotēkā
Ierosinājumu kastītēs iedzīvotāji ir aicināti atstāt savus ierosinājumus, idejas, sūdzības u.c. informāciju, kuru
labprāt vēlētos adresēt Mazsalacas novada pašvaldībai. Kastītes tiks tukšotas reizi nedēļā.
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JAUNUMI SALACAS IELEJAS DABAS PARKĀ
Lai nodrošionātu dabas teritoriju pieejamību un izveidotu dabas tūrisma infrastruktūru, Dabas aizsardzības
pārvalde, piesaistot Eiropas kohēziju fondu līdzekļus, dabas parkā "Salacas ieleja" posmā Ramatas upe - Dauģēni
5,7 km garumā ir izveidojusi jaunu pastaigu taku.
Ir uzlabots takas segums 2 km garumā ar granti, 2 km ar ar šķeldas klājumu. No jauna uzbūvēti 8 tiltiņi, 10 kāpnes,
5 stendi, informatīvās zīmes un atpūtas vietas. Taka plānota kājāmgājējiem, bet arī velotūristiem, pārvietojot
velosipēdu pa trepēm, ir iespējama takas apskate. Ja līdz šim Salacas ielejas posmu aiz Dauģēniem līdz Ramatas
upei varēja baudīt tikai no upes un pirmatnējās dabas baudītāji, tad tagad dabā esošie avoti, tērces, upes brasli,
terasveida krastu formas, interesantais reljefs, mežu, augu daudzveidība un senās mājvietas skatāmas visiem.
Skaņākalna dabas parka direktors Valdis Kampuss

VALTENBERĢU MUIŽA AICINA CIEMOS
Valtenberģu muiža ir viena no 49 skolām, kuras atrodas kultūras pieminekļos, un šogad piedalīsies Eiropas kultūras
mantojuma dienās ar tēmu „Skolas kultūras pieminekļos”. Šādi pasākuma rīkotāji vēlas pievērst uzmanību skolām,
kas atrodas kultūras pieminekļos vai kultūrvēsturiski vērtīgās ēkās. Eiropas kultūras mantojuma dienas Valtenberģu
muižā (Parka 30) notiks no 14. līdz 16. septembrim.
14. un 15. septembrī no plkst. 10.00 - 16.00 ikviens aicināts ekskursijā izstaigāt Valtenberģu muižu, apskatīt izstādi.
16. septembrī plkst. 8.30 tikšanās ar Mazsalacas novada pašvaldības priekšsēdētāju Hariju Rokpelni, tad sekos
ekskursijas skolēniem un seno mūzikas instrumentu demonstrējumi (plkst.13.00 un 14.00). Aicināti visi interesenti!

"PIESLĒDZIES, LATVIJA!" DATORAPMĀCĪBAS KURSI SENIORIEM
Mazsalacas vidusskolā turpinās Lattelecom projekta „Pieslēdzies, Latvija!” datorapmācības kursi Mazsalacas
novada iedzīvotājiem. Pieteikties uz nodarbībām aicināti cilvēki vecumā pēc 50 gadiem ar dažādu pieredzi
datora izmantošanā. Datorkursi ir bez maksas, katrs dalībnieks saņem „Pieslēdzies, Latvija!” mācību grāmatu.
Apmācību dalībnieki pēc pašu izvēles var iziet viena, divu vai trīs līmeņu apmācības.
1. līmenis: Tiek apgūti paši pamati – kā ieslēgt datoru, kas ir un kā ir lietojama pele, tastatūra un pamata
programmas, kā atvērt interneta pārlūku un lietot meklētāju. Apmācības ilgst trīs dienas un noslēgumā
dalībnieks iegūst „Pieslēdzies, Latvija!” sertifikātu. Kursu sākums 9. septembrī plkst.16.30.
2. līmenis: Tiek apgūtas detalizētākas informācijas meklēšanas iespējas, Skype, e-pasts, Youtube.com.
Apmācības ilgst trīs dienas un noslēgumā dalībnieks iegūst „Pieslēdzies, Latvija!” sertifikātu. Kursu sākums 16.
septembrī plkst.16.30.
3. līmenis: Tiek apgūta e-pakalpojumu izmantošana, darbs ar atmiņas ierīcēm, sociālie tīkli, MS Word, MS
Excel un attēlu apstrāde. Apmācības ilgst trīs dienas un noslēgumā dalībnieks iegūst Mazsalacas novada
pašvaldības izsniegtu sertifikātu. Kursu sākums 7. oktobrī plkst. 16.30 un 14. oktobrī plkst. 16.30.
Mācības notiek Mazsalacas vidusskolas jaunās ēkas 3. stāvā. Pieteikties pie skolotājas Zanes Lustes pa tel.
29479505 vai e-pastu zane.luste@gmail.com, vai personīgi - darba dienās Mazsalacas vidusskolā.

ĪSZIŅAS
Foto studijas „Fokuss” dalībnieku darbu izstāde „Ziedošā Mazsalaca” novada kultūras centrā
21.00 Kultūras centra pagalmā - Valteram Hirtem 100!
Mākslas filma ”Mans draugs nenopietns cilvēks” (sliktos laika apstākļos Kultūras centrā)
8.00 Rūjienas ielā gadatirgus
12.00 Valtera Hirtes jubilejas svinības Mazsalacas novada muzejā
12. 40 piemiņas brīdis Valtera Hirtes atdusas vietā Mazsalacas kapos
13.30 Valtera Hirtes dzimtas un draugu saiets Kultūras centrā „Valters Hirte - dzīvē un mākslā”
17.00 Mazsalacā , Lībiešu pilskalna estrādē koncerts
Koncertā piedalās: Rēzeknes Zaļo Pakalnu Koris, brāļi Puncuļi, Mārtiņš Strods, Antra Skutele,
Normunds Zušs, grupa Galaktika, u.c.
Biļešu iepriekšpārdošana no 1. augusta Mazsalacas novada Kultūras centrā
Ieeja: Iepriekšpārdošanā Ls 3.00, skolēniem Ls 1.00. Koncerta dienā Ls 5.00, skolēniem Ls 1.50.
Sīkāka informācija – 64251203, 29179179
Mazsalacas novada pašvaldība pensionāriem un invalīdiem nokļūšanu koncertā organizēs ar
transportu no kultūras centra, iepriekš piesakoties pa tel. 64251908 vai 28307311
Mazsalacas novada senioru biedrība “Atbalss” aicina:
13. un 14. septembrī Mazsalacas Mākslas skolā Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta
"Ar cerību plaukstā" ietvaros notiks nodarbības zīda apgleznošanā. Vadītāja Inita Prauliņa. Paņemiet
līdzi zīda vai šifona audumu, vēlams baltu. Nodarbību sākums 13. septembrī plkst.11.00.
11.00 Dauģēnu dabas takas atklāšana, informatīvi izklaidējošas aktivitātes un pārgājiens pa dabas
taku Puņmutes - Dauģēni (5,7 km). Uz Puņmutēm tiks nodrošināts transports no Mazsalacas
vidusskolas plkst. 9.20. (vienā virzienā) Mājupceļa posms Dauģēni - Mazsalaca apmēram 3 km.
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2. SEPTEMBRĪ SKOLĒNU AUTOBUSS NO RĪTA
KURSĒS PA SEKOJOŠIEM MARŠRUTIEM
MAZSALACA
BRASLAVA
RIMEIKAS
VIDUSSKOLA
KALNJĒŅI
ĶURBĒNI
LAŅĢI
MEŽSĒTAS
MAZSALACA
VIDUSSKOLA

8:50
8:55
9:05
9:15
9:20
9:25
9:30
9:40
9:45

8:45
8:50
8:55
9:00
9:05
9:10
9:15
9:25
9:30
9:35
9:40

IDUS
SKOLIŅAS
PANTENE
SĒĻI
SĒĻU SKOLA
ĶIPĒNI
RUDĒKAS
VECATE
ROŽKALNI
ĶEIĶI
MAZSALACA

2. SEPTEMBRĪ SKOLĒNU AUTOBUSS PĒC PASĀKUMA
KURSĒS PA SEKOJOŠIEM MARŠRUTIEM:
12:00
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:55
13:00
13:05

VIDUSSKOLA
IDUS
SKOLIŅAS
PANTENE
SĒĻI
SĒĻU SKOLA
ĶIPĒNI
RUDĒKAS
VECATE
ROŽKALNI
ĶEIĶI

12:00
12:05
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:45

VIDUSSKOLA
MAZSALACA
MEŽSĒTAS
LAŅĢI
ĶURBĒNI
KALNJĒŅI
RIMEIKAS
BRASLAVA
MAZSALACA

SĀKOT AR ŠĪ GADA 3. SEPTEMBRI MĀCĪBU LAIKĀ
SKOLĒNU AUTOBUSS NO RĪTA UN VAKARĀ KURSĒS
PA SEKOJOŠIEM MARŠRUTIEM:
7:10
7:15
7:20
7:25
7:35
7:40
7:45
7:50
8:05
8:10
8:15
7:30
7:35
7:40
7:45
7:55
8:00
8:05
8:10
8:15

SĒĻI
PANTENE
SKOLIŅAS
IDUS
IDUS
SKOLIŅAS
PANTENE
SĒĻI
PROMULTI
MAZSALACA
VIDUSSKOLA
SĒĻI
SĒĻU SKOLA
ĶIPĒNI
RUDĒKAS
VECATE
ROŽKALNI
ĶEIĶI
MAZSALACA
VIDUSSKOLA

16:10
16:15
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00

VIDUSSKOLA
MAZSALACA
IDUS
SKOLIŅAS
PANTENE
SĒĻI
SĒĻU SKOLA
ĶIPĒNI
PROMULTI
MAZSALACA

15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
16:00

VIDUSSKOLA
MAZSALACA
ĶEIĶI
ROŽKALNI
VECATE
MAZSALACA

SVEICAM AUGUSTA JUBILĀRUS
Edgaru Paukšēnu - 80
Taigu Šternu - 80
Nataliju Lapshinu - 85
Jāni Edvīnu Pētersonu - 80
Imantu Lūsīti - 80

MAZSALACAS
NOVADA ZIŅAS

Izdots 2013. gada 28. augustā
Mazsalacas novada pašvaldības
izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas.
Tirāža – 1500 eksemplāru.
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ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

Sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana ir kļuvusi par
pašsaprotamu un ikvienam pierastu lietu. Nedaudz lēnāk mūsu
ikdienā ieviešas paradumi, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu, dalītu
to nodošanu atkritumu apsaimniekotājiem un pārdomātu savas
mājsaimniecības vai uzņēmuma atkritumu samazināšanu kopumā.
Mazsalacas novada pašvaldība, lai novada iedzīvotāji aktīvāk
varētu izmantot dalītās atkritumu vākšanas iespējas, dalīto
atkritumu konteinerus izvietojusi pie Sēļu pagasta pārvaldes “Sēļu
muiža” un Ramatas pagasta pārvaldes “Ķīši”.
EKO laukumos atrodas viens konteiners pudeļu un burku stiklam.
DRĪKST mest: Stikla iepakojums - pudeles un burkas. Pudelēm un
burkām jābūt tīrām, bez pārtikas atlikumiem. Pirms izmešanas
iepakojumam jānoņem vāciņi.
NEDRĪKST mest: spoguļus, lampu kupolus, keramikas
izstrādājumus (balzama pudeles), automašīnu logu stiklu, pakešu
logu stiklu, traukus, luminiscentās (dienasgaismas) lampas.
EKO punktā otrs konteiners domāts izlietotajam iepakojumam papīram, kartonam, polietilēnam, PET dzērienu pudelēm un
metālam.
DRĪKST mest:
‣Biroja papīru, avīzes, žurnālus, grāmatas, iepakojuma papīru,
kartonu, gofrētu kartonu, piena, sulu, kefīra, jogurta
pakas. Materiāliem ir jābūt tīriem, bez organisko materiālu
(ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. Kartona kastes pirms
izmešanas konteinerā ir jāizjauc un jāsaplacina.
‣Polietilēna atkritumus (LDPE, HDPE), PET pudeles. Polietilēna
plēves, sadzīves ķīmijas kanniņas ( vējstikla šķidruma kanniņas)
un kosmētikas, pārtikas plastmasas pudeles ( šampūnu, piena
pudeles). Tām ir jābūt tīrām. Visa veida un krāsu izlietotas
plastmasas pārtikas dzērienu pudeles. Pudeles var būt ar korķiem
un etiķetēm. Dzērienu pudeles nav jāmazgā. Pirms izmešanas
pudeles ir jāsaplacina.
‣Metāla atkritumus. Visa veida metāla iepakojumus un
izstrādājumus (skārda bundžas, konservu kārbas, vāciņi, sadzīves
metāla priekšmeti).
NEDRĪKST mest:
‣vienreizējās lietošanas plastmasas traukus, krējuma un margarīna
trauciņus, kečupa un eļļas pudeles, skābbarības ruļļu plēves,
rotaļlietas u.c. cietās plastmasas veidu izstrādājumus, putuplasta
atkritumus.
‣vienreizējās lietošanas traukus, papīra dvieļus un salvetes, folija
iepakojuma materiālu no čipsu pakām, saldējuma papīrus utt.
Atsevišķi nododot vēlreiz izmantojamās lietas, iespējams samazināt
poligonā nogādājamo apglabājamo atkritumu daudzumu, tādā
veidā samazinot arī savus maksājumus par atkritumu izvešanu.
Rosinām iedzīvotājus domāt zaļi, rūpēties par savas apkārtnes
sakopšanu un izmantot piedāvāto iespēju šķirot atkritumus! Tā mēs
ikviens varam ietaupīt dabas resursus, jo atkritumi, kurus var
otrreiz izmantot, nenonāk sadzīves atkritumu konteinerā, bet sāk
jaunu dzīvi.

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS
JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ
Renāti Lūsiņu
Klāvu Zviedri
Aneti Anci Circeni
Gabrielu Sudari

Izdevējs: Mazsalacas novada
pašvaldība. Pērnavas iela 4,
Mazsalaca, LV–4215
www.mazsalaca.lv
Facebook: Mazsalacas novads
Twitter: @Mazsalaca_LV
Flickr: mazsalacasnovads

Izdevumu sagatavo Ilze Mitāne
ilze.mitane@mazsalacasnovads.lv
tel. 22144936
Par faktu un skait(u pareizību atbild
rakstu autori, pārpublicēšanas un
citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

