MAZSALACAS	
 NOVADA	
 PAŠVALDĪBAS	
 IZDEVUMS	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 DECEMBRIS	
 /	
 2013	
 	
 ◆	
 NR.11

MAZSALACAS
novada ziņas

Arī šogad Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā klusi klusītiņām top pārsteigums pilsētas vecajiem 'audīm – rokām darinātas kartiņas, kuras rū)is uz Ziemassvētkiem apsolījies
aizgādāt līdz Mazsalacas slimnīcai. Mākslas skolas skolotāja Laila Strada stāsta, ka pašu rokām darinātas Ziemassvētku veltes slimniekiem top ne pirmo gadu. Pagājušajā gadā
tie esot bijuši keramikas trauciņi – svečturīši, citu gadu apsveikuma kartiņu tapšanas procesā iesaistījušies pilnīgi visi Mākslas skolas skolēni. Šogad Ziemassvētku sveicienu gatavo
Mākslas skolas 3. un 4. klases skolēni. Foto no kreisās: Samanta Bērztīse, Dagnija Bērztīse, skolotāja Gita Sirmā, Ieva Bērziņa un Mārcis Mi)elis Bērziņš.

RŪĶU DĀVANU MAISS JAU PILDĀS!
Ir sācies Adventes – Ziemassvētku
gaidīšanas laiks, kad mēs pārdomājam
veiksmes, neveiksmes un savas iespējas
Jaunajam gadam.
Ziemassvētki ir pateicības, labestības un
dāvināšanas laiks.
Mazsalacas novada Sociālais dienests kopā ar
labvē&iem piepilda dāvanu maisu, lai to tālāk
nodotu mūsu novadniekiem - vientu&iem
pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti,
kuri savas dienas pavada vai nu slimnīcā, vai
vieni savās mājās.
Sūtījums ir ce&ā no draugiem Giterslo,
Mākslas skolas audzēkņi darina brīniš*īgus
apsveikumus Mazsalacas slimnīcas
pacientiem. Valmieras novada fonds
sarūpējis gardu, prakstisku un smaržīgu
pārsteigumu Mazsalacas sirmgalvjiem.

Arī ikviens novada iedzīvotājs iespēju
robežās aicināts atvērt savas sirdis
dāvināšanas priekam un labestībai.
Priecāsimies par vismazāko dāvinājumu no
jums mūsu puses &audīm (saldumiem,
apsveikuma kartiņām, eglīšu rotājumiem,
kalendāriem, svecītēm un citiem
pārsteigumiem).
Izcilais domātājs Horass Manns ir teicis„Neko nedarot citu labā, mēs darām sliktu
paši sev. Lai nepazaudētu pašu labāko savā
dzīvē, mums jābūt apzināti laipniem un
devīgiem. Sirds, kas nenoslēdzas sevī, aug un
piepildās ar prieku. Tas ir lielākais sirds
dzīves noslēpums. Darot kaut ko citu labā,
vislielākais labums tiek mums pašiem”.

Sveiki, novadnieki!
Aizvadām gada tumšākās dienas, taču tās ir
cerību pilnas. Novēlu ikvienam pavadīt
Ziemassvētkus tuvo cilvēku lokā, mierā un
saticībā!
Decembrī godināsim Mazsalacas novada Gada
cilvēkus - tos, kuri ir novada patrioti un ar
kuriem lepojas mūsu novadnieki!
Nekautrējieties pateikt viens otram paldies par
labajām lietām, ko esam veikuši, jo tieši tā sākas
saulgriežu laiks, un ce&š uz gaišākām dienām!
Vecgada naktī tiekamies pilsētas centra
laukumā, kopīgi sagaidot jauno 2014. gadu ar
salūtu, priecīgiem cilvēkiem un labiem vārdiem!
Lai jaunais gads pilns izaicinājumiem un
iespējām, pašiem tikai jāparūpējas par spēju tās
ieraudzīt un degsmi tās īstenot!
Priecīgus svētkus!
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs

Ticību, cerību un mīlestību vēlot,
Sociālā dienesta vadītāja Agrita Bērziņa

Ha!js Rokpeln"
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MŪSĒJIE

DEJAI VAJAG PIEVIENOTO VĒRTĪBU
Aija Vidovska vada trīs Mazsalacas
novada bērnu un jauniešu deju kopas
“Ķipari”, “Oga” un “Magone” piecos
sastāvos, dejas solī ik nedēļas vadot kopā
94 dejotājus.
Jauniešu deju kopa “Magone” ir Mazsalacas
novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvs
(10.-12. klases jaunieši), “Oga” un “/ipari” Mazsalacas vidusskolas deju kopas. “/iparos”
dejo 2. un 3. klases bērni, bet “Oga” apvieno 6.-7.
un 8.-9. klases kolektīvus. Aija Mazsalacas
vidusskolā dejošanu māca 8. sezonu.
Kas dejotājiem pašlaik “dienaskārtībā”?
Jau augustā tika saņemts repertuārs 2015. gada
skolēnu deju svētkiem. Tagad tiek apgūtas deju
so&u kustības un uzstādītas dejas. Ziemassvētku
koncertprogramma: “Sidrabiņā rotājos” visām
deju kopām 13. decembrī jau “atrādīta”.
“Magone” vēl dejos Mazsalacas vecākajai
paaudzei 21. decembrī un gada ballē 28. decembrī.
Kā vērtējat aizvadītās sezonas da%u?
Aizvadītajā sezonā skolēniem bija jāapgūst
obligātais repertuārs, savas prasmes jāparāda
deju skatē Rūjienā. Rezultāti bija &oti labi: Trim
grupām I pakāpes, 5.-6. klašu grupai - laureātu
diploms.
Jauniešu deju kopa “Ma gone” startēja
pieaugušo deju kolektīvu skatē Valmierā,
ieguvām I pakāpi - 46,5 punktus. 0oti
vēlējāmies dejot pieaugušo deju svētkos, bijām
gados viens no jaunākajiem kolektīviem valstī.
Izvēlējāmies B grupu, latiņa tika pacelta
augstu, tad sekoja nopietns darbs. Jaunieši nāca
u z m ē1i n ā j u m i e m g a n s e s t d i e n ā s , g a n
svētdienās, jo dejotāji mācās Valmierā,
Murjāņos, Prieku&os. To, ko citi bija apguvuši 2
sezonās, mums bija jāpace& 5 mēnešos.
Visgrūtāk bija ar izmaiņām deju aprakstos,
neviens ar tiem īpaši nedalījās, jo saskatīja
mūsos konkurentus.
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Kā tiekat galā ar tik daudz un dažāda vecuma
bērniem?
Manas cerības, sākot deju skolotāja darbu, bija
pierādīt, ka mazpilsētas bērni var dejot tikpat
skaisti, kā tie, kas tiek atlasīti konkursa kārtībā
no liela bērnu skaita.
Lai to sasniegtu, ir jāiegulda milzīgs darbs, jo 40
minūtes - skolas mācību stunda, ir &oti jāsaplāno,
lai rezultātā būtu I un augstāko pakāpju diplomi.
Bērniem grūti pieņemt, ka jāpaveic viss, kas
stundā ieplānots, pēc labi padarīta darba ir
rota&a, pēc nepadarīta - jāpastrādā ilgāk. Tad
bērni dusmojas, tomēr cenšos skaidrot, ka, lai
sasniegtu mēr*i, ir jāstrādā.
Es un Baiba Bīviņa Mazsalacas novadā esam
nodrošinājušas dejošanu no 3 - 18 gadiem visām
vecuma grupām. Mums ar Baibu katrai ir savas
vecuma grupas dejotāji, viena otrai padomu
neliedzam, kopā braucam uz semināriem, kopā
dejojam deju kolektīvā “Skaņaiskalns”.
Kāds ir lielākais gandarījums, mācot bērniem dejot?
Jau tagad, skatoties uz “Magones” jauniešiem, ir
patiess prieks par viņu attieksmi pret darbu, deju
un vienam pret otru.
Pēc deju skates Valmierā man pienāca klāt
Pārgaujas vidusskolas deju kolektīva vadītāja un
interesējās vai puišiem ir konkurss, kā citādi
varot būt visi tik stalti!
Jau vairākas reizes mani puiši uzrunāti dejot
“Sadancī”. Tas ir liels gods, ka viņi tiek novērtēti,
bet priecājos, ka vēl kādu brīdi varu būt kopā ar
viņiem. Ja visā valstī trūkst puišu dejotāju, tad
mums ir stalti kā ozoli bez konkursa, bet ar lielu
dejotāju pieredzi un atbildību. 2015. gada skolēnu
deju svētkos “Magone” būs 10.-12. klases grupā,
tātad vecākie.
Kas pa šiem gadiem palicis īpaši atmiņā?
Piedzīvots ir &oti daudz. Īsts pārbaudījums bija
2010. gada skolēnu deju svētki Rīgā. Bija
neizturams karstums, saulē līdz 40º C. Bērni
1ība, kājas dega. Manējie varonīgi turējās, es arī
gādāju, lai pa vakaru uz filmu varam aiziet,
naksnīgo Rīgu apskatīt. Parādīju, kāds

mārketinga triks ir nakts izpārdošana s
lielveikalos. Tad gan dabūju rājienu no vadības,
ka par daudz at&auju, bet, ja es gribu atdevi no
viņiem, tad man ir jādod pretī. Pusaudžiem
noteikti dzīves sapnis nav tikai dejot, tam vajag
pievienoto vērtību!
0oti patīk kopīga atpūta, kopā esam braukuši
uz ūdens atrakciju parku Pērnavā, uz “Meža
ka*i” Siguldā, kopā esam svinējuši
Ziemassvētkus un jubilejas. Priecājos, ka jaunieši
ir draudzīgi arī ar citu kolektīvu jauniešiem, esam
sadraudzējušies ar Rūjienas un Valmieras
jauniešu kolektīviem.
Tagad jau viņi ir lieli, &auju pašiem rīkot
izklaides vakarus. Viņi ir dejotāji ne tikai uz
skatuves, bet arī &oti atraktīvi dzīvē, savam
priekam meitenes tiek dancinātas uz nebēdu!
Viņu ba&&uks parasti notiek pie manis zālītē.
Cenšos uzticēties, klāt nestāvu, bet kā cā&u
mamma sēžu pie loga un katru ar skatu pavadu
uz mājām. Priecājos, ja vecāki nakts vidū ir klāt
un aizvizina manus mī&os mājās.
Šogad pirmo reizi skolā 2. - 3. klases dejotājiem
uzrīkoju tematisko disenīti. Uzskatu, ka
pieaugušiem ir jārāda, ka skaisti var atpūsties.
Šādi pasākumi bērnus satuvina un iemāca cienīt
ne tikai savu klases biedru, bet arī skolas biedru.
Bērniem organizēju komandu stafetes skolā –
orientējāmies, dejojām pa pāriem, bija rota&as.
Bērniem &oti patika, vairāki bērni teica, ka tā esot
bijusi viņu labākā ballīte.
Ko gribētu novēlēt saviem dejotājiem svētkos?
Gribu citēt sava dēla Jāņa domu graudus, jo arī
viņš 11 gadus ir kopā ar deju.
“Deja ir *ermeņa valoda.
/ermeņa valoda ir tā, kas pārvērš cilvēku no
akmens par vēju, par vētru, kas saplosa māju. Tā
ir kā ūdens, kas nekad neplūst tāpat kā iepriekš.
Kā lapa, kas, krītot no koka, ar vēju dejo valsi.
Tas ir kaut kas skaits un vienreizējs!“
Mani mī&ie, celieties augstu, lidojiet tālu!
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AKTUĀLI

VIDUSSKOLU NELIKVIDĒS
Pēdējos mēnešos sabiedrībā daudz
runāts par Mazsalacas vidusskolas
turpmāko likteni. Pilsētas mērs Harijs
Rok p e l n is a t k lā j , ka pārmaiņas
vidusskolā tuvākajos gados gaidāmas, pie
tam, pozitīvas.
Harijs Rokpelnis, Mazsalacas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs:
- Ideja par profesionālās izglītības novirziena
ieviešanu Mazsalacas vidusskolā vēlēšanu
apvienībai “Mazsalacas novadam” bija jau
pirms vēlēšanām. Tā soli pa solim virzījāmies uz
šo mēr*i. Paldies Izglītības un zinātnes
ministrijai, kura rosināja Mazsalacas vidusskolai
sadarboties ar Ogres profesionālās izglītības
kompetenču centru (Ogres PIKC). Attīstot šo
domu tālāk, novembra sākumā Mazsalacas
vidusskolā organizējām pirmo kopīgo tikšanos
ar Ogres tehnikuma direktori Ilzi Branti,
Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības
departamenta direktori Eviju Papuli, kā arī
Mazsalacas vidusskolas un novada domes
pārstāvjiem. Pēc laika ar Mazsalacas novada
delegāciju apspriedām šo jautājumu klātienē
Ogres PIKC.
Būs iespēja apgūt profesiju
Sarunu rezultātā esam vienojušies, ka, ja
neradīsies neparedzēti š*ērš&i, jau ar
2014./2015. mācību gadu Mazsalacas vidusskolā
b ūs di v a s d e s m itā s kla ses: viena
vispārizglītojošā, otra - profesionālās izglītības
klase. Vispārizglītojošajā klasē mācības notiks,
kā ierasts vidusskolā, profesionālās izglītības
klasē papildus pie vispārizglītojošiem
priekšmetiem jaunieši iegūs konkrētas iemaņas,
par kurām pēc vidusskolas beigšanas saņems
apgūtās profesijas sertifikātu. Mācību ilgums
profesionālās
izglītības klasē būs
4
gadi.
Pirmie trīs
t i k s
pavadīti,
apgūstot

vispārizglītojošos priekšmetus un praktiskās
iemaņas, centralizētos eksāmenus kārtojot pēc
3. kursa. Pēdējais - 4. kurss praktiski viss tiks
pavadīts reālajā darba vidē - uzņēmumā.
Ieguvēji būs visi
Profesionālās izglītības klasi paredzēts veidot
duālās izglītības sistēmā. Tas nozīmē, ka šī ir uz
praksi bāzēta izglītība, kurā jaunieši jau pirmajā
mācību gadā piedalās mācību praksē kādā no
vietējiem uzņēmumiem. Prakse, teorija un
vispārizglītojošie priekšmeti tiek apgūti tepat
Mazsalacas novadā, savukārt, konkrētajai
profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas
tiek apgūtas Ogres tehnikumā, jo tur ir mācību
procesam nepieciešamā materiāli - tehniskā
bāze. Tādējādi da&a no mācībām notiks
Mazsalacā, da&a Ogrē.
Mācību programmas tiek veidotas uz divu
nosacījumu bāzes: esošo devītklasnieku
vēlmes, un mūsu novadā un apkārtnē esošie
uzņēmumi, kuri būtu gata vi piedāvāt
skolēniem savā uzņēmumā prakses iespējas.
Pašlaik ir izkristalizējušās trīs galvenās jomas,
kurās tiks piedāvāta profesionālā apmācība.
Tās ir kokapstrāde, viesmīlības nozare un
tekstilapstrāde. Par konkrētāku profesiju
iedalījumu vēl tiks lemts.
Uzskatu, ka arī vietējam uzņēmējam būtu
izdevīgi piedāvāt prakses vietu skolēniem, jo,
šādi rīkojoties, uzņēmējs audzina sev
potenciālo darbinieku, kuram ir tieši tās
prasmes, kas attiecīgajā sfērā un uzņēmumā
nepieciešamas. Te, protams, ir risks, ka
praktikants vienalga uzņēmumā pēc prakses
neatgriežas, tomēr arī prakses laikā gūtie
savstarpējie ieguvumi ir vērtīgi un vērā ņemami.
Pilotprojektā ieinteresētas abas puses
Izglītības un zinātnes ministrija 2014./2015.
mācību gadā vairākās vietās Latvijā plāno
uzsākt duālo izglītību, tāpēc šis projekts savā
ziņā ir pilotprojekts, kura plusus un mīnusus
varēsim redzēt tikai vēlāk. Pašlaik Latvijas
Republikas likumdošanā šāds sadarbības
modelis nav juridiski atrunāts, tāpēc sadarbībā
ar Ogri mēs izstrādāsim rīcības modeli un
konkrētus priekšlikumus, lai janvāra vidū tos
varētu iesniegt Izglītības ministrijā, lūdzot
izstādāt jau konkrētu likuma grozījumu. Ogres
tehnikums ir arī apņēmies izstrādāt konkrētas
mācību programmas, kas tikai ir vēl viens
apliecinājums tam, ka ne tikai mums Ogre, bet
arī Ogrei mēs esam pietiekami nozīmīgi.
Pirmajā etapā, kamēr
jaunais

m āc ī b u m o d e l i s d a r b o s i e s t ā d ā k ā
izmē1inājuma versijā, profesionālā izglītība
tiks piedāvāta Mazsalacas novada skolēniem,
protams, neatsakot arī citiem. Par tālāku
iespējamo sadarbību ar citu novadu skolēniem
pagaidām ir pāragri runāt - to rādīs laiks.
Skolēniem, kuri mācīsies profesionālajā
izglītībā, tāpat kā citur Latvijā, pienāksies
stipendija. Par konkrētu stipendijas apmēru
vēl jālemj, bet es neredzu iemeslu, kāpēc tā
varētu daudz atš*irties no jau noteiktās
profesionālās izglītības stipendijas, kura sastāv
no Ls 8, kas ir Valsts garantētā stipendija, plus
Ls 20 Eiropas sociālā fonda stipendija 1. kursa
studentiem, bet 2. - 4. kursa studentiem šī pati
stipendija ir līdz Ls 50. Uzskatu, ka stipendija
arī varētu būt pietiekoši liels stimuls, lai
jaunieši gribētu izmantot iespēju papildus pie
vidusskolas iegūt sev arī kādu profesiju.
Izaicinājums jebkurā gadījumā
Zaiga Ivana, Mazsalacas vidusskolas
direktore:
- Izglītības nozares attīstība ir cieši saistīta ar
valsts un sabiedrības sociālekonomiskajiem
p roce s i e m , k ā r e1i o n ā l ā s a t š * i r ī b a s ,
de m o g r ā f i s k ā s i t u ā c i j a – s a b i e d r ī b a s
novecošanās, ilgstoši zems dzimstības līmenis,
iedzīvotāju emigrācija.
Šo faktu iespaidā vidējo izglītību sagaida
nozīmīgs skolēnu skaita samazinājums.
Do k u m e n t ā
„ Iz g l ī t ī b a s
attīstības
pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam” plānota
izglītības iestāžu tīkla sakārtošana un maiņa
izglītojamo proporcijā pret pedagogu skaitu.
Tas nozīmē, ka kādā brīdī Mazsalacas
vidusskola nespēs nodrošināt atbilstošu skolēnu
skaitu, lai varētu nokomplektēt un atvērt 10.
klasi.
Sadarbība ar Ogres PIKC šobrīd ir vīzijas
līmenī. Nākotnē, vīzijas īstenošanas ideālajā
variantā, skola varētu piedāvāt skolēniem apgūt
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmu un profesionālās vidējās
izglītības programmā iegūt kvalifikāciju kādā
profesijā, tā piesaistot skolēnus Mazsalacas
vidusskolā.
Sadarbība ar Ogres PIKC - viens liels
izaicinājums, jo tas būtu jauns izglītības
modelis Latvijā, kas būtu jāsaskaņo
Izglītības un zinātnes ministrijas
līmenī.

3

MAZSALACAS	
 NOVADA	
 PAŠVALDĪBAS	
 IZDEVUMS	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 DECEMBRIS	
 /	
 2013	
 	
 ◆	
 NR.11

PAŠVALDĪBĀ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
16.10.2013.4

4

4

4

4

4
4
4
Nr.14
/16.10.2013 sēdes protokols Nr.21., 24/

Grozījumi 2011. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar ,eotelpiskās informācijas likuma
13. panta 6. da'u
4 1. Izdarīt 2011. gada 21. aprī&a saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mazsalacas novadā”,
turpmāk – noteikumi, šādus grozījumus:
4 1.1. aizstāt noteikumu pielikuma 1. punktā skaitli un apzīmējumu „10,50
Ls” ar skaitli un vārdu „14,94 euro”, skaitli un apzīmējumu „12,00 Ls” ar
skaitli un vārdu „17,07 euro”, skaitli un apzīmējumu „15,00 Ls” ar skaitli un
vārdu „21,34 euro”, skaitli un apzīmējumu „ 4,50 Ls” ar skaitli un vārdu „6,40
euro”;
4 1.2. aizstāt noteikumu pielikuma 2. punktā skaitli un vārdu „85,00 latu” ar
skaitli un vārdu „120,94 euro”, skaitli un apzīmējumu „5,00 Ls” ar skaitli un
vārdu „7,11 euro”, skaitli un apzīmējumu „ 2,00 Ls” ar skaitli un vārdu „2,85
euro”;
4 1.3. aizstāt noteikumu pielikuma 3. punktā skaitli un apzīmējumu „6,00 Ls”
ar skaitli un vārdu „8,54 euro”;
4 1.4. aizstāt noteikumu pielikuma 4. punktā skaitli un apzīmējumu „6,00
Ls” ar skaitli un vārdu „8,54 euro”;
4 1.5. aizstāt noteikumu pielikuma 5. punktā skaitli un apzīmējumu „6,00 Ls”
ar skaitli un vārdu „8,54 euro”;
4 1.6. aizstāt noteikumu pielikuma 8. punktā skaitli un apzīmējumu „2,00
Ls” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.4
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Nr.27
/20.11.2013. sēdes protokols Nr. 22., 29/
Grozījumi 2011. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14
“Par sabiedrisko kārtību Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās da'as 4. punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

41. Izdarīt 2011. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par sabiedrisko kārtību
Mazsalacas novadā ” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.3. punktā skait&us un vārdus „1 līdz 20 latiem” ar skait&iem un vārdiem „1,42 līdz
28,46 euro”;
1.2. aizstāt 4.1.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 250” ar skaitli un vārdu „350 euro”;
1.3. aizstāt 4.1.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 1000” ar skaitli un vārdu „1400
euro”;
1.4. aizstāt 4.1.4. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 1” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”;
1.5. aizstāt 5.1.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
1.6. aizstāt 5.1.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;
1.7. aizstāt 5.2.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
1.8. aizstāt 5.2.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 20” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;
1.9. aizstāt 5.3.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 100” ar skaitli un vārdu „142,29
euro”;
1.10. aizstāt 5.3.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 150” ar skaitli un vārdu „213,43
euro”;
1.11. aizstāt 5.3.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;
1.12. aizstāt 5.3.4. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 10” ar skaitli un vārdu „14,23
euro”;
1.13. aizstāt 5.4.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 30” ar skaitli un vārdu „42,69
euro”;
1.14. aizstāt 5.5.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
1.15. aizstāt 5.5.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 15” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”;
1.16. aizstāt 5.6.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 25” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”;
1.17. aizstāt 5.6.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 30” ar skaitli un vārdu „42,69
euro”;
1.18. aizstāt 5.6.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50” ar skaitli un vārdu „71,14
euro”;
1.19. aizstāt 5.6.4. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50” ar skaitli un vārdu „71,14
euro”;
1.20. aizstāt 5.7.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
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Nr.26
/20.11.2013. sēdes protokols Nr. 22., 28/

Grozījumi 2012. gada 16. maija saistošajos noteikumos Nr. 4
“Par materiālo atbalstu politiski represētām personām”
Izdoti saskaņā ar
likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta trešo da'u
4 1. Izdarīt 2012. gada 16. maija saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par materiālo
atbalstu politiski represētām personām” grozījumus un aizstāt 3. punktā
apzīmējumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.4
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Nr.24
/20.11.2013. sēdes protokols Nr. 22., 26/

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku
palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2 2014. gadā
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās da'as 91.punktu
4 1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodok&a piemērošanas kārtību
dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
4 2. 2014. gadā neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
4 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45. panta noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.4
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Nr.23
/20.11.2013 sēdes protokols Nr. 22., 25/

Grozījumi 2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22
“Par koku ciršanu ārpus meža zemes Mazsalacas novadā”
IIzdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
43. panta pirmās da'as 13. punktu,
Meža likuma 8. panta otro da'u,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu
Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu
4 1. Izdarīt 2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par koku
ciršanu ārpus meža zemes Mazsalacas novadā” grozījumus un aizstāt 11. punktā
apzīmējumu „Ls” ar vārdu „ euro” un skaitli „1,00” ar skaitli „1,42”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.4
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Nr.25
/20.11.2013. sēdes protokols Nr. 22., 27/

Grozījumi 2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21
“Par sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo da'u,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu
Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 6. punktu
1. Izdarīt 2012. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 „Par sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā” šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 15.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 180,00” ar skaitli un
vārdu „256,12 euro”;
1.2. aizstāt 15.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 150,00” ar skaitli un
vārdu „213,43 euro”;
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
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PAŠVALDĪBĀ

INFORMĀCIJA

PIEAUDZIS APMEKLĒTĀJU SKAITS SKAŅĀKALNA PARKĀ

Mazsalacas novada pašvaldība informē,
ka pilsētas teritorijā ir pieejami sāls,
grants maisījumi šādās vietās:
Stūra ielas un Ūdens ielas krustojumā
P&avas ielas un Stūra ielas krustojumā
Baznīcas ielā 20A pie š*iroto atkritumu
laukuma
Dzirnavu ielas un Lielās ielas krustojumā
Pie dzelzce&a pārbrauktuves Pērnavas ielā
Kalna ielā pie sūkņu mājas
Krasta ielā pie bijušās tekstilfabrikas
vārtiem.
SVARĪGS IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS
Novembra “Mazsalacas novada ziņu” numurā
tika izplatīta Mazsalacas novada Kultūras
centra aptauja s anketa par rīkotajiem
pasākumiem un aktivitātēm. Lūgums
iedzīvotājiem aizpildītās anketas iemest
Ma z s a l a c a s n o v a d a i n f o r m a t ī v a j ā s
pastkastītēs, kuras izvietotas novada veikalos
un sabiedriskās vietās, vai arī atnest tās uz
Kultūras centru. Atgādinām, ka informatīvās
pastkastītes Ierosinājumi Mazsalacas novada
pašvaldībai atradīsiet:
• Mazsalacā: veikalā “Mego”
• Skaņkalnē: Skaņkalnes bibliotēkā
• Ramatā: Ramatas bibliotēkā
• Vērsī: veikalā SIA “Ābeles”
• Sē&os: Sē&u bibliotēkā
Iedzīvotāji ir aicināti būt aktīviem un
aizpildīt anketas, jo Jūsu viedoklis ir svarīgs,
plānojot Kultūras centra aktivitātes 2014.
gadam. Mazsalacas Kultūras centrs jau
iepriekš pateicas par Jūsu atsaucību!

Šī gada tūristu sezonas statistika
Skaņākalna parkā apliecina, ka parka
apmeklētāju skaits būtiski audzis.
2012. gadā tie bijuši ap 9000 apmeklētāju, bet
2013. gada nogalē apmeklētāju skaits sasniedzis
11000. Šis gan ir tikai pārdoto bi&ešu skaits,
neskaitot tos, kas parku ir apmeklējuši ārpus tā
darba laika stundām, un vietējos iedzīvotājus,
kuriem par parka apmeklēšanu nav jāmaksā.
Stāsta Skaņākalna dabas parka vadītājs Valdis
Kampuss:
- Skaņākalna dabas parka vislielākā vērtība ir
dabas objekti, kas veidojušies daudzu miljonu
gadu periodā.
3 kilometru garumā Skaņākalnā
izveidojušies pieci nozīmīgi
dabas objekti - klintis,
alas, ūdens avoti,

unikāla flora - tā ir dāvana mums visiem. Mēs
nevaram at&auties tos sabojāt dažās desmitgadēs.
Dabas procesiem mēs pretī stāties nevaram, bet
izprast procesus, kas notiek ar smilšakmens
atsegumiem un nebojāt tos ar savu klātbūtni, ir
mūsu spēkos.
2013. gada sezonā veiksmīgi izdevās papildināt
parku ar takas “Putni salido mājās” objektiem, lai
jauki pavadīt laiku pie dabas varētu visu vecumu
un interešu grupas - jūtam, ka 1imenes ar
bērniem ir mūsu galvenie apmeklētāji, uz kuru
rē*ina tad arī palielinājies parka apmeklētāju
skaits.
Pēc ce&a noasfaltēšanas uz Kilingi-Nemmi parka
teritoriju un Salacu arvien vairāk iepazīst Igaunijas
iedzīvotāji, un arī mēs varam ērtāk apmeklēt
interesantus objektus Igaunijas pierobežā.
Divām trešda&ām Skaņākalna apmeklētāju
galvenais ir izstaigāt parka taku labirintus, izjust
redzamās vērtības un būt apmierinātiem ar
pavadīto laiku Salacas krastos.
Da&ai apmeklētāju cenšamies radīt papildus
iespējas, saskaņojot tās ar katra ce&otāja vēlmēm:
gan siltas pusdienas mežā, garākus pārgājiena
maršrutus pa Dau1ēnu taku, dažu apkārtējo lauku
saimniecību apmeklējumu, speciālas izklaidējošās
programmas parkā, braukšanu ar laivām,
velosipēdiem. Parkā ir izvietoti daži slēpņošanas
punkti, kurus meklējot, iepazīstam parka
daudzveidību.
Rudens un ziemas periodā parkā ir saskatāmas
daudzas citas vērtības, ko neizjūt vasaras laikā.
Uzkrītot sniegam, ar slēpēm vieglāk ir
pārvietoties pa upes palienes p&avām, mitrām
vietām un cieti noblietētām stigām.
Bieži vien laika apstāk&i nav labvēlīgi atpūtai dabā
- tad vajadzētu apmeklēt Mazsalacas muzejus,
kultūras aktivitātes un apkārtējās mazpilsētas ar
interesantām izklaidēm telpās.

PATEICĪBA NOVADNIEKIEM

Noslēgusies pretendentu izvirzīšana goda nosaukumam “Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2013”. Kā ziņo Mazsalacas novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komiteja, aktivitāte šogad bijusi laba - iesūtītas 100 anketas, vairākas no tām - kolektīvi parakstītas. Astoņās goda nosaukuma
jomās kopā izvirzīti 65 novadnieki. Goda nosaukumu un atzinības “Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2013” saņem šādi novadnieki:
Ekonomikas (uzņēmējdarbības, lauksaimniecības) jomā
Sporta jomā (gan individuāli, gan komandas)
Artim Janelim (z/s “Kalnblā*i”) - Gada cilvēks
Mārcim Skabim - atzinība
Robertam Slotiņam - atzinība
Infrastruktūras sakārtošanā, vizuāli pievilcīgas novada ainavas
Inesei Riekstiņai - atzinība
veidošanā, transporta un sakaru attīstībā
Ilgai Jēkabsonei - atzinība
Tamārai Zariņai - atzinība
Florbola komandai “Vimba” - Gada komanda
Ilgonim Bērztīs - atzinība
Valdim Vargam un Zintai Liepiņai - atzinība
Veselības, sociālās aprūpes un labdarības jomā
Andrim Kalniņam - Gada cilvēks
Izglītības jomā (skolēni, pedagogogi, projektu vadītāji u.tml.)
Solveigai Reinfeldei - atzinība
Mairim Ķimenim - Gada cilvēks
Zanei Lustei - Gada cilvēks
Sabiedriski aktīvas 1imenes vērtību popularizēšanā (tiek pieš*irts
visai 1imenei)
Kultūras jomā (gan individuāli, gan kolektīvi)
Slotiņu ģimenei - Lailai un Ivaram Slotiņiem - Gada 1imene
Vokālajam ansamblim “Ēra” (vadītāja Dita Tomsone) - Gada
Lubau ģimenei - Kārlim un Ilzei Lubauiem - atzinība
kolektīvs
Skrebeļu ģimenei - Jānim un Janīnai Skrebe&iem - atzinība
Guntai Maskavičai - Gada cilvēks
Vidēju ģimenei - Norai Vidējai - atzinība
Deju kolektīvam “Skaņaiskalns” (vadītājs Jānis Trezuns) atzinība
Par mūža ieguldījumu
Vijai Jaunzemei
5
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KULTŪRA

ZIŅAS NO BIBLIOTĒKAS
Bibliotēkas darba laiks decembrī un janvārī:
No 22. - 26. decembrim – slēgts
28. decembrī Pieaugušo un Bērnu noda&a atvērta no plkst. 9:00 līdz 15:00
No 29. decembra līdz 1. janvārim – slēgts
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā decembrī un janvārī apskatāmas izstādes:
Mazsalacas Mūzikas un Mākslas skolas 3. klases audzēkņu gleznojumi, kas tapuši
iedvesmojoties no gleznotāja Arčimboldo darbiem.
Izstāde „Zīda spārniem”, kurā apskatāmi Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā
projekta „Ar cerību plaukstā” ietvaros tapušie darbi.
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas kolektīvs Ziemassvētkos sveic visus bibliotēkas lasītājus,
draugus, atbalstītājus un sadarbības partnerus, vēlot daudz gaišu domu un pozitīvu
emociju!
Ataust ziemas vakars balts,
Leduspu*e logā plaukst,
Bet man sirdī pavasars Za&š un saulains liepu zars.
Dzeru kumelīšu tēju,
Gaidu balto zieme&vēju,
Gribu zināt ko tas teiks,
Kā tas Ziemassvētkos sveiks!
/A.Rozenbauma/

Latviešu oriģinālliteratūra Mazsalacas novada bibliotēkās

Augustā Mazsalacas novada četras bibliotēkas iesaistījās
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektā „Latviešu
ori1inālliteratūra un autori bibliotēkās”, kā rezultātā ieguva 73
nosaukumu grāmatas un diskus.
Projektā iegūtā grāmatu kolekcija līdz 2014. gada martam
pieejama Ramatas pagasta bibliotēkā.
Pēc tam grāmatas būs pieejamas Sē&u pagasta bibliotēkā (no
marta līdz jūnijam), Skaņkalnes pagasta bibliotēkā (no jūlija līdz
septembrim) un Mazsalacas pilsētas bibliotēkā (pastāvīgi).

AR DĀVANĀM IEPRIECINĀS
SLIMNIEKUS
Lai kaut nedaudz ienestu svētku prieku
slimnīcas klusajās palātās un to iemītnieku
sirdīs, arī šogad Mazsalacas Kultūras centrā
tika rīkots labdarības koncerts. Koncertā
“Tici brīnumam...” Mazsalacas novada ļaudis
saziedojuši 121 latu un 27 santīmus.
Labdarības koncertā saziedotie līdzek&i tiek
novirzīti Mazsalacas slimnīcas 48 pacientu
Ziemassvētku dāvanu sarūpēšanai, un tas notiek jau
trešo gadu. Ideja par šāda koncerta nepieciešamību
pieder Roma s kato&u draudzes labdarība s
organizācijas “Caritas Latvija” pārstāvei Mazsalacā Ženijai Narņickai. Viņa stāsta, dāvaniņās būšot
galvenokārt saldumi, jo uz gultas gulošajiem
prakstiskas mantas, kā cimdi, ze*es, vai kas cits, ne
vienmēr ir aktuāli un noderīgi. Ženija arī priecājas, ka
ik gadus saziedotā summa aug - pagājušajā gadā
saziedoti 117, aizpērn - 114 lati, turklāt vairāki
amatierkolektīvi pieteikuši uzstāties paši, tāpēc
labarības koncerts ar Mazsalacas novada Kultūras
centra gādīgu atbalstu ik gadus k&ūst bagātīgāks.
Šogad tajā piedalījās pašmāju amatiermākslas
kolektīvi - meiteņu vokālais ansamblis “Ēra”, vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Skaņaiskalns”, vokālais
ansamblis “Atbalss”, dāmu deju grupa “Minna” un
vokālās studijas “Svētdiena” dalībnieki. No
kaimiņiem - Burtnieku novada Vecates pagasta bija
atbraucis vokālais ansamblis “Dziedātprieks”. Arī
Mazsalacas Mūzikas un Mākslas skola dalījās svētku
priekā ar mūzikas skolas audzēkņu muzikālajiem
priekšnesumiem un vecāko klašu vokālā ansamb&a
izpildītajām dziesmām.
“Caritas Latvija” pārstāvji no sirds pateicas
ikvienam, kas palīdzēja notikt labdarības koncertam
- tiem, kas sniedza svētku prieku citiem, arī
organizatoriem. Tomēr vislielākais paldies tiem, kas
ziedoja, domājot vispirms par saviem līdzcilvēkiem!

EŅĢEĻU BALSIS - ARĪ MAZSALACIETĒM
Konkursā “Eņģeļu balsis” 3.vietu
i e g u v u s i m a z s a l a c i e t e Un d ī n e
Janele.

Pirmajā adventē Dik&u pilī notika
ikgadējais konkurss “Eņ1e&u balsis”,
kas tiek rīkots ar mēr*i Latvijas
jaunajiem skatuves māksliniekiem
parādīt savas prasmes un iemaņas
Latvijas iedzīvotājiem, dodot iespēju
jaunajiem dziedātājiem piedalīties
Ziemassvētku koncertu sērijās un
TV ierakstos.
Arī Mazsalacas novada Kultūras
centra vokālās studijas “Svētdiena”
dziedātājas Aleksandra Kauliņa un
Undīne Janele piedalījās konkursā
“Eņ1e&u balsis”. Žūrijā šogad bija
Ieva Akurātere, Ieva Kerēvica,
Jānis Ozols. Konkurss noritēja
divās vecuma grupās. Jaunākajā
vecuma grupā (5 - 9 gadus veci
bērni) ar &oti labu sniegumu 25
bēr nu konkurencē star tēja
''Svētdienas'' jaunākās grupas
6

dalībniece Aleksandra Kauliņa,
kas izpildīja Imanta Pauras un
Pētera Brūvera dziesmu ''Pirmās
sniegpārsliņas''. Vidējā grupā
(bērni vecumā no 10 - 14 gadiem)
startēja Undīne Janele ar Ievas
Akurateres un Aigara Voitiš*a
dziesmu ''Viss būs vēl'', iegūstot
3. vietu un saņemot iespēju
dziedāt vakara koncertā. Tā kā
Undīne izpildīja Ievas Akurateres
dziesmu, tad pati komponiste
piedāvāja vakara koncertā šo
d z i e s m u n o d z i e d ā t ko p ā a r
Undīni.
Undīne Janele:
- Par konkursa rezultātiem esmu
&oti pārsteigta, negaidīju, ka
iegūšu 3. vietu, jo bija liela
konkurence - 19 bērni. Lielākie
konkurenti man š*ita dziedātāji
no Valmieras. Dziesmu “Viss būs
vēl” izvēlējās mana skolotāja
Iluta, jo viņai š*ita, ka tā man

būs vispiemērotākā. Liels bija arī
pārsteigums, ka Ieva Akurātere
izvēlējās dziedāt kopā ar mani - ar
viņu kopā dziedāt bija forši! Es
&oti cer u ar dziedāšanu
nodarboties arī nākotnē - gribu
būt dziedošā aktrise.
Meitenes konkursam sagatavoja
vokālās studijas “Svētdiena”
vadītāja Iluta Dundere:
Es domāju, ka Undīnei šī diena
izvērtās īpaša un negaidīta, un arī
man ir patiess prieks par Undīnes
panākumiem! Noteikti šis ir tikai
sākums lielam darbam, kas vēl
stāv priekšā uz augstākiem
sasniegumiem, tāpēc jāstrādā
tālāk!
Nākamais konkurss notiks jau
16. janvārī, kad Undīne ar citiem
vokālās studijas “Svētdiena”
dziedātājiem
piedalīsies
Vi d z e m e s n o v a d a i z g l ī t ī b a s
iestāžu solistu un popgr upu
koncertā Valmierā. Lai veicas!
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IZGLĪTĪBA

DECEMBRIS RAMATAS SĀKUMSKOLĀ
Laika rats ritina pēdējās tumšās
dienas decembra kalendārā.
Pavisam drīz klāt jaunais - koka
Zirga gads. Skolas logu rūtīs jau
zirdziņš draiskojas ar sniega
bumbām un arī nepacietīgi gaida
Ziemassvētkus un Jaunā gada
atnākšanu.
Skolā mācību darbs mijas ar
mē1inājumiem Ziemassvētku
pasākumiem. Pavisam drīz katrā
klasē un pirmsskolas grupiņā
rotāsies eglītes. Mācību stundās
arī vieglāk gūt zināšanas, ja
visapkārt valda svētku noskaņa.
Vēl skolēniem jāuzraksta pēdējie
pārbaudes darbi, lai gadumijā par
saņemto liecību būtu prieks
pašiem un tuviniekiem.
1 0. d e c e m b r ī s ko l ē n i u n
sešgadnieki projekta Bridging
Baltic ietvaros devās ekskursijā.
Šoreiz galamēr*is – Valmieras
muzejs. Šeit viss notika
Ziemassvētku noskaņās: uzziņas
par ziemas saulgriežiem, ticējumi
un interesantā radošā darbošanās
– Ziemassvētku rotājuma
pagatavošana. Mājupce&ā vēl
pietura - Mazsalacas pilsētas

bibliotēka, ieskats bibliotēkas
darbā, telpu apskate un
noslēgumā mīklu minēšana.
Paldies, bibliotēkas saimniekiem!
13. decembrī plkst. 14:30 lielās Ziemassvētku egles
iedegšana pie skolas.
16. decembrī skolas teātra
pulciņš viesojās Valmieras SOS
bērnu ciematā ar Ziemassvētku
izrādi „Reiz mežā dzima eglīte”.
1 8 . d e c e m b r ī s ko l ē n i a r
apsveikuma koncertu un teātra
izrādi piedalījās Ramatas pagasta
vecākās paaudzes Ziemassvētku
pasākumā.
19. decembrī plkst. 10:00 abu pirmsskolas grupu bērnu un
pagasta mazu&u Ziemassvētku
pasākums. Pirmsskolas grupiņu
kopīgs uzvedums „Kā rū*i gāja
Z i e m a s s v ē t k u s s v i n ē t ” . Ir
zināms, ka atbraukšot arī
Sienāzis…, tas nekas, ka auksta
ziema! Paldies atsaucīgajiem
vecākiem par interesanto masku
pagatavošanu!
19. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku
pasākums
Ramatas sākumskolas skolēniem.

No t i c ē s i m
Ziemassvētku
brīnumam
s ko l ē n u
priekšnesumā. Arī uz šo
pasākumu noteikti atbraukšot
Ziemassvētku vecīša rū*is.
At k ā r t o s i m Z i e m a s s v ē t k u
dzejolīšus, izdarīsim vēl kādu
labu darbiņu, tad arī katrā mūsu
mājā Ziemassvētki būs gaiši un
mī&i svētki.
R a m a t a s s ā k u m s ko l a s
kolektīvs gadu mijā saka
mīļu paldies visiem skolas
labvēļiem pagastā un
apkārtnē.
Paldies Olgai Vilkaplaterei
par prasmīgi izgatavotajiem
t ē r p i e m s ko l a s t e ā t r a
aktieriem; Vasiļinai Sermai
par
dāvinātajām
d e ko r ā c i j ā m ;
Gaitim
Ķiberam un Dairai Baškerei
par eglītēm!
S ko l ē n i e m n o 2 0 1 3 . g a d a
23.decembra līdz 2014.gada
3.janvārim ziemas brīvdienas. Lai
izdodas visiem labi atpūsties,
slēpojot un slidojot!

VIDUSSKOLAS
OLIMPIEŠI
Ma z s a l a c a s
v i d u s s ko l a i
veiksmīgi iesācies 2013./2014.
mācību
gada
mācību
priekšmetu
olimpiāžu
„maratons”.
Valmieras pilsētas un novadu
olimpiādēs:
atzinība biolo1ijas olimpiādē 9.
klases skolniecei Elīnai Jātniecei
(skolotāja Valda Siņicina),
3. vieta 7.-8. klašu komandu
olimpiādē sociālajās zinībās
„Uzmanību, eiro nāk”. Komandā
startēja Kārlis Krišjānis Rusmanis,
Daniela Paula Martinsone, Rolands
P l ū m a n i s . ( s ko l o t ā j a In g a
Strižņova),
3. vieta ang&u valodas olimpiādē
12. kla ses skolniekam Mairim
/ i m e n i m ( s ko l o t ā j a L i l i j a
Gūtmane).
23. janvārī Mairis piedalīsies 3.
Vidzemes re1iona ang&u valodas
olimpiādē.
Mazsalacas vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā
Iveta Jātniece

KULTŪRAS HRONIKAS ATRADUŠAS MĀJAS VIETU
Mazsalacas novada kultūras
k r u s t m ā m i ņ a s Ne l l i j a s
Nurmikas teju vai visu mūžu
krātās kultūras norišu
hronikas beidzot atradušas
paliekošu un siltu mājas vietu
–
Ma z s a l a c a s
novada
Kultūras centru.
2014. gadā aprit 60 gadi kopš
Nel lija sākusi darboties vēl
toreizējā kultūras namā
Mazsalacā. Viņa kultūras darbam
atdevusi visus savus spēka gadus,
izaudzinot veselu paaudzi jauno
kultūra s darbinieku, ka s uz
Mazsalacu kā uz mācību prakses
bāzi toreiz devās no visas
Latvijas.
Visus šos gadus Nellija rūpīgi
likusi fotomirk&us, avīžu
izgriezumus, stāstus, pateicības,
ielūgumus - jebko, kas varētu
palīdzēt dokumentēt pilsētas un
apkārtējo pagastu kultūras un
līdz ar to - sociāli aktīvo dzīvi.
Šādā veidā viņa ar savu
neatlaidību parūpējusies par
nozīmīga Mazsalacas novada
kultūras mantojuma saglabāšanu personām un notikumiem, kas
citādi jau sen būtu nogrimuši
aizmirstības pūralādē.

Ilgus
gadus
LKF
Zieme&vidzemes biroja telpas
Baznīcas ielā 14 glabāja gan
plašāko un zināmāko Mazsalacas
novada dzimtas koku izstādi
“Mīlestība nekad nebeidzas...”,
gan arī dažādas ekspozīcijas par
godu diženiem novadniekiem,
pārrobežu sadarbībai un
aktuālākajā kultūras norisēm.
Turpat LKF Zieme&vidzemes
biroja pagalmā tika svinētas Jāņu
ielīgošanas, Lieldienas, dzejas
dienu pasākumi un citas
aktivitātes.
2009. gada nogalē dzimtas koku
izstāde tika dāvināta Mazsalacas
novada muzejam un atrada
plašākas un ērtākas telpas Rīgas
ielā 10.
Dažādās fotogrāfijas un citi
materiāli no Mazsalacas kultūras
dzīves LKF Zieme&vidzemes
birojā līdz šī gada rudenim vēl
uzkavējās Baznīcas ielā, tomēr,
īres līgumam beidzoties, arī tās
bija jāatstāj.
Šajā brīdī laipni atvērās
Mazsalacas novada Kultūras
centra durvis, kas ne tikai apsolīja
parūpēties par daudzo un dažādo
kultūras hroniku saglabāšanu, bet

arī sastrukturizēt, nosaukt vārdā,
sakārtot secīgi, atminēt gada
skait&us... un atvērt izstādi, kura
nenoguls pēc brīža plauktā, bet ir
apskatāma ik mī&u brīdi jebkuram
no daudzajiem kultūras centra
apmeklētājiem.
Ne!ija Nurmika:
- Mazsalacas kultūras namā
vienmēr ir bijusi tik spēcīga
kultūras praktikantu mācību
prakses bāze, kāda skaidri zinu
nav bijusi citos namos. Manos
darba gados vien te ir
apgrozījušies 135 studenti - tas ir
milzīgs skaitlis! Priecājos, kas tas
ir saglabājies uzskates materiālos.
Tas, ka kultūras centrā tagad ir
šāda kultūrvēsturiskā izstāde tam ir milzīga nozīme. Protams,
jāturpina manis aizsāktā
pārrobežu, pārnovadu sadarbība.
Kultūras centra direktore Dace
Ju r k a s o l a , k a p ā r r o b e ž u
sadarbība ar igauņiem atkal būs tas priecē.
Man ir arī ārkārtīgi liels prieks, ka
kādreizējās privatizācijas kārtībā
noņemtās telpas kultūras centram
beidzot ir atgūtas un ka tieši šajās
telpās ta gad var atrasties šī
kultūrvēsturiskā izstāde!

Pa t i e s ī b ā u z š ī s i z s t ā d e s
atklāšanu nācu ar &oti lielu skepsi,
jo es biju tā, kas gribēju, lai
novadā ir sava kultūras biedrība,
kurai varētu nodot šo izstādi un
arī inventāru, kas bija
Zieme&vidzemes birojā. Diemžēl
tā tas nenotika - nezinu vai
manas vainas dē&, vai tomēr
tāpēc, ka inteli1ences līmenis līdz
ar daudzajiem aizbraucējiem ir
krities. Tomēr tagad es redzu, ka
dāvināt šos materiālus Kultūras
centram bija pareizā izvēle. Ar
gandarījumu skatos, ka izstāde
“Laikmets. Cilvēks. Gadi.” ir
iekārtota metodiski pareizi,
mēr*tiecīgi. Ja vēl turpināsies
darbs par tēmām - tās tiks
papildinātas regulāri, ne
kampaņveidīgi, mana sākotnējā
iecere būs piepildījusies. Es arī
novēlu, lai Dace Jurka beidzot
sāktu veidot rīcības komitejas un
kultūras darba grupas, jo vienam
šis darbs nav pace&ams. Es to
esmu pieredzējusi, tāpēc varu
droši tā teikt. Tomēr man ir tāda
ticība, ka Kultūras centrs to spēs
- vēlu, lai Dacei nekad nenolaižas
spārni!
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ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
2 2 . d e ce m b r ī , p l k s t . 1 1 . 0 0 4 . Ad v e n te s
dievkalpojums Mazsalacas baptistu baznīcā. Sludina
Zigmārs Atvars, draudzes jauniešu muzikālie
priekšnesumi.
24. decembrī plkst. 16.00 Sv. Annas baznīcā
Svētvakara dievkalpojums. Sludina Edijs Kalekaurs.
24. decembrī plkst. 16.00 dievkalpojums Adventistu
Mazsalacas draudzē.
25. decembrī plkst. 19.00 Pirmo Ziemassvētku
dievkalpojums Mazsalacas baptistu baznīcā. Sludina
Sīmanis Balodis, dzied Vidzemes apvienotais draudžu
koris.
26. decembrī plkst. 17.00 Otro Ziemassvētku
dievkalpojums Mazsalacas baptistu baznīcā. Sludina
O&egs Jermolājevs, svētdienskolas bērnu priekšnesumi.

SVEICAM SVĒTKOS!
Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.
Ziemassvētki gada tumšākajā laikā vienmēr nāk ar
labo vēsti un ar saules ritma maiņu no tumsas uz
gaismu. Šie svētki dod cerību, ticību un arī apņēmību
mums pašiem k&ūt labākiem gan savās domās, gan
darbos. Un varbūt tieši tādē& šogad Ziemassvētkus
gaidām tā, kā vēl nekad iepriekš. Mēs esam noguruši
no negatīvā, nomācošā un š*ietami bezcerīgā, kas jau
labu laiku dominē ikdienas informatīvajā vidē. Ir tikai
cilvēcīgi vēlēties cerību, meklēt gaismu tumsā un rast
mieru situācijā, kad visapkārt valda gluži atš*irīgas
emocijas.
Tādē& novēlu, lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko
visvairāk vēlamies, bet Jaunajā gadā, lai ir spēks un
drosme šo vēlmi piepildīt!
Sē&u pagasta kultūras pasākumu organizatore
Jana Buliņa
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PASĀKUMI JANVĀRĪ
10.00 Mazsalacas vidusskolas sporta zālē
Jaunā gada florbola turnīrs cienījamām
dāmām un godājamiem kungiem 40+
Pieteikšanās komandām vai individuāli pie
sacensību sekretāres Zanes Lustes. Tel.
29479505; e-pasts zane.luste@gmail.com.
Dalības maksa 2.00€ no personas tiks
novirzīta balvu fondā
13.00 koncerts Mazsalacas novada
Kultūras centrā
“Trīs baltas patiesības”.
Koncertā piedalās vokālā studija
„Smaidiņi” no Valmieras un Mazsalacas
novada Kultūras centra vokālā studija
„Svētdiena”
17.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā
Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palādas”
izrāde „Latgola”,
režisore Anita Ločmele.
Bi&etes cena 4.27€ (Ls 3.00)
22.00 Ramatas pagasta Kultūras centrā
Zilā zirga gada karnevāls. Ori1inālākām
maskām pārsteiguma balvas.
Izlozēsim divas gada brīvbi&etes uz
Ramatas Kultūras centra ballēm
Ieeja 3.00€ (Ls 2.11)
22.30 Mazsalacas novada Kultūras centrā
komponists Didzis Rijnieks ar koncertu
„Tā top dziesmiņa”
Bi&etes cena 1.42€ (Ls 1.22)

Izstāde
No 5. l ī d z 1 0. j a n v ā r i m
projekta „Jauniešu tiesības
uz nemateriālo kultūras
mantojumu Baltijas
jūras re1ionā” / ”Bridging
Baltic” amatniecības darbu
izstāde.
Va r ē s i e t i e p a z ī t i e s a r
darbnīcu dalībnieku un
meistaru paveikto. Aušanā vadītāja Gunta Jēkabsone;
adīšanā (cimdi, ze*es) vadītāja Rita Ertmane;
rombu adīšanā - vadītāja
In ā r a
Berga;
stikla
apgleznošanā - vadītāja Ineta
Martinsone; mezglošanā v a d ī t ā j a Va i r a Va n a g a ;
filcējumi ap1ērbā - vadītāja
Baiba Vaivare; rokdarbu
smalkumi adījumos vadītāja Ināra Pumpase;
knipelēšanā – vadītāja
Dagmāra Prīberga; filcēšanā
- vadītāja Gita Prīberga.
10. janvārī plkst. 16.00
izstādes
izvērtēšana,
paldiesvārds!

KONKURSS “KO PASLĒPIS RŪĶIS?”
“Mazsalacas novada ziņu” decembra numurā rū)is paslēpis nelielas dāvaniņas.
Atrodi tās un saskaiti! Pareizās atbildes autors dāvanā saņems krūzīti ar
Mazsalacas novada simboliku. Vairāku pareizo atbilžu gadījumā uzvarētājs tiks
izlozēts. Atbildi ar saskaitīto rū)u skaitu sūtīt uz e-pastu:
info@mazsalacasnovads.lv vai paziņot, zvanot uz tel. 22144936, līdz 31. decembrim.

SLUDINĀJUMI
Mājas lapu izstrāde, re1istrēšana, uzturēšana. Dažādu reklāmas materiālu, bukletu
u.c. sagatavošana. Maketēšanas un dizaina darbi. 22144938
Veikalā Xcentrs tagad var iegādāties STIHL firmas produkciju: motorzā1u,
trimmeru rezerves da&as, e&las, *ēdes un citus piederumus.

“Mazsalacas novada ziņu” numuru avīzē iespējams ievietot privātos sludinājumus.
Cena par rakstu zīmi 0.04€ (0.03 LVL) bez PVN.
Minimālā maksa par sludinājumu - 3.00€ (2.11 LVL) bez PVN.
Par sludinājuma ievietošanu interesēties pa tel. 22144936 vai
Mazsalacas novada domē pie lietvedības sekretāres.

SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS
Ve l g u M i n c i - 8 5
Aleksandru Stepanovu - 85
Guntu Mitāni - 80
Ausmu Šmiti - 80
Va l e n t ī n u T i h o v s k u - 8 0
MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2013. gada 18. decembrī
Mazsalacas novada pašvaldības izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas. Tirāža – 2000 eksemplāru.
Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215
www.mazsalaca.lv
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SVEICAM NOVEMBRĪ DZIMUŠOS
Lieni Poļaku
Efraimu Eleazaru Gonsalesu-Barreto
Gustavu Podgorniju

Facebook: Mazsalacas novads
Twitter: @Mazsalaca_LV
Flickr: mazsalacasnovads
Izdevumu sagatavo Ilze Mitāne
ilze.mitane@mazsalacasnovads.lv tel. 22144936
Iespiests tipogrāfijā “Latgales druka” Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Par faktu un skait&u pareizību
atbild rakstu autori, pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

