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MAZSALACAS
novada ziņas

Esam sagaidījuši jauno,
2014. gadu.
Kādas pārmaiņas tas nesīs, ko
labu mēs tajā
sastapsim un
kā dzīvosim?
Tas atkarīgs
no mūsu katra
iesaistes un atbildības pret
sevi un sabiedrību kopumā. Es jūtu, ka
šis būs lielisks gads! Šajā gadā svinēsim
Mazsalacas vidusskolas 95. jubileju,
sportosim, baudīsim kultūru un novada
svētkus, sakārtosim vidi sev apkārt un
augsim! Veiksmīgu gadu!
Harijs Rokpelnis
Mazsalacas novada pašvaldības priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTS 2014.GADA BUDŽETS

Janvārī tika izskatīts un pieņemts
Mazsalacas novada pašvaldības
budžets 2014. gadam. Darbs pie
budžeta izstrādes sākās jau aizvadītā
gada nogalē, kad iestādes sastādīja
savus budžeta plānus un tie tika izskatīti pirmajā lasījumā. Janvāra komiteju
sēdes bija ilgas un saspringtas, taču
budžeta izskatīšana un balsošana
notika bez lielām domstarpībām un
deputāti bija vienoti, nosakot prioritāros virzienus un vērtējot plānus, ko
paredzēts realizēt 2014. gadā. Lai arī
pamatbudžeta apjoma plāns salīdzinājumā ar 2013. gadu ir pieaudzis, taču
vajadzības un vēlmes augušas ar vēl
lielāku tempu.
Pieaudzis arī speciālā budžeta apjoms
autoceļu uzturēšanai, taču fiziski
autoceļu stāvoklis neuzlabosies, jo līdz
šim piešķirtais finansējuma apjoms
bija nepietiekams un autoceļu uzturēšana tika veikta tērējot piešķirto
ikgadējo finansējumu un uzkrājumus.
Tas nozīmē, ka līdz šim tekošajā gadā
tērējām vairāk kā valsts bija piešķīrusi
un šobrīd uzkrājumu daļa, kas būs
jātērē autoceļu uzturēšanai, saruks.
Iepriekšējos gados tika ietaupīti
resursi, lai 2013. gadā varētu veiksmīgi īstenot lietus ūdens kanalizācijas
izbūvi Mazsalacā, kas bija apjomīgs
projekts un jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem. 2014. gadā tiks veikti
vairāki infrastruktūras uzlabošanas
pasākumi, tai skaitā terašu sakārtošana
Mazsalacas kapos, ietves sakārtošana
Pērnavas ielā, apgaismojuma sakārtošana Parka ielā pie muižas un citi.

Viens no vērienīgākajiem ieguldījumiem būs Mazsalacas vidusskolā, kur
gaidot skolas jubileju tiks renovēta
vidusskolas aktu zāle.

Ja ieskatamies budžeta ieņēmumu
sadaļā, tur redzams pašvaldības
ienākumu sadalījums ņemot vērā
dažādos ienākumu avotus. Kopējie
pamatbudžeta ienākumi sastāda 2 664
263 euro. Divas lielākās ieņēmumu
sadaļas veidojas no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa un Pašvaldību
saņemtajiem transfertiem no valsts
budžeta, kas sevī ietver pašvaldības
finanšu izlīdzināšanas fonda naudu,
mērķdotācijas izglītības un kultūras
iestādēm un līdzfinansējumu specifiskos projektos. Nekustamā īpašuma
nodoklis sastāda tikai 5 procentus no
kopējiem pašvaldības budžeta ienākumiem.

Kopējais izdevumu plāns sasniedz 2
620 626 euro. No tā 43 procenti tiek
atvēlēti izglītības iestāžu uzturēšanai
un darbības nodrošināšanai. Nākošās
būtiskākās izdevumu kategorijas ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
un atpūta, kultūra un reliģija, kas sevī
ietver novada bibliotēku un kultūras
centru uzturēšanu, pašdarbības kolektīvu finansēšanu un novada kultūras
pasākumu organizēšanu.
Kopumā uzskatu, ka budžeta sastādīšanas process bija veiksmīgs. Prieks
par tām organizācijām un iedzīvotāju grupām, kas laicīgi iesniedza savu
vēlmju sarakstus pašvaldībā, lai mēs
varētu tos izskatīt un lemt par atbalstāmajām aktivitātēm. Gribu atgādināt,
ka vienmēr esam atvērti konstruktīvai
kritikai un ierosinājumiem!
Harijs Rokpelnis

Mazsalacas novada pašvaldības priekšsēdētājs
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MŪSĒJIE

DOMĒ JAU SEPTIŅPADSMIT GADUS

Vilis Zariņš

Dzimis: 1953. gada 23. janvārī.
Mācījies: Mazsalacas vidusskolā, pabeidzis Rīgas celtniecības tehnikumu,
ieguvis būvniecības vadītāja diplomu.
Ģimenes stāvoklis: precējies ar sievu
Anitu, divi dēli - Madars un Gundars.
Hobiji: Mežs, daba, pa retam makšķerēšana. Nemet prom interesantas
markas.
Vilis Mazsalacas novada pašvaldībā
strādā no 1997. gada, un tas nozīmē, ka
nu viņam rit jau 17. gads, vadot saimnieciskos darbus un nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas jomu pilsētā. Viņš
pats sevi dēvē par veterānu domē, lai arī
nebūt nav vienīgais, kas pašvaldībā nostrādājis tik ilgu laiku. Vilis Mazsalacas
novada pašvaldībā bieži redzams aktīvā
rosībā - jau agri no rīta ierāda strādniekiem dienas darbu, apseko un uzmana
visu, kas saistās ar praktiski darāmajiem
darbiem pašvaldībā, nekustamajiem īpašumiem, ceļu, ietvju un ierīču tehnisko
stāvokli un savu iespēju robežās laipni
un atsaucīgi ir gatavs palīdzēt jebkādā
sasāpējušā jautājumā.
Kā sāki strādāt Mazsalacas novada
pašvaldībā?
Biju nostrādājis divdesmit gadus
Mazsalacas mežrūpniecības saimniecībā (MRS). Pēc Mazsalacas MRS

privatizācijas pabiju gadu bezdarbniekos. Pilsētā sākās būvniecības laiki. Bija
jānobeidz tā saucamais sociālās aprūpes
centrs - tagadējā slimnīca, un dome
meklēja būvuzraugu. Tā kā man tajā
laikā vienīgajam bija tādi “papīri”, tad
es arī tiku iesaistīts un sāku strādāt domē.
Pamatdarbs bija pie tagadējās slimnīcas
būvniecības Parka ielā 14. Dome tajā
laikā sastāvēja no 5-6 cilvēkiem, līdz
ar to atbildība bija liela, jo ļoti daudz
lietas bija jāiemācās un jāizdara. Sākumā
satraukums bija liels - jātaisa pirmais
lielais iepirkums, izpildīt darbu pieteicās
piecas vai sešas firmas. Bija jābūt atbildīgam ne tikai par notiekošajiem darbiem,
bet arī par visu tehnisko dokumentāciju.
Nākamie darbi sekoja tanī pašā ēkā pielāgojām telpas sociālajam dienestam,
un pēc tam bērnu dārzam.
Tālākie lielie uzdevumi bija Mazsalacas
vidusskolas - jaunās un vecās ēkas fasādes
rekonstrukcija, kur bija nepieciešams
būvuzraugs. Šis darbs bija ļoti interesants,
jo tajā brīdī jau bija parādījušies pirmie
progresīvie būvmateriāli, strādāt varēja
ar kvalitatīvākiem materiāliem.
1. gadā iesākām ūdenssaimniecības
projektu. 2009. gadā to pabeidza SIA
“Banga KPU”, bet pirms tam mēs bijām
ilgi un dikti strādājuši, lai to vispār varētu
“izvest dzīvē” - tagad pilsētā ir jauna
ūdens atdzelžošanas stacija, attīrīšanas
iekārtas, daļēji izbūvēti jauni kanalizācijas un ūdensvada tīkli.
Sanāk, ka esi pieredzējis trīs dažādus
pašvaldības priekšsēdētājus...
Jā, bet ne tikai. Esmu strādājis arī
par deputātu izpildkomitejā Rutas
Lūses laikā, un arī Skaņkalnes
pagastā bijis deputāts. Ar pašvaldību esmu sadarbojies visu
savu aktīvo darba laiku - arī
MRS laikā sadarbība ar pašvaldību ir bijusi cieša un aktīva.
Nezinu, cik tas bija likumīgi, bet
tajā laikā jau tā darīja - pašvaldībai bija vajadzīgi ķieģeļi,
mežrūpniekiem kaut
kas cits - un notika
maiņa... Tādējādi
daudz lietu tika
atrisinātas un
virzījās uz
priekšu.

Tevi bieži var manīt rosīgu un aktīvi
aizņemtu. Kādi ir tavi darba uzdevumi
pašlaik?
No rītiem parasti ar Ritvaru Sirmo un
Antru Aizpurieti saskaņojam un piešķiram strādniekiem darbus, iepriekš
jau sanākam kopā un sarunājam: ko
darām? Kas ir visvajadzīgākais, visvērtīgākais konkrētajā brīdī? Viedokļi ir
dažādi, tomēr beigās jau vienojamies
par darāmo. Man ir ļoti labi kolēģi, profesionāļi savā jomā - Lana Plūmane,
Valdis Kampuss. Tajā laikā, kad domē
bija tikai daži darbinieki, tad par probācijas dienesta palīgstrādniekim, algoto
sabiedrisko darbu veicējiem atbildīgais
bija tikai viens cilvēks. Šobrīd izpildvara
jau ir daudz plašāka - ir iecelts izpilddirektors, ir atsevišķi cilvēki, kuri atbild par
sabiedriskajiem darbiem, labiekārtošanu,
līdz ar to vairāk par paveikt, palīdzēt
arī iestādēm. Tajā laikā daudz kas no šo
funkciju pārvaldes bija uz viena cilvēka
pleciem un daudzas lietas virzījās lēnāk,
kā gribētos.
Šogad pabeidzām lietus kanalizācijas
izbūvi. Labi, ka “vecā dome” vēl atbalstīja lietus kanalizācijas projekta izstrādi
un izbūvi. 2012. gada beigās sapratām,
ka Rīgas, Pasta un Pērnavas ielas tāpat
būs uzraktas saistībā ar sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Mazsalacā, tāpēc
nospriedām, ka pie vienas rakšanas
pilsētai būtu ļoti vērtīgi novadīt arī lietus
un palu ūdeņus uz Salacu. Pēdējā brīdī
paspējām to iekļaut 2013. gada budžetā,
un ieguvums ir redzams jau tagad - plūdu
pilsētā nav.
Lietus ūdeņi pirms novadīšanas Salacas
upē tiek attīrīti - izlaisti caur smilšu un
naftas produktu atdalītāju.
Ko redzi kā svarīgākos darbus jau
drīzumā?
Liels ieguvums būtu izstrādāt projektu
pārvadam pār bijušo dzelzceļa tiltu.
Projekts jau patiesībā daļēji ir, bet tas ir
izstrādāts agrāk, paredzot šajā vietā gājēju
tuneli. Tomēr pašlaik vairāk sliecamies uz
lētāku variantu - nojaukt tiltu, un izveidot
līdzenu pārbrauktuvi, jo jauna tilta izbūve
būtu ārkārtīgi dārgs pasākums.
Uzskatu, ka noteikti vajadzētu sakārtot
gājēju ietves Pērnavas un Rūjienas ielās,
Mazsalacas kapu terasi, īpaši kāpnes, jo
arī tā ir Mazsalacas seja un vizītkarte.
Vēl vajadzētu restaurēt brīvības cīnītāju
pieminekļa kompleksu pie Sv. Annas
baznīcas.
Kas ir tava darba patīkamākā puse,
kas “garoziņa”?
Ļoti patīk darbs ar cilvēkiem, būt ārā,
darboties praktiski. Tā sēdēšana un
papīru rakstīšana noteikti sajūsmina
mazāk. Patīkami ir arī redzēt sava darba
augļus - to, ka kaut kas ir pabeigts, sakārtots, tapis labāks pilsētā.
Kādas ir tavas spilgtākās, interesantākās atmiņas no savas darba pieredzes?
Tas notika strādājot MRS, kad sagaidījām
vilcienu Mazsalacā pēc dzelzceļa satiksmes atjaunošanas 1977. gadā. Taisījām
vārtus, kurus pušķojām ar ozolzaru
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vītnēm. Vilcienu gan toreiz bijām redzējuši tikai no attāluma un lokomatīves
antena, izrādās, bija zemāka priekšā un
augstāka aizmugurē. Tā nu vilciens, cauri
braucot, vītnes aizķēra un vārti apgāzās.
Nu nekas, vismaz nost nebija jājauc...
Vēl esmu bijis arī tajā komandā, kuri
pirmoreiz pēc neatkarības atgūšanas
Mazsalacā mastā uzvilka sarkanbaltsarkano karogu - tas bija uz vecās skolas
jumta. Toreiz tas nebija tāds plaši izsludināts, publisks pasākums, mēs tajā
grupiņā bijām vien kādi pieci, seši cilvēki.
Bet sajūta bija ļoti īpaša.
Vēl interesants laiks bija trīs daudzdzīvokļu ēku būvniecība Mazsalacā
- Parka 9 , “Parkmaļi” un Lībieši 4A, kur
biju būvdarbu vadītājs. Dzīvojamās un
ražošanas ēkas tika būvētas arī Valmierā
un Rūjienā. Tas viss bija MRS laikā un
notika saimnieciskā kārtā. Saimnieciskā
kārtā nozīmē to, ka saimniecība pati
būvē, ar saviem cilvēkiem, bez īpašu speciālistu piesaistes. Ar laiku jau izdodas
un iemācās to izdarīt, bet negāja viegli.
Būvbrigādē bieži lika tādus kadrus, kas
citur nederēja, un man ar viņiem vajadzēja tikt galā. Turklāt vēl ar tā laika
projektiem un materiāliem... Tā bija
gandrīz kā māksla - uzbūvēt māju no
nekā laba.
Ilgus gadus ar sievu esat nostrādājuši
vienā darbavietā - Mazsalacas pilsētas
pašvaldībā...
Un nemaz nebija tik slikti! Bieži vien
gāju viņai padomu prasīt - ne jau par celtniecību, vairāk kā sastrādāties, attiekties
pret cilvēkiem. Viņa prata mani nomierināt, sakārtot, jo celtnieki jau laikam tādi
ir - straujāki, vairāk palaiž muti tur, kur,
iespējams, nevajag.
Kā ikdienas darbu domē spēj apvienot
ar samērā plašu saimniecību?
Saimniecībā saimniece ir sieva. Vispār
mums tur iet ļoti interesanti - vienbrīd
saimniecība ir vairāk kā hobijs, citubrīd
liekas jau kā apgrūtinājums. Turam
apmēram 30 slaucamas govis, neskaitot
teļus, un slaukšana tad arī ir vislielākā
rūpe - rīti, vakari vienmēr ir aizņemti ar
to. Ir jau arī forši - dzīvnieki patīk gan
mums, gan arī bērniem, mazbērniem
- tie brauc no Rīgas un te, laukos, jūtas
ļoti labi.
Ir jau saimniecībā bijuši arī palīgi,
esam savulaik nodrošinājuši darbu pat
vairākām ģimenēm.
Vai visu mūžu esi bijis mazsalacietis?
Jā gan. Precīzāk skaņkalnietis. Bērnības
mājas man ir “Veclīči” Skaņkalnes
pagastā. Vēlāk esmu dzīvojis citās vietas,
bet tas vienmēr ir bijis Mazsalacas
novads. Ir, protams, bijuši arī piedāvājumi dzīvot citur - pat Kalsnavā, kur
deva gan mašīnu, gan darbu - tas vēl bija
saistībā ar mežsaimniecības sistēmu, kurā
es savulaik biju “ļoti iekšā”. Bet Mazsalaca
vienmēr ir vilkusi atpakaļ, tāpēc nekas
cits nav interesējis.
Visiem novada iedzīvotājiem un
kolēģiem novēlu 2014. gadā būt stipriem,
izturīgiem un laimīgiem!
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KULTŪRKAPITĀLA FONDS ATBALSTA LAUKA PĒTĪJUMA
„MAZSALACAS XX GADSIMTA STĀSTI” VEIKŠANU

Valsts Kultūrkapitāla fonds 2013. gada
nogalē ir finansiāli atbalstījis Lauka
pētījuma „Mazsalacas XX gadsimta
stāsti” veikšanu. Projektu līdzfinansē
arī Mazsalacas novada pašvaldība.
Pētījuma „Mazsalacas XX gadsimta
stāsti” iecere ir veikt unikālu vietējo iedzīvotāju vēstures un tradicionālās kultūras
izpēti, kurā Mazsalacas notikumi un
vietas tiktu aplūkoti caur individuālu
un personīgu prizmu – tā būs vietējā
vēsture, kādu to pieredzējis, ko no tās
atminējies un kā to izstāstījis 20. gadsimta
mazsalacietis.
Stāsta projekta ieceres autore
Liega Puķulauka:
- Gluži kā daudzām citām Latvijas
pilsētām, arī Mazsalacai pagājušais
gadsimts ir bijis ļoti nozīmīgs, un Latvijā
norisošie vēsturiskie notikumi atbalsojušies arī te. Taču viņpus novadpētnieku
uzmanības ir palicis tas, kā šos notikumus
atminas un ko par tiem stāsta tie, kas to
visu pieredzējuši, – mazsalacieši. Kādas
bija mazsalaciešu rūpes, prieki, bēdas un
izaicinājumi Latvijas pirmās brīvvalsts
laikā, padomju gados un atmodas laikā?
Personiskas piesaistes vietējās vēstures
notikumiem ir tās, kas parāda vēstures
emocionālo un individuālo pusi, ļauj uz

notikušo paraudzīties nevis no „augšpuses”, bet no „iekšpuses”. Nu, piemēram:
1931. gads. 18. novembris. Trešdiena.
Latvijas valsts proklamēšanas dienā biju
uz Mazsalacu uz aizsargu parādi, bija
jāiet uz baznīcu pie kritušo varoņu pieminekļa un atpakaļ. (Emīls Pudelis)*
Cits iemels, kāpēc pievērsties 20. gadsimtam, ir tas, ka pēdējās desmitgadēs
strauji notikušo pārmaiņu dēļ (valsts
iekārta, vārda brīvība, īpašumtiesības,
materiālie apstākļi, saziņas līdzekļi)
mūsdienu jauniešiem ir radījusi tādu
„izpratnes plaisu”, ka pat 20. gadsimta
pēdējās desmitgades viņiem šķiet jau nepārredzami tāla un nesaprotama pagātne.
Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi dokumentēt
šajā laikā notikušo, un ne mazāk svarīgi
- to saistošā veidā darīt zināmu tiem, kas
uz pagājušajā gadsimtā notikušo raugās
kā uz sirmu senatni, kam ar mūsdienām
maz sakara.
Trešais un kritiskākais apsvērums, kādēļ
šādu pētījumu vajadzētu veikt tieši šobrīd
ir tas, ka 20. gadsimta pirmās puses aculiecinieku kļūst arvien mazāk.
Pētījums pievērsīsies arī mazsalaciešu „izstāstītai” kultūrainavai – vietām,
kas dažādu paaudžu iedzīvotājiem ir
bijušas un vēl joprojām ir svarīgas. Tiks

izvērtēts, kā šī kultūrainava atšķiras
paaudžu vidū un kas ir palicis nemainīgs.
Peldvietas, satikšanās un pastaigu vietas.
Vai Valtenberģu muižas Kungu celiņi ir
bijuši visās paaudzēs iecienīts pastaigu
maršruts? Ar ko dažādu gadagājumu
mazsalaciešiem asociējas pilsētas centra
skvērs – ar A. Kirhenšteina pieminekli
no vēlīniem astoņdesmitajiem, vai kāds
vēl gara acīm redz šai vietā bijušo koka
arhitektūras pērli - Saviesīgās biedrības
namu, kurš mīklainos apstākļos nodega
1948. gadā? Tās ir vietas, kas veido mazsalaciešu dzīves telpu.
Pētījumu veiks bijusī mazsalaciete Sanita
Reinsone. S. Reinsone ir pētniece LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūtā
un ir vairāku saturiski līdzīgu pētījumu,
kā arī grāmatu autore. Pētniece apkopos
arhīvos atrodamos materiālus, pētīs laikrakstu publikācijas, veiks dzīvesstāstu
intervijas ar Mazsalacas iedzīvotājiem.
Lauka pētījums ir iecerēts kā pamats manuskriptam līdzīga nosaukuma grāmatai,
ko ar Mazsalacas novada pašvaldības
atbalstu plānojam izdot 2015. gadā.

* Mazsalacietis Emīls Pudelis (1893–1969) lakoniski pierakstījis savus ikdienas piedzīvojumus no
1912. līdz 1937. gadam. Pudeļa dienasgrāmatas
glabājas Latviešu folkloras krātuvē, Mazsalacas
novada muzejā un Mazsalacas pilsētas bibliotēkā.

JAUNO SOLISTU – VOKĀLISTU KONKURSA„SALACAS BALSIS – 2014” NOLIKUMS
1. Konkursa norises laiks
1.1. Pusfināls – 2014. gada 6. aprīlī
1.2. Fināls – 2014. gada 21. aprīlī
2. Norises vieta
Mazsalacas novada kultūras centrs,
Mazsalaca, Rūjienas iela 1.
3. Konkursa organizators
Mazsalacas novada pašvaldība, Mazsalacas
novada kultūras centrs un vokālā studija
„Svētdiena”
4 . Konkursa mērķis
Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus
jaunos izpildītājus no visas Latvijas, veicinot
vokālo un māksliniecisko spēju attīstību
estrādes žanrā.
5. Konkursa uzdevumi:
5.1. Popularizēt estrādes žanru;
5.2. Veicināt pieredzes apmaiņu dziedātāju
un pedagogu starpā;
5.3. Sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko aktivitāšu attīstību;
5.4. Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt
savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai,
kā arī konkursa apmeklētājiem.
4. Dalībnieki
4.1. Par konkursa dalībnieku var kļūt bērni
un jaunieši vecumā no 4 līdz 20 gadiem.
4.2. Konkursā var piedalīties Latvijas solo
izpildītāji.
4.3. Konkursā nevar piedalīties iepriekšējā
gada konkursa „Salacas balsis” Grand Prix
ieguvējs, izņemot, ja konkursants piedalās
citā vecuma grupā.
5. Vecuma grupas
5.1. 3 - 6 gadi
5.2. 7 – 10 gadi
5.3. 11 – 14 gadi
5.4. 15 – 20 gadi
6. Repertuāra nosacījumi
6.1. Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu
dziesmu dzīvajā izpildījumā.
6.2. Priekšnesuma garums nedrīkst pārsniegt
4 minūtes
6.3. Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu
jebkurā valodā, kas atbilst izpildītāja
vecumam un vokālajām spējām.
6.4. Fonogrammu dalībnieki ņem līdzi uz
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konkursu ierakstītu CD-R formātā.
Fonogrammā var būt iekļauti fona dziedātāji. Solista vokālā daļa nedrīkst būt dublēta.
6.5. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību
par dziesmu tekstu satura atbilstību LR
likumos noteiktajām normām (nav atļauta
rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi
uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas
ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu
lietošana).
7. Vērtēšana un apbalvošana
7.1. Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija piecu cilvēku sastāvā. Žūriju
apstiprina ar rīkojumu Mazsalacas novada
kultūras centra direktore.
7.2. Žūrijas komisijas locekļu vērtējums
pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti. Rezultāti pēc konkursa
kārtām tiek ievietoti konkursa mājas lapā.
7.3. Dalībnieki tiek vērtēti vecuma grupās.
7.4. Katrā vecuma grupā tiek paziņoti pirmo
trīs vietu ieguvēji.
7.5. Tiek paziņots Grand PRIX ieguvējs, kurš
ir viens no grupu uzvarētājiem.
7.6. Tiek noteikts Skatītāju simpātiju balvas
ieguvējs un Mazsalacas novada specbalvas
ieguvējs.
7.7. Katrā vecuma grupā tiek pasniegtas
veicināšanas balvas.
7.8. Rezultāti tiek paziņoti pēc katras vecuma
grupas visu dalībnieku uzstāšanās.
7.9. Visi konkursanti saņem dalības apliecinājumus un piemiņas balvas.
8. Vērtēšanas kritēriji
8.1. Repertuāra izvēle atbilstoši vecuma
grupai.
8.2. Skatuviskais sniegums.
8.3. Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte.
8.4. Tehniskais izpildījums.
8.5. Skatuves tēls.
8.6. Vokālās prasmes.
9. Pieteikšanās kārtība
Lai pieteiktos jauno solistu – vokālistu
konkursam „Salacas balsis 2013”, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa.
Pieteikuma anketa atrodama konkursa mājas
lapā http://salacasbalsis.blogspot.com/

E-pasts pieteikumiem: salacasbalsis@inbox.lv
Visa informācija pa tālruni 29938661 (Iluta)
vai konkursa mājas lapā.
Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz
17.03.2014. (ieskaitot).
10. Dalības maksa
10.1. Solists (pusfināls) – 7,50 euro (ar PVN),
pavadošie dziedātāji un dejotāji (3 euro (ar
PVN) – no dalībnieka)
10.2. Maksājumi jāveic skaidrā naudā pie
reģistrācijas vai pārskaitot līdz 17.03.2014.
uz Mazsalacas novada pašvaldības kontu
Nr.LV14HABA0551020371802
10.3. Dalības maksu nemaksā Mazsalacas
novada administratīvajā teritorijā deklarētie
dalībnieki.
11. Konkursa pusfināla norise
11.1. Reģistrācija 21.martā no plkst. 10:00
11.2. 2 stundas pirms konkursa sākuma būs
iespēja izmēģināt savu dziesmu.
11.3. Plkst. 13:00 konkursa atklāšana.
11.4. Sīkāks uzstāšanās grafiks tiks izsūtīts
uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pastu.
11.5. Ar uz finālu izvirzītajiem solistiem
pēc pusfināla noslēguma tiks veidota video
intervija, kuras materiāli tiks izmatoti fināla
koncerta veidošanā.
11.6. Visi pusfināla dalībnieki saņem
diplomus un piemiņas balvas par piedalīšanos konkursa „Salacas balsis – 2013”
pusfinālā.
12. Fināla norise
12.1. Reģistrācija 21. aprīlī no plkst. 10:00
12.2. Finālisti dalības maksu otrreiz
nemaksā.
12.3. Mēģinājums no plkst.10:00 – 12:30
12.4. Konkurss pa vecuma grupām plkst.
13:00
12.5. Apbalvošana.

AKTUĀLI

KĀPĒC

BIĻEŠU CENAS
AU T O B U S O S P Ē C
KO N V E R T Ē Š A N A S U Z
E I R O K Ļ U V U Š A S PA R
DA Ž I E M S A N T Ī M I E M
DĀRGĀKAS?

Līdz ar 2014.gadu, kad Latvijā
ieviesta jauna valūta – eiro, sabiedrībā izskanējuši jautājumi
saistībā ar biļešu cenu izmaiņām
sabiedriskajā transportā pēc to
konvertācijas no latiem uz eiro.
Vidzemes plānošanas reģions
un SIA „Autotransporta direkcija” atgādina, ka starppilsētu
sabiedriskā transporta biļešu cenu
konvertācija no latiem uz eiro bija
izņēmuma gadījums, uz kuru
attiecas no citām pakalpojumu
sfērām atšķirīgi noapaļošanas
principi.
2013.gada augustā Eiro ieviešanas procesa Vadības komiteja,
konsultējoties ar Patērētāju
tiesību aizsardzības centru, akceptēja Autotransporta direkcijas
iesniegto priekšlikumu - biļešu
cenu noapaļošanā starppilsētu
maršrutos piemērot piecu centu
soli.
Konvertējot biļešu cenas eiro
valūtā, tās varēja mainīties divu
centu robežās – gan pieaugot,
gan samazinoties. Piemēram,
ja biļetes cena ir 1,61 EUR vai
1,62 EUR, tā tika noapaļota līdz
1,60 EUR, savukārt gadījumā,
ja biļetes cena ir 1,63 EUR vai
1,64 EUR, tā tika noapaļota uz
1,65 EUR.
Tāds lēmums pieņemts, lai sīknaudas aprite tiktu pēc iespējas
ierobežota, atvieglojot transportlīdzekļu vadītāju-konduktoru
darbu un samazinot reisu kavēšanas riskus. Jāatzīmē, ka līdz šim
biļešu cenas starppilsētu maršrutos tika noapaļotas līdz pieciem
santīmiem, bet pirms 2012. gada
1.aprīļa – līdz 10 santīmiem.
Anita Āboliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģionā

Uz tikšanos konkursā „Salacas balsis 2014”!
Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

APSTIPRINĀTS
ar Mazsalacas novada pašvaldības domes
18.12.2013. lēmumu (protokols Nr. 23.,12 )
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PAŠVALDĪBĀ

LAUKU ZIŅAS

Jaunais gads nāk atkal ar jauniem izaicinājumiem gan katram personīgi, gan
valstij kopumā, īpaši zemkopībai un lauku
attīstībai. Kā rīkoties, lai laukos būtu
cilvēki, kas strādā, spēj pabarot sevi un
ģimeni? Kādas zināšanas nepieciešamas,
lai sasniegtu mērķi - pārticis cilvēks apdzīvotos laukos? Kā veicināt kooperāciju,
lai tādējādi atrastu labākos noieta tirgus
un labāko cenu par saražoto produkciju? Šie ir daži no jautājumiem uz kuriem
kopīgi meklēsim atbildes. Aicinu lauku
iedzīvotājus vēl nopietnāk iesaistīties LLKC
organizētos projektos, konferencēs un semināros, kas ļauj, gudri strādājot, piesaistīt
papildu finansējumu, lai uzlabotu dzīvi
laukos, padarītu to daudzveidīgāku un
interesantāku. Februārī iepazīsimies ar
izmaiņām valsts subsīdijās, Lauku attīstības plānā un izmaiņām grāmatvedībā un
nodokļu politikā.
LLKC informē:
• Mazsalacas bibliotēkā pieejamas LLKC
un Valsts Lauku tīkla izdotais tematiskais
izdevums „Ķiploku audzēšana Latvijas
apstākļos” un trīs brošūras par ekoloģiski
sabalansētas lauksaimniecības pamatnostādnēm lauksaimniecībā, ekonomikā
un mārketingā.
• Lauksaimniecības datu centrs atgādina,
ka “Pārskats par stāvokli ganāmpulka
novietnē” ar datiem uz 01.01.2014. ir
jāiesniedz LDC no 01.01.2014. līdz
01.02.2014. Ar to nepieciešams paziņot
mājputnu, trušu, bišu saimju skaitu, u.c.
nereģistrētu dzīvnieku eksistenci.
• Pārskatu elektroniski ir iespējams
iesniegt LDC autorizētajā sadaļā.
• Joprojām spēkā arī Pārskata veidlapa.
Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli
apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem,
liellopiem, aitām, kazām, cūkām).
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Grāmatvedības un finanšu
nodaļa sagatavojusi informāciju saviem
klientiem par nodokļu likmju un atvieglojumu summu izmaiņām, kas stājas spēkā
no 2014. gada 1. janvāra: http://www.llkc.
lv/lv/nozare/gramatvediba. Tabulā ir
redzami piemēri, kā praktiski mainīsies
nodokļu likmes, atvieglojumu summas u. c.
LLKC aicina lauksaimniekus, kuri
pārslēdz zemes nomas līgumus ar zemes
īpašniekiem, nopietni izvērtēt nomas
līgumā iekļautos nosacījumus, īpaši gadījumos, kad līgums tiek slēgts ar ārvalstu
zemes īpašniekiem. Zemes nomas līgumu
slēgšanai par pamatu iesakām izmantot
LLKC izstrādāto nomas līguma paraugu,
kas atrodams mājas lapā http://www.llkc.
lv. Katrs nomas darījums ir individuāls un
ar specifiskām tehniskajām prasībām, tādēļ
katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, un
līgums jāpielāgo atbilstoši katrai situācijai.
LLKC ir vērsušies vairāki lauksaimnieki,
lūdzot palīdzību izvērtēt zemes iznomātāju
piedāvātos nomas līgumus. Esam konstatējuši, ka vairākos gadījumos nomas līgumos
ietverti nepieņemami nosacījumi, tostarp,
tādi, kas paredz pēc nomas līguma termiņa
beigām atmaksāt zemes iznomātājam ar ES
atbalstu saistītos maksājumus par zemi.
Gribu novēlēt mums visiem šajā gadā –
būt aktīviem un apzināties, ka neviens
mūsu vietā necīnīsies, ja paši nebūsim
čakli un strādīgi!
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PIEŅEMŠANAS LAIKI 2014. GADĀ

Vārds, uzvārds
Larisa Gerasimova
Andris Lauznis
Dace Mažānova
Saiva Liepa
Edgars Grandāns
Valdis Bērziņš
Valdis Kampuss
Gunārs Zunda

Pieņemšanas laiks
11.03.2014. un 09.09.2014.
No plkst. 9.00-12.00
12.03.2014. un 10.09.2014.
No plkst. 16.00-17.00
11.03.2014. un 09.09.2014.
No plkst. 12.00-13.00
14.04.2014. un 06.10.2014.
No plkst. 9.00-11.00
13.02.2014. un 09.10.2014.
No plkst. 14.00-15.00
07.02.2014. un 10.10.2014.
No plkst. 13.00-14.00
19.02.2014. un 17.09.2014.
No plkst. 13.00-14.00
29.01.2014. un 15.10.2014.
No plkst. 13.00-14.00

Pieņemšanas vieta
Pērnavas iela 4,
Mazsalaca
Pērnavs iela 4,
Mazsalaca
Pērnavas iela 4,
Mazsalaca
"Parka 30",
Mazsalacas pagasts
Parka iela 14,
Mazsalaca
"Priedāji",
Mazsalacas pagasts
Pērnavas iela 4,
Mazsalaca
Pērnavas iela 4,
Mazsalaca

Kontakti
29435617
larisa.gerasimova@mazsalacasnovads.lv
29453079
andris.lauznis@mazsalacasnovads.lv
26181107
dace.mazanova@mazsalacasnovads.lv
28282552
saiva.liepa@mazsalacasnovads.lv
29467298
edgars.grandans@mazsalacasnovads.lv
29170486
berzins1950@inbox.lv
26341450
valdis.kampuss@mazsalacasnovads.lv
26536498
gunars.zunda@mazsalacasnovads.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻA INFORMĒ

Mazsalacas novada pašvaldība informē,
ka saskaņā ar grozījumiem „Likums par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantā,
„Mājokļa likme” ir piemērojama tikai
tad, ja komersanta īpašumā esošais dzīvojamais objekts ir izīrēts un īres līgums
reģistrēts Zemesgrāmatā.
(17) Šā panta pirmās daļas 2.punktā
noteiktā nodokļa likme piemērojama
šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajiem komersanta īpašumā esošiem
objektiem, ja tie ir izīrēti dzīvošanai, no
nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Šā panta pirmās
daļas 2.punktā noteiktajiem komersanta

īpašumā esošiem objektiem nekustamā
īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti, ja
īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā, vai ar nākamo
mēnesi pēc tam, kad:
1) dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām šajos objektos;
2) izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais šo objektu īres tiesību
termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta
informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;
3) izbeidzies par šiem objektiem noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms
zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā

īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā komersantam ir pienākums viena mēneša
laikā pēc līguma izbeigšanās informēt
pašvaldību par īres līguma izbeigšanos
pirms termiņa.
(18) Nekustamā īpašuma nodokļa likme
ir 1,5 procenti arī tad, ja šā panta pirmās
daļas 2.punktā noteiktie objekti ir komersanta tiesiskajā valdījumā.
Lai nesaskartos ar pārpratumiem,
kad tiek saņemts paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli, pašvaldība
aicina komersantus, kuru īpašumi ir
izīrēti dzīvošanai, īres līgumus reģistrēt
Zemesgrāmatā.

AIZVADĪTĀ GADA STATISTIKA MAZSALACAS NOVADĀ

2013. gadā Mazsalacas novadā ir
dzimuši 31 bērns - 15 zēni un 16
meitenes. Trīs bērni gada laikā pārdeklarējušies citā novadā.
Kā liecina Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes sagatavotā statistika no
Iedzīvotāju reģistra, Latvijā 2013. gadā
populārākie zēnu vārdi bijuši Roberts
(267); Markuss (228); Gustavs (208);

Daniels (206) un Artjoms (195).
Populārākie meiteņu vārdi - Sofija (255);
Marta (225); Emīlija (221); Anna (212)
un Alise (208).
Mazsalacas novadā 2013. gadā populārākie vārdi bijuši diviem zēniem - Jēkabs,
diviem Adrians un divām meitenēm Emīlija. Arī Gustavs un Sofija 2013. gadā
ir dzimuši Mazsalacas novadā. Toties

divus vārdus 2013. gadā vecāki devuši
tikai 5 bērniem, kas ir salīdzinoši mazāk
kā iepriekšējos gados.
2013. gadā Mazsalacas novadā ir laulājušies 7 pāri, un viens pāris no tiem
reģistrējuši laulības Mazsalacas Sv.
Annas evaņģēliski luteriskajā draudzē.
Un aizvadītajā gadā reģistrēti 54
miršanas gadījumi.
Informāciju sagatavoja
Mazsalacas novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
Anna Penka

PILSĒTAS LAUKUMIEM - SAVU VĀRDU!

Mazsalacas novada pašvaldība ir
saņēmusi novada iedzīvotāju ierosinājumus pilsētas laukumiem piešķirt
nosaukumus, kā rezutātā pašvaldība aicina novada iedzīvotājus sniegt
priekšlikumus par šādu pilsētas laukumu
nosaukumiem:
• Laukums Baznīcas ielā 1
Rita Gluha (atrodas Ziemassvētku egle);
Mazsalacas novada lauku attīstības • Laukums Parka ielā 1
konsultante (atjaunotais bruģa laukums);
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• Laukums Pērnavas ielā 1
(zālājs starp Parka un Pērnavas ielu).
Priekšlikumus par laukumu nosaukumiem lūdzam iesniegt elektroniski, sūtot
uz e-pastu: info@mazsalacasnovads.lv,
iesniedzot pašvaldībā Pērnavas ielā 4,
Mazsalacā, vai iemetot ierosinājumu
kastītēs (veikalā "Mego", Skaņkalnes
pagasta bibliotēkā, Ramatas pagasta bibliotēkā, Vērsī veikalā "Ābeles", Sēļu
pagasta bibliotēkā) līdz 1. martam.

PASKAIDROJUMS
PAR PĒRNAVAS
UN PASTA IELĀM

Sakarā ar Ūdenssaimniecības ieviešanas nobeiguma darbiem Mazsalacā
2013. gada rudenī, uz Pērnavas un Pasta
ielām uzlietais, ne pārāk kvalitatīvais
asfalta segums ir tikai pagaidus risinājums pirms ziemas iestāšanās. Šīs
ielas tiks sakārtotas labākā kvalitātē
pavasara sezonā.

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

AICINA PIETEIKT
KONKURSAM BIBLIOTĒKU
Latvijas nacionālās bibliotēkas atbalsta * Pasākumu, apmācību, aktivitāšu organi-

biedrība aicina Jūs pieteikt savu bibliotēku
konkursam “Pagasta bibliotekārs - Gaismas
nesējs”.
Pateiksim kopīgu paldies Jūsu bibliotekāram par:
* Entuziasmu un radošumu,
* Rūpēm par saviem lasītājiem,
* Savas bibliotēkas izveidošanu par vietējo
gaismas pili,

zēšanu. Mājīgu bibliotēkas vidi,
* Laipnību un smaidu

Aicinām sūtīt pieteikumu vēstules
LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75,
Rīgā, LV-1001 vai uz gaisma@gaisma.lv.
Priecāsimies par fotogrāfijām, kas stāsta par
Jūsu bibliotekāra aktivitātēm. Jūsu vēstules
gaidīsim līdz 2014. gada 21. martam.

VOKĀLAJAI STUDIJAI
“SVĒTDIENA” - 5 GADU JUBILEJA

Aizsākums šādai “pop-grupu” dziedāšanai Mazsalacā meklējams gan skolas,
bērnudārza, mūzikas skolas, gan toreizējās Mazsalacas vidusskolas mūzikas
skolotājas Ineses Kungas-Švītiņas personīgajā iniciatīvā. Nu aizritējuši pieci
gadi, kopš vokālā studija “Svētdiena” par
savām mājām sauc Mazsalacas novada
Kultūras centru, bet kopš 2013. gada
vasaras vokālo studiju vada skolotāja
Iluta Dundere.
Šī gada 5. janvārī Mazsalacas novada
Kultūras centrā aizritējušajai jubilejai
par godu notika plašāks koncerts, kurā
varēja dzirdēt gan visu trīs grupu vokālās
studijas “Svētdienas” dziedātāju balsis,
gan arī ciemiņus no Valmieras - vokālās
studijas “Smaidiņi” dalībniekus, kuru
pedagoģe arī ir Iluta Dundere.
Par to, kā rit darbs ar dziedātājiem, stāsta
Iluta:
Pagāja laiciņš, kamēr “iedzīvojos”
Mazsalacā, bet septembrī, sākot jauno
sezonu, no bērniem jutu jau pavisam
citu atdevi. Sajutu, ka esmu viņējā, un
ka notiks viss tā, kā mums gribēsies. Tā
arī mēs soli pa solītim esam gājuši - un
sasniegts ir daudz. Protams, tas nebūt
vēl nav maksimums, bet, tomēr, ir ar ko
lepoties. Jūtu, ka bērniem ir mainījusies
attieksme, augusi profesionalitāte un arī
savstarpējā saprašanās - viņi zina atdevi,
ko es no viņiem gaidu, un to arī sniedz.
Paldies visiem vecākiem, kas nāca palīgā
- tērpu darināšanā, izgudrošanā un visā

pārējā! Ja ir aktīvi, līdzdarboties griboši
vecāki, tad arī lielāks prieks strādāt un
vieglāk sasniegt rezultātu.
Nākotnes mērķi ir “izkustēties laukā’’
no Mazalacas. Parādīt bērniem to, kas
notiek Latvijā, lielākajiem arī to, kas
notiek ārpus Latvijas. Bet pāri visam,
protams, darbs, darbs un vēlreiz darbs!
Es esmu pārliecināta - bērni var, un to
jau viņi arī parādīja koncertā. Šogad lielās
meitenes dziedājā jau četrbalsīgi, kas ir
sasniegums, salīdzinot ar varēšanu pirms
gada. Mēģināsim intensīvāk braukāt uz
konkursiem. Cik vien būs iespējams,
ļaušu bērniem dziedāt konkursā “Salacas
balsis”, lai viņi sajūt, kā ir dziedāt kā solistiem.
Man personīgi šķiet, ka visas “Svētdienas”
grupas ir labas un ar savām kvalitātēm mazie ir labi tāpēc, ka viņi ir mazi, ar savu
šarmu, vidējā grupā ir ļoti labi vokāli,
tomēr šeit meitenēm ir jāpārkāpj pāri
pusaudžu laika niķīšiem un stiķīšiem,
bet lielākās meitenes jau ir iemācījušas
saklausīt sevi kā vienotu grupu un līdz
ar to pasniegt mūziku jau citā kvalitātē. Tāpēc, atbilstoši viņu vecumam, arī
pakāpīte ir uzlikta augstāka.
Saviem dziedātājiem uz priekšdienām
vēlu nepazaudēt dziedātprieku, ar 100%
atdevi ielikt sevi katrā priekšnesumā, lai
klausītājs varētu sadzirdēt to vēstījumu,
ko viņam gribam pavēstīt. Un noteikti
pārkāpt pāri savam “negribu”, lai ietu uz
priekšu uz augstākiem sasniegumiem!

Otra tūristu un vietējo iedzīvotāju apmeklētākā vieta Mazsalacā, tūlīt pēc
Skaņākalna dabas parka, ir Mazsalacas
novada muzejs. Kā veicies aizvadītajā
sezonā un ar ko muzejs nodarbojas ziemas
sezonā, stāsta Mazsalacas novada muzeja
direktore Vija Rozenberga:
- Mazsalacas novada muzejs 2013. gadā
bijis aktīvs, darbīgs un apmeklētājiem
bagāts. Muzeja 4 ekspozīcijas izvietotas
divās ēkās Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 10.
Tika nosvinēta Valtera Hirtes 100 gadu
jubileja, kurā piedalījās meistara draugi,
paziņas un interesenti.
2013. gads bija Mazsalacas jubilejas gads,
tādēļ jau no februāra mēneša Kultūras
centrā bija apskatāma muzeja sagatavota izstāde „Mazsalaca vēstures mirkļos”.
Visu gadu muzeja ēkā pie Valtera Hirtes
velniņiem gan mazsalacieši, gan pilsētas
un novada viesi varēja iepazīties ar 5 tematiskām izstādēm:
fotoizstāde „Ūdeņi”,
„Ikdienišķā tekstilmozaīka”,
„Mazsalaca toreiz un tagad”,
„Mazsalacas novada zūdošās vērtības”,
Foto izstāde „Valteram Hirtem 100”.
Muzeju nakts pasākumā maijā apmeklētājiem tika atklāta jauna, saistoša, interesanta
un izzinoša ekspozīcija „Medību trofejas”,
kuru muzejam dāvināja Arnis Šteinbergs.
2013. gadā muzeju apmeklējuši 5508

apmeklētāji, kas ir par nepilnu tūkstoti
vairāk kā pērn. Jūtami samazinājušās
skolēnu grupas, taču priecē, ka bērnudārza bērniņi ar katru gadu vairāk apciemo
muzejus. Palielinājies grupu skaits no pansionātiem, senioru mājām un dažādām
invalīdu biedrībām. Joprojām ļoti aktīvi,
zinoši ceļotāji un muzeju apmeklētāji ir
Latvijas pensionāri. Grupās brauc arī darba
kolektīvi, draugu un radu grupas, koru un
deju kolektīvu dalībnieki, Valmieras teātra
mīļi, kuri pirms izrādes „izskrien” arī caur
Mazsalacas muzejiem.
Pašreiz muzeja darbinieki strādā pie
nopietna, laikietilpīga darba, kā rezultātā
ikviens interesents dažādās interneta pārlūkošanas programmās varēs iepazīties ar
muzeja krājumu. Notiek darbs pie sagatavošanās nākošajai tūrisma sezonai: pateicoties
Mazsalacas novada domes iniciatīvai,
Valtera Hirtes skulptūriņu ekspozīcijas telpā
salabota laikazoba skartā grīda, bet Rīgas
ielā 10 plānots atvērt jaunu ekspozīciju par
Mazsalacas novada vēsturi.

MAZSALACAS NOVADA MUZEJS IECIENĪTS UN APMEKLĒTS
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KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS

JAUNGADA
FLORBOLA TURNĪRS 40+

Iesākot jaunā gada sportiskās aktivitā- Kopsavilkums:
tes, 4. janvārī Mazsalacas vidusskolas Pirmā vieta – komanda „Zilie”
sporta zālē notika veterānu 40+ florbola Otrā vieta – komanda „Dzeltenie”
turnīrs uz mazā izmēra laukuma. Šāds Trešā vieta – komanda „Sarkanie”
turnīrs tika organizēts pirmoreiz, jo, Rezultatīvākais spēlētājs – Dainis
pateicoties Mazsalacas novada domes Jostsons
gādībai, esam tikuši pie pilna florbola Labākais vārtsargs – Krišjānis Penka
laukuma aprīkojuma (borti un vārti). Labākais soda metienu izpildītājs –
Spēles formāts komandām - 3 laukuma Gints Luste
spēlētāji plus vārtsargs. Komandu sastāvs Individuālās meistarības pārsteiguma
tika noteikts, izlozējot visus ieradušos balvu par trāpījumu no laukuma centra
dalībniekus trīs komandās. Spēles laiks vārtos, ko sargāja „Finiera vārtsargs”
15 minūtes. Pēc katras spēles tika iz- ieguva Valters Gaugers.
pildīti soda metieni, par ko metienos
uzvarējušajai komandai tika piešķirts Tika arī pasniegta speciālbalva nomipapildpunkts (tabulā norādīts iekavās). nācijā „Labākais no labākajiem”, un to
saņēma Andris Brokāns.
Priekšsacīkšu rezultātu tabula
Nr Komandas
1
2
3
P
Vārti Vieta
nosaukums Dalībnieki
1

„Dzeltenie”

2

„Sarkanie”

3

„Zilie”

Dainis Jostsons
Igors Korņejevs
Miervaldis Asarītis
Krišjānis Penka (V)
Gints Luste
Valters Gaugers
Andris Sirmulis
Ričards Salacietis (V)
Ivars Šmits
Jānis Jātnieks
Ilgvars Salacietis
Andris Brokāns (V)



3 (0) 3 (1) 7
7:2 3:2

10-4

1.

0 (1)
2:7



0 (1) 2
3:5

5-12

3.



7-6

2.

0 (0) 3 (0)
2:3 5:3

Mazsalaciešu rezultātiem florbola
komandas “Pēdu nav” sastāvā Latvijas
florbola 2. līgas čempionātā iespējams
sekot līdzi: http://www.floorball.lv/
lv/2013/chempionats/v2/tabula

Finālā automātiski iekļuva „Dzeltenie”,
bet „Sarkanie” un „Zilie” izspēlēja vēl
vienu spēli par tiesībām spēlēt pret
„Dzeltenajiem”. Ar rezultātu 2:1 uzvaru
atkal svinēja „Zilie”.
Laukuma spēlētāju individuālā statistika

Nr Vārds, uzvārds
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dainis Jostsons
Igors Korņejevs
Miervaldis Asarītis
Gints Luste
Valters Gaugers
Andris Sirmulis
Ivars Šmits
Jānis Jātnieks
Ilgvars Salacietis

3

Soda
Spēles Vārti Piespēles Punkti metieni
3
7
1
8
3
2
3
5
1
3
2
3
5
4
3
1
4
2
4
2
2
4
1
4
1
1
1
4
2
2
4
1
4
6
2
8
4
4
4
8
1

Vārtsargu individuālā statistika
Nr Vārds, uzvārds
1
2
3

Spēles Vārti Piespēles

Krišjānis Penka
Ričards Salacietis
Andris Brokāns

Finālā spēlēja „Dzeltenie” pret „Zilajiem”. Lai
arī priekšsacīkstēs „Dzeltenie” bija uzvarējuši
un, ņemot vērā individuālo meistarību un
līdzšinējo pieredzi, nomināli tika uzskatīti
par favorītiem, „Zilie” pierādīja, ka ar
cīņassparu un spēles disciplīnu
aizsardzībā var uzvarēt. Spēles
rezultāts 3:1 par labu
„Zilajiem” un pelnīta
pirmā vieta turnīrā.

3
4
4

7
14
8

1
1

soda metieni
1
2
4

Dainis Jostsons Latvijas veterānu līgā
piedalās komandas “Rubene” sastāvā un
Jānis Jātnieks, Ivars Šmits,
Miervaldis Asarītis, Andris
Brokāns un Gints Luste
komandas FK “Taizels”
sastāvā: http://www.floorball.
lv/lv/2013/chempionats/vet/
tabula

Informāciju sagatavoja
Gints Luste

SLIDOTAVĀ LEDUS

Mazsalacas novada pašvaldība informē,
ka slidotava Sporta ielā 8 ir lietošanas
kārtībā - ir uzliets ledus, kā arī nodrošināts apgaismojums vakara stundās. Visi
laipni aicināti baudīt ziemas priekus!
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DZĪVE PAGASTOS

SAIMNIECĪBA - DARBS, HOBIJS, DZĪVE

Artis Janelis caurcaurēm ir mazsalacietis. Kopā ar sievu Sanitu ar ar
lauksaimniecību sākuši nodarboties
brīdī, kad pārņemts dzimtas īpašums
- vecvectēva mājas “Blāķi” 1992. gadā.
Janeļi savu biznesu attīstījuši palēnām
un neatlaidīgi, tomēr lielākais ieguldījums biznesā tapis 2013. gadā, kad
zemnieku saimniecībā “Kanblāķi” tika
uzslieta ferma 300 slaucamo govju
turēšanai, iegādātas jaunas slaukšanas iekārtas, tehnika un vēl dažādas,
modernai piensaimniekošanai vajadzīgas lietas.
Artis Janelis Goda nosaukumu
Mazsalacas novada pašvaldības rīkotajā
konkursā “Gada cilvēks Mazsalacas
novadā 2013” ieguvis Ekonomikas
(uzņēmējdarbības, lauksaimniecības)
jomā.
Artis Janelis:
- Vecvectēvam bija paliela kūts,
sākumā kādu brīdi govis turējām tajā.
Kad nāca privatizācijas laiki, privatizējām blakus esošā kolhoza fermu ar
visām govīm, kas bija atspēriena punkts
tālākai saimniekošanai. “Vecās” govis
gan ar laiku samainījām pret citām,
tāpat visu laiku ir kaut kas būvēts,
pārbūvēts, rakstīti projekti, lai varētu
iegādāties lauksaimniecības tehniku.
Mums ir 300 ha zemes. Pārsvarā tie
visi ir zālāji. Ir izmēģināta arī graudkopība, bet tam pieliku punktu, jo sapratu,
ka nevaru uz visām pusēm izskriet,
arī atdeve nebija tik liela. Labāk šo
naudu investēju lopkopībā un zālāju
savākšanas tehnikā. Nevar arī paspēt,
jo brīdis, kad labība jāmiglo, sakrīt
ar zālāju pļaušanu. Lauksaimniecībā
izmēģināts ir diezgan daudz - aitas,
cūkas, govis, gaļas lopi, graudkopība.

Kāpēc izlēmāt par labu govīm?
Govis esam turējuši visu laiku līdztekus graudkopībai. Laikam šī nozare
izrādījās visperspektīvākā. Ar piena
nozari ir tā pat kā ar naftu - gribas
pumpēt vairāk.
Jūsu z/s “Kalnblāķi” projekts šogad
Mazsalacas novadā ir lielākais ES
struktūrfondu privātā sektora atbalstītais projekts. Pastāstiet par to!
Doma brieda jau sen, bet pašas pirmās
nopietnās skices un idejas tapa 2008.
gadā. Tika uzzīmēts projekts un iesaistīta kāda amerikāņu kompānija.
Laika gaitā gan daudz kas mainījās.
Amerikāņu kompāniju nomainījām,
projektu iesniedzām ES struktūrfondu konkursā. Pirmajā reizē projektu
neatbalstīja. Pienāca krīze, sākās cīņa
ar bankām. Banka “Citadele” bija ar
mieru aizdot naudu. Tas notika rudenī,
bet martā projekts bija jānodod. Tā kā
pa ziemu nevar būvēt, no aizdevuma
atteicāmies. Pienāca jauns rudens un
nākamā kārta projektam. Projektu
iesniedzām, un beigās tā bija SEB
Banka, kas iedeva aizdevumu. Kopējā
projekta summa - gan kūts celtniecībai, gan tehnikas iegādei ir 1040171
latu. Fermas būvniecība izmaksāja
apmēram Ls 850 000. Ir uzbūvēts piena
slaukšanas un dzesēšanas bloks, uzgaidāmais laukums, katlumāja, un,
6

protams, rekonstruēta kūts. Vēl ierīkojām mēslu krātuvi atbilstoši prasībām
un nopirkām tehniku - jaunu pļaujmašīnu, savācējpiekabi, 200 zs traktoru un
kukurūzas pļāvēju - to eksperimentālā
kārtībā sējam jau otro gadu, bet ar šo
kultūru apieties mums vēl jāmācās.
Projektu un jaunu fermu būvēt vajadzēja arī tāpēc, ka, iegādājoties jaunās
ģenētikas govis, tās gluži vienkārši
vecajās kūtīs turēt nevarēja - lopiņi
slimoja, vairāk naudas bija jāiegulda
ārstēšanā, nekā spējām dabūt no govs
atpakaļ. Bija jādara kas radikāls, vai arī
jābeidz saimniekot vispār.

Cik govju jums tagad ir?
Sanita Janele:
- Slaucamas govis ir 170, bet kopā
ar telītēm un bullīšiem mums ir 355
dzīvnieki. Rudenī plānojam kūtīs satilpināt 300 slaucamu govju. Ejam uz
to, lai varētu izslaukt 10t piena dienā.
Tas gan vēl nav maksimums, vēl vietas
kūtī ir, vienīgi jāskatās kā būs ar zemi.
Mazsalacā visi ir diezgan strādīgi un
praktiski visas zemes ir aizņemtas.
Slaukšanas zāles kapacitāte ir ap 500
govīm dienā.
Kur liekat pienu?
Artis:
- Mums ir ilgstoša sadarbība ar bijušo
Valmieras piena kombinātu, tagadējo
Baltic Food Union.
Mazsalacas pusē esat vieni no lielākajiem piena ražotājiem. Kā izskatāties
uz Valmieras apkārtnes piensaimnieku fona?
- Lielāko ražotāju pieciniekā, iespējams, esam. Desmitniekā jau nu
pavisam stabili, lai gan tādus datus
mums neviens nesniedz. Katrā ziņā,
kad visi lielākie piena ražotāji kopā
sanākam, tad arī mums atļauj kādu
vārdu pateikt - pieļauju, ka esam pietiekoši nozīmīgi, smaida Artis.
Kā ir dzīvot un darboties laukos?
Pagājušais gads bija grūts. Bija jāapdara
visi lauku darbi, jāuzrauga ganāmpulks,
diezgan daudz mainījās strādnieki. Tad
vēl pašas būvniecības uzraudzīšana,
dokumentācija - bija ļoti smagi.

Šogad skats uz dzīvi paliek tāds kā
gaišāks - būvniecība prakstiski noslēgusies, vēl pēdējie mazie darbiņi jāizdara.
Cik strādniekus nodarbināt savā
saimniecībā?
Sanita:
- Pašlaik ir desmit, astoņi darbojas
kūtī, strādā uz maiņām.

Govis turat kūti visu cauru gadu?
Artis:
- Jā, nu jau jā. Kādreiz ganījām arī
ganībās, tagad bars ir tik liels, ka,
pārejot pāri ganībām, nekas pāri no tām
nepaliktu. Jaunā fermā govīm komforts
ir nodrošināts. Mīkstas guļvietas, svaigs
un vēss gaiss, un pēc barības nav tālu
jāiet.
Kā jūtaties Mazsalacas novadā?
Sanita:
Samērā labi. Nekāda īpašā vajadzība pagaidām nav bijusi, lai ietu uz
pašvaldību, bet mēs labprāt ietu iepazīties ar jauno mēru, pastāstīt savas
domas, idejas, plānus. Pirms tam gan
neesam nekādu īpašo atsaucību guvuši
no pašvaldības. Likās, ka priekšsēdētājam lauksaimnieki maz interesēja.
Ojāru Beķeri gan atceramies kā ļoti
komunikablu cilvēku - viņš brauca uz
saimniecību, lai redzētu kā mums iet,
sveicināja pilsētā uz ielas, apprasījās,
kā klājas...
Mazsalacā bieži nevar atrast labus
strādniekus. Vienreiz es uzliku sludinājumu, tas mēnesi nostāvēja, bet pieteicās
tādi... Parasti jau iespēju strādāt es dodu
visiem. Ja cilvēks iespēju neizmanto
- neko darīt. Pašlaik mums lielākā
daļa strādnieku ir no Mazsalacas, divi
brauc no Alojas, viens ir no Mālpils.
Kad ieliekam sludinājumu, zvana no
Madonas, Gulbenes...
Pastāstiet par savu ģimeni!
Mēs esam četri. Jaunākā meita
Undīne dzied, apmeklē vokālo studiju
“Svētdiena”, piedalās dažādos kokursos.
Muzikas skolā mācās spēlēt flautu.
Vecākā meita Agnija arī apmeklē
vokālo studiju “Svēdiena’’. Mūzikas
skolā spēlē saksafonu. Viņai patīk zirgi,
nesen uzdāvinājām viņai pašai savējo.
Tagad Agnija trennējas, lai

vasarā varētu piedalīties jāšanas sacensībās. Pavisam klusa cerība ir, ka
varbūt viņa kādreiz nākotnē vēlēsies
pārņemt saimniecību...
Ko darāt no darba brīvajā laikā?
- Brīvo laiku pavadām kopā ar ģimeni.
Savu daļu prasa arī Undīnes mākslinieces karjera - braukāšana līdz uz
konkursiem, koncertiem, vešana uz
mēģinājumiem. Principā jau lielākā
daļa laika paiet saimniecībā - tā ir
mūsu darbs, hobijs, visa dzīve... Ziemā
kādreiz aizbraucam paslēpot, tur gan
vairāk Artis ar meitām.
Vai abi esat mazsalacieši?
Artis jā, es esmu rīdziniece. Sākumā
saimniecībā neiesaistījos. Tad pamazām
sāku nākt līdz teļus barot - tā arī sāku.
Tagad mans darbs ir uzraudzīt teliņus,
govis, savadīt datus. Artis ir “galva”, ja
es ko nezinu, prasu viņam.
Arī veterināriju daram paši - vismaz
lielāko daļu. Sadarbojamies ar
Vidzemes veterināro servisu.
Artis:
Paši joprojām daudz mācāmies,
braucam uz kursiem, kādreiz sanāk
aizbraukt arī uz ārzemēm pieredzes
apmaiņā - pēdējoreiz biju Amerikā,
Viskonsīnas štatā. Lai arī ASV daudz
kas ir “pa lielo”, praktiski visas lietas
ir pārņemtas no turienes. Pieredzi
smelties esam bijuši arī Vācijā, Somijā,
Lietuvā. Austrija atkal ir pavisam citāda
- tur viss ir mazs un pašpietiekams.
Cilvēks tur savas desmit gotiņas un
ir laimīgs. Latvijā nu jau vajag lielus
apjomus, lai varētu pelnīt, normāli
strādniekiem algu samaksāt.
Mazsalacā jau daudzus gadus tukša
stāv bijusī pienotava...
- Tas gan mums nav plānos. Zinu, ka ir
kādi, kas piena ražošanu spēj apvienot
ar tālāko pārstrādi, bet nesaprotu, kā
viņi tiek ar visu galā. Mēs slauksim
pienu - ja kāds grib attīstīt sev jaunu
biznesu - gatavot jogurtiņu, saldējumu,
sieru - uz priekšu! Mēs nopietni apsvērsim sadarbības iespējas!
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PROJEKTA“BRIDGING BALTIC”
STĀSTS MAZSALACĀ
Aizgājušā gada nogalē noslēdzās praktiskās amatniecības nodarbības Central
Baltic Interreg IV A programmas 2007
– 2013 finansētajā projektā «Jauniešu
tiesības uz nemateriālās kultūras mantojumu Baltijas jūras reģionā – Bridging
Baltic», kurā līdzdarbojās partneri no
Gavles pilsētas Zviedrijā, Turku pilsētas
Somijā un Jogevas pilsētas Igaunijā.
Projekts “Bridging Baltic” ir ildzis
gandrīz divus gadus, un iesaistījis ievērojamu daļu no Mazsalacas iedzīvotājiem,
organizējot dažādas aktivitātes piecās
dažādās iestādēs Mazsalacas novadā:
projektā iesaistīta vidusskola, kultūras
centrs, mākslas skola, Ramatas sākumskola un Mazsalacas pirmsskolas
izglītības iestāde.
Projekta mērķis bija mazināt paaudžu
plaisu un stiprināt nemateriālā kultūras
mantojuma - dažādu amata prasmju
nodošanu no paaudzes paaudzē, tādējādi

tās saglabājot un paceļot jaunā gaismā.
Projekts ir sniedzis ārkārtīgi daudz
vērtīgu zināšanu, ko vecākās amatnieku paaudzes nodevušas jaunākajai,
kā arī veicinājis praktiskās pieredzes
apmaiņu vienas paaudzes cilvēku starpā.
Mazsalacas novada ļaudis tika iesaistīti
ļoti daudzveidīgu amatniecības prasmju
apgūšanā un pilnveidošanā. Mazsalacieši
ir auduši, adījuši, knipelējuši, filcējuši,
apglezojuši stiklu, apguvuši tekstilapstrādes prasmes un keramiku, apstrādājuši
koku un kaluši metālu. Projekta ietvaros
Mazsalacā tika uzņemti vieslektori, kā
arī skolēnu klasēm organizētas mācību
ekskursijas pie amatu meistariem citur
Latvijā. Tā kā vairāku aktivitāšu veikšanai
Mazsalacā trūka pienācīgas tehniskā aprīkojuma bāzes, tad projekta ietvaros tika
sarūpētas metālapstrādei, kokapstrādei,
tekstilapstrādei un keramikas nodarbī-

bām nepieciešamās iekārtas. Projektā tika
iesaistīti teju visa vecuma un dzimuma
novadnieki - sākot no bērniem pirmsskolas vecumā, līdz pat jau ļoti cienījama
vecuma senioriem.
Šī apjomīgā projekta iniciators un
vadītājs Mazsalacas novada pašvaldībā
bija Kaspars Vāle. Viņš atzīst, ka iesaistījies projektā, domājot par savu trīs dēlu
nākotni, augot un dzīvojot Mazsalacā,
kā arī, lai aktivizētu un bagātinātu vietējo
kopienu. Raugoties uz pašvaldības finansiālajām iespējām piedāvāt vietējai
sabiedrībai vērienīgas attīstības iespējas,
viņš projektā saskatīja pozitīvu ieguvumu
Mazsalacas novadam, cerībā, ka projekts
radīs auglīgu augsni jaunu speciālistu
izveidē un kalpos par piesaistes punktu
jauniešu nodarbinātības un interešu izglītības nodrošināšanā.
To, ka ieguvēji no projekta ir visi, apstip-

rināja pēdējā projekta aktivitāte janvāra
sākumā - projekta dalībnieku radīto
darbu izstāde ar projekta noslēguma
pasākumu. Tajā ikvienam bija iespēja
atskatīties uz projekta gaitā iegūto amata
prasmju apliecinājumu - dalībnieku radošajiem darbiem, kā arī pateikt paldies
tiem, kas projekta gaitā pielikuši savas
pūles un iniciatīvu, lai projekts tiktu
īstenots. Pozitīvu emociju un paldiesvārdu bija daudz, apliecinot, ka, pateicoties
projektam “Bridging Baltic”, ir piepildīti
gan klusi sapņi, gan pārvarētas personīgās barjeras, iegūtas nenovērtējamas
zināšanas, jauni kontakti, pavadīts brīnišķīgs laiks radoši darbojoties, kā arī
ielikts stabils pamats ne tikai konkrētu
zināšanu apguvē, bet arī kvalitatīvu
speciālistu - amata meistaru veidošanā,
kuri nākotnē paši spētu apmācīt citus,
radot augstu pievienoto vērtību visam
Mazsalacas novadam.

JAUNIEŠU APMAIŅA PIRMIE GADA MĒNEŠI
RAMATAS SĀKUMSKOLĀ IESPĒJA IEPAZĪT PASAULI

Janvāris kalendārā jau aizsteidzies pusē.
Laika vecis atkal izspēlējis kārtējo joku –
tā pa īstam sniegs vēl nav paspējis bērnus
iepriecināt, laika apstākļi atkal neierasti
gadalaikam. Taču skolā gan lielie, gan
mazie ļoti, ļoti cer un tic laika ziņām, ka
mēneša otrajā pusē ziema atgriezīsies un
visi ziemas priekus varēs izbaudīt pilnībā.
Ramatas sākumskolā pēc brīvdienām
mācības uzsākuši skolēni un pirmsskolēni. Ar apņemšanos labāk mācīties, labāk
uzvesties un cita veida vēlēšanām, skolā
notiek mācību un audzināšanas darbs.
9. janvārī skolas teātra pulciņš ar
izrādi „Reiz mežā dzima eglīte” viesojās
Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādē.
Gan aktieriem, gan skatītājiem bija prieks
par atkalredzēšanos un tikšanos.
28. janvārī aicinām atbalstīt akciju
„Draudzīgais aicinājums” – dāvināsim
skolai kādu grāmatu, atcerēsimies dāvinātājus.
3. klases skolēniem šajā mācību gadā
5. un 11. februārī savas zināšanas būs
jāpārbauda Valsts izglītības satura un
eksaminācijas centra sagatavotajā diagnosticējošajā darbā ar kombinētu mācību
saturu latviešu valodā un matemātikā.
Pēc pārbaudes darbu rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas, skolēniem līdz

mācību gada beigām vēl būs iespēja papildināt un uzlabot savas zināšanas.
Arī šajā mācību gadā konkursa „Tīrai
Latvijai” ietvaros līdz 14. martam
skolā turpinās makulatūras vākšana.
Iepriekšējā gada maijā uz Līgatnes papīrfabriku pārstrādei tika aizvestas 3 paletes
(1200kg) makulatūras. Aicinu arī šogad
pārskatīt savas mājas un nodot papīru
pārstrādei, tā mēs kopīgi saudzētu un
taupītu dabas resursus.
Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas un laiks sāk griezties uz
pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Arī
mūsu skolā februārī atzīmēsim Sveču,
Meteņu un Pelnu dienas.
Ir vēl viena labā ziņa – ar 2014. gada
janvāri skolā strādā ļoti vajadzīgs speciālists – logopēde Ilze Vītola. Logopēdija
ir zinātne par cilvēku runas un valodas
traucējumiem, to cēloņiem, novēršanu
un speciālās apmācības un audzināšanas paņēmieniem. Katru ceturtdienu
logopēde sniegs palīdzību un atbalstu
bērniem ar runas traucējumiem. Ir pieejamas arī individuālas konsultācijas
vecākiem.
Ramatas sākumskolas direktore
Iveta Kaužēna

KAD MASKAS KRĪT

Janvārī Ramatas Kultūras centrā notika
tradicionālais Jaunā gada karnevāls –
masku balle kopā ar ramatiešu iecienīto
muzikantu Andri Priedīti. Katru gadu
karnevāla tēma tiek izvēlēta pēc ķīniešu
horoskopa, šogad Zilā zirga gada karnevāls.
Liels gandarījums, ka pasākums bija
labi apmeklēts, bija gan ramatieši, gan
mazsalacieši, gan arī tādi, kas pirmo
reizi apmeklēja Ramatas Kultūras centru.
Paldies visiem par dalību pasākumā, bet
vislielākais prieks par karnevāla apmeklētājiem maskās. Ramatā tāds īsts zirgs
gan nebija ieradies, bet tēli bija dažādi
un pie tērpiem bija piedomāts. Kā jau
katrā karnevālā, pusnaktī maskas krita

un oriģinālākās maskas tika apbalvotas ar
diplomiem un dāvaniņām. Šoreiz balvas
saņēma runcis Bazilijo un lapsa Alise,
pirātu meitene, policiste, trīs tumšmates
un kovboju pāris no Teksasas. Tika arī
izlozēti divi laimīgie - Vasiļina Serma un
Vairis Ramats, kas saņēma gada brīvbiļeti
Ramatas Kultūras centra atpūtas pasākumiem. Patiesi liels prieks par balvas
ieguvējiem, jo viņi ir tie, kas regulāri
apmeklē pasākumus Ramatas Kultūras
centrā.
Pēc apbalvošanas, vēlot visiem panākumus, Jaunajā gadā balle varēja turpināties
līdz rītam.
Ramatas Kultūras centra direktore
Aiga Zaķe

No 2013. gada 28. novembra līdz 5.
decembrim 7 Mazsalacas vidusskolas skolēni (Alise Patrīcija Alberinga,
Silvestrs Fēlikss Ķībers, Daniela Paula
Martinsone, Rolands Plūmanis, Linda
Smilga, Laine Tauriņa, Ieva Varga)
un skolotāja Inga Strižņova piedalījās
starptautiskā jauniešu apmaiņā „Tavs
tēls – Tevis radīts!”.
Jauniešu apmaiņas projektu izveidoja organizācijas Esi labs! no Latvijas
puses un ADRA no Polijas, un
ikvienam jaunietim bija iespēja piedalīties programmas „Jaunatne darbībā”
apmaiņas projektos. Iesaistīties varēja
jebkurš neatkarīgi no svešvalodas zināšanām, finansiālajiem apstākļiem
un citiem kritērijiem. Ņemot dalību
pašā apmaiņā, ēdināšana, uzturēšanās
un citi ar projekta realizāciju saistītie
izdevumi tiek segti 100 % apmērā un
transporta izdevumi – 70 %.
Jauniešu apmaiņa notika Polijas
dienvidos netālu no Čehijas robežas.
Visla, kura ir aptuveni 11 reizes lielāka
par Mazsalacu, atrodas Silēzijas augstienē. Nedēļas laikā, dzīvojot kalnu
ielenkumā, 10 jaunieši no Latvijas
un 10 – no Polijas, apguva vairākas
globālajai pasaulei būtiskas tēmas.
Pirmkārt, ņemot vērā mūsdienās pieaugošo nozīmi tēlam un oriģinalitātei,
jaunieši mācījās par identitāti – par
sevi, unikalitāti, ārējo tēlu un kā tas
ietekmē to, kā apkārtējā sabiedrība
mūs uztver. Otrkārt, plaši tika iesaistīta
starpkultūru izglītība. Lai arī integrācijas process bija nozīmīgs, īpaši tika
izceltas tās atšķirības, kas valda mūsu
starpā: nacionālie simboli, stereotipi u.c. Šīs zināšanas tika izmantotas,
lai sagatavotos vizītēm uz veco ļaužu
pansionātu un skolu. Iesaistoties šajās
aktivitātēs, jaunieši mācījās, kas ir

brīvprātīgais darbs, kas un kāpēc tajā
iesaistās un kādi ir ieguvumi. Nedēļas
garumā jaunieši katru vakaru veltīja
laiku, lai atskatītos uz pagājušo dienu
un sagatavotu pārskatu, kā rezultātā
apmaiņas ietvaros tapa īsfilma.
Pēc apmaiņas jaunieši dalījās
pārdomās par iegūto:
Daniela: „Visvairāk man patika brīvprātīgais darbs senioru mājā, jo tas
ļāva just gandarījumu, sniedzot palīdzību, un pierādīja, ka jauniešiem
rūp arī gados vecāki cilvēki, un viņi
ir gatavi palīdzēt nesaņemot nekādu
atalgojumu. Es uzlaboju komunikāciju angļu valodā, vairāk domāju par to,
kas esmu, kas vēlos būt, un vai mani
apmierina mana ikdiena. Iepazinu
arī Polijas kultūru, dabu un cilvēkus
kopumā.”
Alise: „Man vislabāk patika tiešām
jaukie un radošie cilvēki apkārt!
Patika, ka visi bija vienoti un draudzīgi. Es ieguvu labākas angļu valodas
zināšanas, uzzināju diezgan daudz
jaunu vārdu angliski, vairāk iemācījos kā jāstrādā grupās, kā izpaust un
pamatot savu viedokli un, protams,
ieguvu daudz jaunu draugu!”
Ieva: „Man patika, ka mēs varējām
izrādīt savas emocijas un iekšējo
sajūtu pasauli. Nezināju, ka es spēju
būt tik emocionāla, neko tādu iepriekš
nebiju piedzīvojusi. Vēl es nostiprināju angļu valodas zināšanas un ieguvu
prasmes sadarboties un komunicēt ar
dažādu vecuma jauniešiem no citām
valstīm.”
Silvestrs: „Man vislabāk patika brīvprātīgais darbs skolā, kaut ko tādu
darīju pirmoreiz. Es ieguvu zināšanas par to, ko dara šādos projektos.
Uzlaboju arī savas angļu valodas zināšanas un prasmes.”
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IZ VECIEM LAIKIEM

Emīls Voldemārs Pudelis (1893-1969)
1912. gadā pārcēlās no Rūjienas uz
Mazsalacas pagasta “Vecniguļiem”. Ar
šo gadu viņš sāka rakstīt dienasgrāmatu,
kurā lakoniski aprakstījis katras dienas
padarītos darbus, svarīgākos notikumus
mājās un tuvākajā apkārtnē, tādējādi
paverot mazu priekškara maliņu lauksaimnieku ikdienai Mazsalacas apkārtnē
19. gadsimta pirmajā pusē.
Dienasgrāmatas viņš turpinājis rakstīt
līdz 1938. gadam. Šeit uzzinām, kā
viņš 1915. gada rudenī iesaukts armijā,
karojis Latviešu strēlnieku bataljonā, par
varonību kaujā saņēmis 4. pakāpes Svētā
Jura krustu, tad karojis Nāves salā un
piedalījies Ziemassvētku kaujās.
1919. gada sākumā devies atbrīvošanas
cīņās, bet 1920. gada pavasarī ticis demobilizēts un atgriezies “Vecniguļos”.
Sekojot viņa dzīves gaitām dienu pēc
dienas atrodam, ka 1924. gadā Emīls
Rīgas Pāvila baznīcā salaulājas ar Martu
Kaimiņu no Pauguriem, pirmais dēls
Ēriks piedzimst 1925. gadā, bet 1929.
gadā - Uldis, kurš sava tēva dienasgrāmatas un citas vēsturiskās liecības no
tiem laikiem saglabājis, pārrakstījis datordrukā un pa eksemplāram nodevis
arī Mazsalacas novada muzejā un
Mazsalacas bibliotēkā.
Lūk, ko Uldis Pudelis raksta par savu
tēvu:
Mūsu tēvs visā savā dzīves laikā ir bijis
godīgs, gādīgs, priekšzīmīgs ģimenes
tēvs. Nedzērājs, nesmēķētājs, cilvēks,
kura svarīgākā nodarbošanās bija
rūpēties par savu māju, dārzu un ģimeni.
No mazām dienām aizrāvies ar dārzkopību, ne tikai mūsu, bet arī kaimiņu
dārzos bija daudz viņa potētu ābeļu. Savā
dārzā bieži strādāja arī svētdienās. Mums
vienmēr bija priekšzīmīgi apkoptas
ābeles un ogulāji. Vēl tagad atceros mūsu
vareno Španera saldo ķirsi, kurš deva
bagātu ražu katru gadu. No mūsu raženās
jāņogu ražas parasti tika gatavots vīns.
Diemžēl mūsu lielais augļu dārzs izsala
1939-1940. gada bargajā ziemā. Pie jaunā
dārza ierīkošanas jau lielāka loma bija
manam brālim Ērikam.
Tēvam bija paradums mežā vai kur citur
ieraudzītu skaistu ozoliņu, kļaviņu vai
citu koku izrakt un iestādīt pie mājas.
Tā, mājas galā 1925. gadā, par godu
pirmā dēla piedzimšanai ticis iestādīts
ozoliņš. Tagad, pēc vairāk kā septiņdesmit gadiem, tas izaudzis par varenu koku.
Mēs, dēli no sava tēva varējām mācīties
kārtību visos veidos un lietās. Neko nedrīkstēja pamest pa roku galam, katrai
lietai bija sava zināma vieta. Tas netika
panākts ar bardzību, bet gan ar savu
piemēru. Tēvam bija arī ķēriens uz

dažādiem darbiem. Ir grūti nosaukt lauku
saimniecībā vajadzīgus darbus, kurus
viņš neprastu. Viņš prata zirgam piesist
nokritušu pakavu, izgatavot dažādus
darbarīkus, ielikt darbarīkiem parocīgus kātus, izgatavot lopiem siles, mājas
kārtībā izgatavot pastalas, no meldriem
izpīt krēsliem ērtus sēdekļus, rudens un
ziemas vakaros nopīt saimniecības vajadzībām ērtus, izturīgus grozus. Viņš bija
kreilis, bet prata vienlīdz veikli strādāt
ar abām rokām. Un viņa rokas reti kad
stāvēja mierā, arvien vai nu mājā vai uz
lauka tika darīti saimniecībā vajadzīgi
darbi.
Ieskatam piedāvājam fragmentu no
Emīla Pudeļa diengasrāmatas:
1924. gads, janvāris
Otrdien, 1. janvārī. Ļoti auksts laiks, no
rīta no Sīmaņa nākot, gandrīz bārzdu
nosaldēju. Citādi nekas nekait, vai tad
dzīvē neiet karsti. Uz vakaru gan drusku
paliek siltāks.
Trešdien, 2. janvārī. Laiks, kā jau agrāk,
stingri auksts. Par pusdienu aizgāju uz
Vec Muižnieku parunāties par labības
žāvēšanu, atbrauca arī Rusmaņu Žanis,
atveda linu maļamo mašīnu, dzeram vēl
pēdējo alu un ēdam Jaunā gada peperkokus. Vakarā aizbraucām pie Martas
uz Pauguri.
Ceturtdien, 3. janvārī. Laiks pastāv
tāds pats auksts. Zāģējam ar Mārtiņu
kurinamo materialu un baroju zirgus.
Šodien atnāca vecais Počka, sūdzējās, ka
sieva viņam vairs ēst nedodot un dzenot
projām, paņēma no mums 20 mārc. rudzu
miltu, būšot likt izcept Karlīnai maizi.
Piekdien, 4. janvārī. Nokāvām sivēnu,
svēra gaļā 4 pudi 3 mārc. Zapa gan
gribēja lai pārdodot, bet es nē, lai labāk
paši paēdam. Šodien bija Brīvības presē
rakstīts, kuram saimniekam trūkst un
kuram pāri paliek sēklas labība uz nākošo
pavasari. Mums ne trūkst, ne arī paliek
pāri.
Sestdien, 5. janvārī. Ļoti auksts laiks.
Gribējām vest sienu, bet aukstā laika dēļ
bija jāatliek.
Svētdien, 6. janvārī. Šodien ļoti auksts
laiks. Fricis ar Emmu aizgāja uz baznīcu,
šodien pirmo reizi uzsauca mācītāju
Skroderi ar Radziņ Talča gruntnieka
meitu Lieni Ādmini. Šodien Mazsalacē
viesojās Rīgas garnizona mācītājs Tēviņš.
Pirmdien, 7. janvārī. Šodien laiks jau
paliek labu tiesu siltāks, gribējām ar
Mārtiņu vest sienu, bet iesāka sniegi nākt
un tā nekas krietns neiznāca.
Otrdien, 8. janvārī. Biju ar divi zirgi V.
Muižniekam palīgā labības vestu iz Tīlikas
žāvētavas. Laiks stingri auksts.

SLUDINĀJUMI

Firma iepērk taras klučus. Izstrādā Par sludinājuma ievietošanu “Mazsalacas
cirsmas, arī kopšanas un sanitārās. novada ziņās” interesēties pa tel. 22144936
vai Mazsalacas novada domē pie lietvedības
Tel. 27768090
sekretāres.

par rakstu zīmi 0.02€ (0.01 LVL) bez PVN.
Profesionāls datoru remonts. Lietoti Cena
Minimālā maksa par sludinājumu - 3.00€
datori no 35 €. Mārtiņš. Tel. 28378489 (2.11 LVL) bez PVN.

SVEICAM JANVĀRA JUBILĀRUS!
Gunu Cīruli - 80
Alfrēdu Puriņu - 80
Āriju Brīnumu - 80
Margaritu Skujiņu - 85
Martu Buku - 85

MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Laimoni Ozeru - 85
Ainu Kārklu - 90
Austru Misteri - 90
Ausmu Bankauu - 90
Liliju Bergu - 95

Izdots 2014. gada 27. janvārī
Mazsalacas novada pašvaldības izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas. Tirāža – 2000 eksemplāru.
Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215 www.mazsalaca.lv

8

				

PATEICĪBA

Kāda izskatās mīlestība?
Tai ir rokas, kas darbojas citu labā.
Tai ir kājas, kas steidzas pie grūtdieņiem.
Tai ir acis, kas redz postu un trūkumu.
Tai ir ausis, kas dzird nelaimīgo nopūtas.
Tāda izskatās mīlestība.

/Svētais Augustīns/

Mazsalacas novada Sociālais dienests izsaka vissirsnīgāko pateicību
SIA „ZVZ”, personīgi Modrim Zvirbulim;
SIA „Dimanti Plus”, Dmitrijam Geilašam;
SIA”Remak”, Aigaram Muķielim; SIA „Kretingos Maistas” Latvijas filiālei, Laimai Grigaitienei; veikalam „Mego”, Vitai Štrombergai; veikalam „Ferrits”, Dzintaram Plūmem;
veikalam „Hedera”, Ilzei Laimītei Laizānei,
veikalam „Bode”, Baibai Bergai; veikalam
„Krista”, Ņinai un Mārim Gadzāniem; veikalam „Pūcīte” Olgai un Jānim Bērziņiem;
Veikalam „Elvi”; Edgaram Grandānam;
Mākslas skolas audzēkņiem un viņu pedagogiem; draugiem no Giterslo apgabala;
Valmieras novada Fondam, Ansim Bērziņam; Valmieras Invalīdu biedrībai par
dāvinājumiem Ziemassvētkos. Ar Jūsu atbalstu prieku sagādājām ap 170 Mazsalacas novada ļaudīm - maziem un lieliem.
Novēlam Jums Jaunajā gadā jaunas radošas
veiksmes, izdošanos un līdzcilvēku mīlestību.
Paldies ka Jūs mums esat!
Patiesā cieņā,
Sociālā dienesta vadītāja Agrita Bērziņa

PRECI ZĒJUMS

2013. g decembra numura “Mazsalacas
novada ziņu” publikācijas “Kultūras hronikas
atradušas mājvietu” precizējums:
Nellijas Nurmikas kultūras hronikas, vairāku
biezu ierakstu grāmatu izskatā, kurās regulāri
tiek izdarīti ieraksti un papildinājumi par
dažādām Mazsalacas novada kultūras
norisēm, personībām un publikācijām presē,
joprojām atrodas N. Nurmikas īpašumā un
pagaidām nevienam nav novēlētas, dāvinātas vai atdotas. Rakstā minētais dāvinājums
attiecas uz dzimtkoku krājumu, kas tagad
atrodas Mazsalacas novada muzejā, un kultūrvēsturisko izstādi - fotokolāžu “Pārrobežu,
- pārnovadu - novadu kultūrsadarbība” no
cikla “Laikmets. Cilvēks. Gadi”, kura tika
dāvināta Mazsalacas Kultūras centram.

SVEICAM!

Sveicam Mazsalacas novada kultūras centra
direktori Daci Jurku 30 gadu darba jubilejā!
Mazsalacas novada pašvaldība izsaka pateicību par Mazsalacas novada kultūras dzīves
organizēšanu un izaugsmi. Silts sveiciens arī
nozīmīgajā jubilejā 2. februārī!

KONKURSA UZVARĒTĀJS

Konkurss “Ko paslēpis rūķis?” ir noslēdzies.
“Mazsalacas novada ziņu” decembra numura
lapās bija paslēptas septiņas dāvaniņas
(1.lpp-2, 2.lpp-1, 5.lpp-2, 6.lpp-1, 8.lpp-1).
No vērīgajiem pareizo atbilžu autoriem tika
izlozēta Lienīte Liepiņa. Apsveicam! Balvu krūzīti ar Mazsalacas novada simboliku, var
saņemt Mazsalacas novada pašvaldībā darba
laikā pie sabiedrisko attiecību speciālistes.
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PASĀKUMU KALENDĀRS

FEBRUĀRĪ

Mazsalacas pilsētas bibliotēkā visu
mēnesi Jāņa Valentinoviča foto
izstāde "Ziema"

11.00 Mazsalacas
novada Kultūras centrā
senioru biedrības “Atbalss”
rīkotas galda spēles.
Spēlēs “zolīti”, dambretes
“Stūrīšus”, atjautības spēles
13.00 Sēļu muižā notiks senioru
dāmu deju kolektīvu sadejošanās
"Sveču gaismā"
18.00 Mazsalacas vidusskolā
Žetonvakars
12:00 Mazsalacas
pilsētas b i b l i o t ē k ā
pasākums "Uzspēlēsim
galda spēles!"
21.00 Sēļu muižā
Mazsalacas novada
zemnieku un uzņēmēju
balle.
Pieteikties ballei zvanot
Larisai 29435617, Janai 27015221

14.00 Ramatas Kultūras
centrā Mazsalacas mūzikas
skolas audzēkņu koncerts.
Visi laipni aicināti!
18.00 brāļu Auzānu
koncerts „Vakariņas uz
sešiem..” Biļetes cena
EUR 7; EUR 6; EUR 4.
Iepriekšpārdošana no 20.
janvāra Kultūras centrā
11.00 Mazsalacas novada
Kultūras centrā „Danču
bērnu” koncerts - ballīte.
Pasākums pirmskolas
vecuma bērniem, vecākiem, draugiem.
17.00 Mazsalacas
novada Kultūras centra
Mazajā zālē 2. stāvā
ventiņu stāstnieces Līgas
Reiteres nodarbība “Zāļu
sievas mācība - pirts rituāli”.
14.00 Mazsalacas
novada Kultūras centra
mazajā zālē 2. stāvā
pavasara gaidās uz Jums
interesējošiem jautājumiem atbildēs daiļdārzniece Zenta
Skrastiņa.
16.00 Mazsalacas novada Kultūras
centrā dokumentālā filma „Getto
games”. Sadarbības projekts ar Kino
punktu. Šo filmu vienlaicīgi demonstrē 100 vietās Latvijā.

SVEICAM DECEMBRĪ DZIMUŠOS!
Diānu Bērziņu
Elzu Katrīnu Majori
Paulu Anniku Tauriņu

Facebook: Mazsalacas novads
Domes priekšsēdētājs - Harijs Rokpelnis
Twitter: @Mazsalaca_LV
T:26685222 harijs.rokpelnis@mazsalacasnovads.lv
Flickr: mazsalacasnovadsIzdevumu sagatavo Ilze Mitāne
Izpilddirektors - Ritvars Sirmais
ilze.mitane@mazsalacasnovads.lv tel. 22144936
T:25451333 ritvars.sirmais@mazsalacasnovads.lv
Iespiests tipogrāfijā “Latgales druka” Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Par faktu un skaitļu pareizību atbild rakstu autori, pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

