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MAZSALACAS
novada ziņas

SALACAS IELEJA TRĪSKĀRŠA IEGUVĒJA
Salacas ielejas dabas parks
šogad ticis īpaši lutināts ar
uzmanību un rūpēm. Tā
teritorijā ieviesti trīs vērienīgi
projekti:
• Dau&ēnu dabas takas posma
„Puņmutes – Dau&ēni”
izveidošana
• Skaņākalna dabas takas
“Putni salido mājās”
ierīkošana
• projekts ūdenstūrisma
veicināšanai “Riverways”
Šobrīd pilnībā noslēgušies divi
no trīs projektiem: Dau&ēnu
dabas takas posma „Puņmutes
– Dau&ēni” un dabas takas
„Putni salido mājās”
ierīkošana.
Dauģēnu dabas taku sāka veidot
2008. gadā, kad par Pasaules dabas
fonda finansējumu tika izveidota
dabas taka pirmatnējās dabas
baudītājiem „Skaņaiskalns – Dau&ēni –
Puņmutes”. Taka tika attīrīta no
krūmiem, nomar(ēta, izveidotas
atpūtas vietas, daži tiltiņi un
informācijas zīmes uz objektiem.
Takas posms „Dau&ēni – Puņmutes”
tika atklāts pavisam nesen - šī gada 20.
septembrī. Šis posms ierīkots ar Dabas
aizsardzības pārvaldes ieinteresētību,
piesaistot Eiropas Kohēzijas fonda
l ī d z e k - u s . Ta g a d d a b a s t a k a
pilnveidota, izveidojot tajā kāpnes
stāvo nogāžu pārvarēšanai, tiltiņus un
informatīvos stendus. Jaunizveidoto
taku iemē&ināt bija sanākuši kupls
skaits Mazsalacas vidusskolas skolēni,
Vi d z e m e s a u g s t s ko l a s T ū r i s m a
fakultātes studenti, Mazsalacas novada
-audis un citi apmeklētāji. Dabas takas
atklāšanā Dabas aizsardzības pārvaldes
pārstāvji sanākušos izklaidēja ar
informatīvi
izklaidējošiem
uzdevumiem un stāstiem par dabu.
Liela da-a dalībnieku turpināja ce-u
līdz pat Dau&ēniem vai Skaņajam
kalnam, izbaudīdami silto un krāšņo
Latvijas rudeni un jaunās pastaigu
iespējas gar Salacas upi.

Skaņākalna dabas taka “Putni salido mājās” tapusi ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda un Mazsalacas novada
pašvaldības atbalstu. Dabas taka tika atklāta jau vasarā un
šobrīd projekts pilnībā ir noslēdzies. Papildus pie dažādo
Latvijas putnu skulptūrām, to aprakstiem informācijas stendos
un atrakcijām bērniem un pieaugušajiem, tapusi arī Sikspārņu
māja un Putnu māja. Uzstādīti arī 12 soliņi. Skaņākalna dabas
parka vadītājs Valdis Kampuss lēš, ka šogad parkā palielinājies
tūristu skaits. Tas varētu būt saistīts gan ar jaunās dabas takas
izveidi, gan ar šī gada Dziesmusvētku reklāmas klipu, kurā bija
redzama Skaņākalna klints. Arī asfaltētais ce-š pār robežu uz
Igauniju ir veicinājis igauņu tūristu pieplūdumu, un šī pozitīvā
tendence priecē.
Projekts Riverways vēl ir tikai tapšanas stadijā, un tā
labiekārtošanas darbus plānots pabeigt līdz šī gada 25. oktobrim.
Mazsalacas novada pašvaldība, kā projekta partneris vēl 37
pašvaldībām, Eiropas Re&ionālās attīstības fonda Igaunijas un
Latvijas programmā īsteno astoņu ūdenstūristiem svarīgu
objektu labiekārtošanu pie Salacas upes. Tiek izbūvēta:
• laivu piestātne pie tilta pār Salacu Mazsalacā
• piknika vieta un tualete Draudzības p-aviņā
• taka gar Lībiešu pilskalnu
• laivu piestātne pie Skaņākalna
• piknika vieta un tualete atpūtas vietā "Silmači"
• koka kāpnes pie Dau&ēnu klints
• piknika vieta un tualete atpūtas vietā "Puņmutes"
• piknika vieta atpūtas vietā "Kaln(ūrēni"
Sešās vietās tiek uzstādīti informatīvie stendi. Informācija par
Salacas upi un Riverways projektu gan vēl tikai tiek izstrādāta
un uz stendiem parādīsies nākošajā pavasarī, aicinot jaunus
tūristus, dabas draugus un Mazsalacas novada iedzīvotājus
atpūsties un pavadīt savu brīvo laiku pie dabas.

MAZSALACAS	
 NOVADA	
 PAŠVALDĪBAS	
 IZDEVUMS	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 SEPTEMBRIS	
 /	
 2013	
 	
 ◆	
 NR.8	
 

MŪSĒJIE
SKAŅAISKALNS DEJOS ĶĪPSALĀ
Mazsalacas kultūras centra Vidējās
paaudzes
deju
kolektīvs
“Skaņaiskalns” šo sezonu ir sākuši
agrāk, kā pārējie. Tas tāpēc, ka viņiem
priekšā nopietns darbs un brīnišķīga
iespēja Valsts svētku laikā novembrī
piedalīties deju lieluzvedumā “No
zobena saule lēca”, kas notiks Rīgā,
Ķīpsalas hallē.
Stāsta deju kolektīva “Skaņaiskalns” vadītājs
Jānis Trezuns:
- Deju lieluzvedums “No zobena saule lēca”
sākotnēji ir radīts uz tautas deju ansamb-a
“Katvari” bāzes. Pirmais uzvedums notika
Limbažu kultūras centrā kopā ar grupu
“Au-i”. Tā kā tika gūta milzīga atzinība, to
uzveda atkārtoti Rīgā, Kongresu namā jau
mazliet paplašinātā versijā. Visbeidzot radās
ideja šo visu uzvest jau pavisam vērienīgā
apjomā /īpsalā. Uzvedums tiek iestudēts
atkal praktiski no jauna, kolektīvi ir mazliet
pamainījušies, tāpēc man bija iespēja virzīt
kolektīvu “Skaņaiskalns” kā dalībniekus šajā Dejotāji deju izdzīvo. Ir pat
gadījies, kad sievietes dejojot
koncertā.
Deju lieluzveduma producents ir Edžus raud, jo emocijas, kas ir dejā,
Arums, horeogrāfs Agris Dani-evičs, ņem virsroku.
režisors U&is Brikmanis. Viņi kopīgi radīja Lieluzvedumā piedalās -oti
stāstu, kas attēlo tautas ritumu, sākot no daudz dalībnieku - vidējās
sadzīves, kāzām, labības, kas simbolizē paaudzes kolektīvi vien ir ap
dzīvību. Uzvedums turpinās ar mīlestību, desmit. Vēl piedalās arī bērnu,
karu, pēcakara laiku, atdzimšanu, kad viss pusaudžu un jauniešu deju
kolektīvi, kā arī “viedie”, kas ir
atkal sākas no gala.
Esam jau bijuši uz pirmo mē&inājumu populārākie un pazīstamākie
Limbažos - trīs dienu treniņnometni, pēc dejas mākslas pārstāvji Latvijā.
kuras dejotāji bija lielā sajūsmā. Tas tomēr ir Kopā dalībnieki būs vairāk, kā
tūkstotis.
pavisam kas cits, kā vienkārši lekt polku!
Manuprāt, šis deju stils ir mūsu tautas Mūsu dejotājiem darbs priekšā
mākslas netradicionālais novirziens. Kāds to vēl liels - 28. septembrī un arī
vēl
būs
sauc par folkbaletu. Es uzskatu, ka šāda oktobrī
veida deja ir -oti balstīta emocijās, kuras kopmē&inājumi, bet koncerti
nevar tā strikti ierobežot vai izstāstīt. notiks /īpsalas hallē 16., 17. un

18. novembrī. Ja pērk bi-etes,
Masalacas kolektīvu varēs
redzēt,
skatoties
no
priekšpuses, skatuves kreisajā
pusē. Diemžēl šo uzvedumu
netranslēs televīzijā, toties tie,
kas apmeklēs pa sākumu
“dzīvajā”, zaudētāji nebūs mazsalacieši būs redzami
prakstiski visu izrādi.
“Skaņaiskalns” dejotāji ar lielu
entuziasmu piedalās uzveduma
veidošanā. Līdz ar to grūti nav,
tikai šī deja prasa tāda s
emocijas, kuras parastā
skatuves dejā tik -oti
neatklājas. Ja šo uzvedumu
neizdzīvo ar emocijām, tad tur
nekā nav.” atklāj Jānis Trezuns.

IZVIRZĪTA FINĀLISTOS
Ar prieku varam paziņot, ka 16-gadīgā
interesi par Latvijas estrādes ziedu laiku mūziku.
mazsalaciete Kate Anna Lauzne ir izvirzīta
Katrs no jaunajiem censoņiem konkursā izpilda
finālistos Noras Bumbieres jauno vokālistu
vienu Raimonda Paula dziesmu, kuru kādreiz
konkursā.
dziedājusi Nora Bumbiere.
Noras Bumbieres fonda mēr(is ir popularizēt
Konkurss notiek jau kopš 2007. gada, divos
latviešu estrādes mūziku, īpaši akcentējot tās
posmos - pusfinālā un finālā. Labākajiem
sākumu 60.-70.gados, kas saistās ar Raimonda
dziedātajiem tiek dota iespēja uzstāties kopā ar
Paula mūzikas šedevriem un to izpildītājiem.
Latvijas labākajiem mūzi(iem Noras Bumbieres
Saskaņā ar fonda mēr(i tikai izveidots konkurss
piemiņas koncertā. Konkursa otrā kārta notiks
“Latvijas jaunie talanti”, lai radītu jauniešos
oktobra beigās, turēsim īkš(us par Kati!
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AKTUĀLI
BŪTISKI UZLABOJUŠIES MAZSALACAS NOVADA SKOLĒNU MĀCĪBU APSTĀKĻI
Mazsalacas novada pašvaldībā septembra beigās tiks
• saules kolektoru sistēmas uzstādīšanu karstā ūdens
pabeigts vērienīgs KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu
sagatavošanai.
instrumenta) projekts, ar kura palīdzību ir nosiltināta
Projektā plānots panākt CO2 emisiju samazinājumu
Mazsalacas vidusskolas sporta zāle, uzstādīti saules
71,92930 tonnām gadā.
kolektori, un visā skolā nomainītas apgaismojuma
Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors Ritvars
lampas. Pēc KPFI projekta ieviešanas ir uzlaboti
Sirmais: „Priecājos, ka, noslēdzoties sporta zāles
Mazsalacas vidusskolas audzēkņu mācību apstāk-i, iegūts siltināšanai, uzlabosies siltumnoturība telpās un tiks
siltumener&ijas ietaupījums un uzlabots ēkas ārējais
novērsta pelējuma rašanās telpu iekšpusē. Tagad, kad vizuāli
izskats, kā arī palielināts tās kalpošanas laiks.
un tehniski savesta kārtībā sporta zāles ārējā da-a, varēsim
Sporta zāles ēkas ekspluatācija uzsākta 1970. gadā. Tai ir veiksmīgi un droši plānot sporta zāles iekštelpu
(ie&e-u mūra ārsienas un dzelzsbetona pārsegums. Pirms uzlabošanu.”
projekta saskaņā ar apsaimniekotāja sniegto informāciju Projekta kopējās izmaksas ir 157 647 LVL. No šīs summas
vidējā temperatūra telpās apkures periodā bija 14 oC un KPFI finansējums ir 75% jeb 118 235 LVL, savukārt
tika konstatēts, ka mikroklimats ir neapmierinošs.
pašvaldības līdzfinansējums ir 25 % jeb 39 412 LVL.
2emot vērā energoaudita ietvaros konstatētās Oficiālais projekta beigu termiņš ir šī gada 30. oktobris,
problēmas, lai samazinātu CO 2 emisijas un tomēr būvdarbus, kurus veic SIA “Taupi”, firma plāno
siltumener&ijas patēriņu, projekta ietvaros ēkā īstenoja:
pabeigt jau līdz 30. septembrim. Būvuzraudzību nodrošina
SIA "Firma L4", autoruzraudzību - SIA "Vidzemes
• ārsienu un cokola siltināšanu,
• apgaismes sistēmas rekonstrukciju, uzstādot būvnieks".
energoefektīvus gaismek-us un armatūru,
GARDEROBES JAUNĀ SEJA
Beidzot tas ir noticis - pēc 37 gadiem Mazsalacas salīdzinoši liela – 200 m2. Tika demontētas vecās
vidusskolas garderobe ir ieguvusi jaunu, garderobju starpsienas, špaktelētas sienas, griesti, no jauna
mūsdienīgu izskatu.
betonētas grīdas, flīzētas, atjaunotas kāpnes, mainīta
Kopš 1976. gada, kad “jaunā skola” tika uzcelta, līdz pat šī elektrība, vienu vārdu sakot, veikts kārtīgs remonts.
gada vasarai skolas garderobes telpa pagrabstāvā ir bijusi Tā kā tagad telpa ir pilnībā pārredzama, garderobē
praktiski nemainīga. Tomēr šoruden skolēnus skolā uzstādīta novērošanas kamera. Telpas dizainu ir
sagaidīja jauns un patīkams pārsteigums - drūmās, izstrādājusi skolas vizuālās mākslas skolotāja Ineta
noskretušās un šaurās garderobes telpas krasi mainījušas Martinsone.
savu izskatu. Nu pirmā telpa, kas no rīta sagaida bērnus, Skolas saimnieks Dainis Jurka stāsta, ka dažām lietām
ir gaiša un plaša, lai arī, iespējams, vēl mazliet tomēr nauda nav pietikusi, piemēram, apavu
neapdzīvota.
plauktiņiem, kurus, iespējams, skolēniem pašiem nāksies
Stāsta skolas direktore Zaiga Ivana un direktora vietnieks gatavot darbmācības stundās, tāpat naudas neesot
administratīvi saimnieciskos jautājumos Dainis Jurka:
pieticis jauniem radiatoriem. Vēl ir ideja iegādāties
- Katru gadu no Mazsalacas novada pašvaldības skola slēdzamus skolēnu individuālos skapīšus, kurus varētu
iegūst zināmu summu skolas remontdarbiem. izmantot atseviš(i skolēni, kuriem pa dienu skolā
Pagājušajā gadā izremontējām skolas vestibilu, šogad nepieciešams uzglabāt vērtīgākas mantas, piemēram,
lēmām, ka kārta pienākusi garderobei. Garderobe bija mūzikas vai sporta inventāru. Tā kā telpā vēl ir salīdzinoši
zem katras kritikas - grīda izpuvusi, par ko mēs pat daudz brīvas vietas, ar laiku varētu būt vēl daži patīkami
saņēmām aizrādījumu no Veselības dienesta, viss -oti uzlabojumi, tomēr vispirms jāraugās, kā skolēni garderobi
“nodzīvots” - sienas, griesti un iekārtojums.
apdzīvos šajā gadā.
Remontdarbus uzsākām jau vasarā un tie ilga divus Skolas direktore atklāj, ka nākamvasar kārta
mēnešus. Darbu veica firma “Aiva plus” un remonts “atsvaidzināties” būs pienākusi skolas aktu zālei, jo skola
izmaksāja ap 14 000 latu. Remontējamā platība ir gatavojas svinēt savu 95 gadu jubileju un labprāt to darītu
jaunizremontētā, ciemiņiem un pašiem patīkamā telpā.
RAMATAS SĀKUMSKOLĀ
Rudens pirmais mēnesis mūs vēl lutina ar siltu un saulainu 16.septembrī skolā notika interesanta mācību stunda. Skolā
laiku. Skolā mācības uzsākuši skolēni. Pirmsskolas grupiņas viesojās stikla pūtēji no Ventspils. Pasākuma vadītājs bija ļoti
ieguvušas nosaukumus. Grupiņa, kurā ir bērni vecumā no atraktīvs, sarunā spēja iesaistīt ikvienu skolēnu, iepazīstinot
1,5 - 4 gadu vecumam, ieguvusi nosaukumu ”Cālīši”, bet 5/6 ar stikla pūšanas un veidošanas procesa noslēpumiem. Daži
gadīgo bērnu grupiņa - „Taurenīši”.
interesenti tika aicināti izmēģināt savas spējas stikla pūšanā.
Septembrī jau aizvadīta Dzejas diena, kad skolēni devās pie Pat mazajiem „cālēniem” sanāca! Izrādās, ka ikdienā tik
Marijas Pēkšēnas piemiņas akmens ar ziediem un, kā ierasts, ierasta lieta, var sagādāt daudz pārsteigumu.
ziedu vītni, lai godinātu latviešu pirmo dramaturģi.
20. septembrī Ramatas pagastā atklāja dabas taku posmā
13.septembrī skolēni devās pārgājienā pa Skaņākalna dabas „Puņmutes – Dauģēni”. Arī Ramatas skolā pasākuma
taku. Projekta „Putni salido mājās” ietvaros taka ir atjaunota, ietvaros viesojās dabas speciālisti, tikās ar skolēniem,
skolēniem interesanta un izzinoša. Skolēni izmēģināja visas pārrunāja dažādus ar dabas aizsardzību saistītus jautājumus.
piedāvātās takas atrakcijas, un ceļš līdz Skaņajam kalnam Mēneša beigās, 27.septembrī, tradicionālais Miķeļdienas
aizsteidzās nemanot. Noslēgumā ceļotāji spēkus atguva pie tirdziņš un Olimpiskā diena. Tātad vingrosim un tirgosimies!
ugunskura ar ceptām desiņām un līdzpaņemtajiem Paldies darbiniekiem, skolēnu un pirmsskolēnu vecākiem,
kārumiem. Paldies takas īstenotājiem par ieguldīto darbu kas jau skolas pagrabā ziedojuši dārza veltes!
interesantās dabas takas izveidē!
Skolas direktore Iveta Kaužēna
3
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PA$VALDĪBĀ
AKTUALITĀTES
Pirmie divi mēneši Mazsalacas novada pašvaldībā paskrējuši nemanot.
• Esmu iepazinies ar pašvaldības iestāžu darbu un tās vadītājiem, personīgi ierodoties pie viņiem,
izrunājot aktuālās lietas un sasāpējušos jautājumus.
• Augusta sākumā apmeklēju Latvijas Pašvaldību savienības rīkoto pašvaldības izpilddirektoru
konferenci Jaunpiebalgā.
• Šomēnes tikos ar Rūjienas izpilddirektoru Ivo Virsi, uzklausot un iepazīstoties ar viņa pieredzi dažādu
pašvadības jautājumu risināšanā.
• Tuvojoties Valtera Hirtes 100 gadu jubilejai, uzsākām Mazsalacas novada muzeja fasādes
remontdarbus - siena tika nostiprināta ar sietu, apmesta un nokrāsota.
• Nozā&ējām bīstamu koku pilsētas centrā uz Pasta ielas. Apzā&ējām arī sausos zarus Parka ielas alejas
kokiem.
• Septembrī daudz laika veltīts, lai iepazītos ar Mazsalacas novada pašvaldības “lielajiem” projektiem, kā
“Riverways”, Mazsalacas sporta zāles siltināšana un Mazsalacas pilsētas sadzīves un lietus kanalizācijas
izbūve.
• Kopā ar Mazsalacas novada Sociālā dienesta vadītāju Agritu Bērziņu apmeklējām sanāksmi Cēsu
novada Sociālajā dienestā saistībā ar projekta “Vidzemes re&iona mobilais sociālo pakalpojumu centrs”
noslēgumu Mazsalacā.
• Pēc iedzīvotāju ierosinājuma esam sakārtojuši vienu no kapsētas gājēju celiņa caurtekām.
• Kopā ar domes priekšsēdētāju Hariju Rokpelni piedalījos svinīgajā Mazsalaca - Kilingi Nõmme
rekonstruētā ce-a atklāšanā.
Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors Ritvars Sirmais
MAZSALACIEŠI MĀCĀS NO SLOVĒŅIEM
Mazsalaca – Portoroža – Mazsalaca, tādā maršrutā
un vienlaikus strādā maksimāli videi draudzīgi.
augustā devās četri projekta „Mazsalacas novada
Uzņēmums nav orientēts uz īslaicīgu pe-ņas
kapacitātes paaugstināšana uzņēmējdarbības
gūšanu, bet tā vērtības ir ilgtspējīga
atbalsta jomā” dalībnieki - Inguna Zukure,
saimniekošana, dabīgas un veselīgas pārtikas
Dzintars Plūme, Kārlis Rokpelnis un Liega
ražošana un augstas kvalitātes produkcija,
Pu(ulauka.
nodrošinot jūras asaru piegādi līdz katram
Divās nedē-ās dalībniekiem bija iespēja iepazīt
pircējam. Bija jūtama cieņpilna
uzņēmējdarbības atbalsta iespējas Slovēnijā, kā arī
attieksme gan pret dabu, gan
baudīt slovēņu kultūru ar Eiropas Savienības
cilvēkiem.
mūžizglītības programmas
Cita veida uzņēmums - Tartini
L e o n a r d o d a Vi n c i
viesnīca Piranā, kura izmanto gan
apakšprogrammas
vairāk kā 100 gadus veco ēku, gan
finansējuma atbalstu.
meistarīgi klāt piebūvēto ēkas da-u, kopā
Tika iepazīta slovēņu
veidojot modernu viesnīcu. 5imenes
viesmīlība, atvērtība,
uzņēmuma vadītāja dalījās savā pieredzē,
draudzīgums, kā arī
guvām priekšstatu par mūsdienīgā saziņas veida –
profesionalitāte katram
interneta, veiksmīgu izmantošanu ikdienas darbā,
savā jomā, gūtas jaunas
personīgo attieksmi pret ikvienu viesi un
idejas un vērtīga pieredze.
uzzinājām arī par problēmām, kuras ir tik
„Mūsu projekta dalībniekus laipni uzņēma
pazīstamas arī mums - sezonas noslogojums,
Portorožas uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura
kvalitatīva personāla trūkums, birokrātiskās
vadītājs ir Alberto Manzin. Tā kā šajās dienās
prasības dokumentu kārtošanā.
pabijām dažādos uzņēmumos, katram ir savs
Bija vēl daudz interesantu tikšanos, pieredzes un
viedoklis un idejas, taču viens no
ieguvumu, ta gad atliek apkopot idejas un
interesantākajiem mums visiem š(ita Fonda
izmantot tās turpmākajā darbā. Ir nodibināti
&imenes uzņēmums - jūras asaru audzētava
kontakti, ko varēsim izmantot citu kopīgu
Piranas līcī. Uzņēmums strādā ar inovatīvām un
projektu veidošanai.” Tā par projektu stāsta
zinātniskām metodēm, piesaista ES finansējumu
Inguna Zukure.
4
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PAR MAZSALACAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

2013.- 2030. GADAM APSTIPRINĀŠANU
Izskatot Mazsalacas novada pašvaldības projektu vadītājas Ingunas Zukures iesniegumu par lūgumu
apstiprināt Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratē&iju 2013. - 2030. gadam, Mazsalacas novada
pašvaldības domes konstatē:
Saskaņā ar Vidzemes plānošanas re&iona 29.07.2013. atzinumu Nr. 1-15.4/400 par Mazsalacas novada
ilgtspējīgas attīstības stratē&ijas 2013. - 2030. gadam gala redakciju, Mazsalacas novada ilgtermiņa attīstības
stratē&ijas atbilst re&ionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas
dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
2emot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo da-u,
21. panta trešo da-u un 13.08.2013. Attīstības komitejas sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar 5 balsīm
„par” (Larisa Gerasimova, Valdis Bērziņš, Saiva Liepa, Dace Mažānova, Harijs Rokpelnis), „pret”- nav, „atturas”nav, Mazsalacas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratē&ijas 2013.- 2030. gadam.
2. Lēmumu par plānošanas dokumenta apstiprināšanu nosūtīt Vidzemes plānošanas re&ionam, Vides
aizsardzības un re&ionālās attīstības ministrijai, kā arī publicēt pašvaldības interneta mājas lapā
www.mazsalaca.lv un vietējā izdevumā „Mazsalacas novada ziņas”
3. Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratē&ijas 2013. - 2030. gadam gala redakciju iesniegt Vides
aizsardzības un re&ionālās attīstības ministrijai, Vidzemes plānošanas re&ionam un publicēt pašvaldības mājas
lapā www.mazsalaca.lv un
nodrošināt tās pieejamību
Mazsalacas novada pašvaldībā.
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma
izpildi pašvaldības projektu
vadītāju Liegu Pu(ulauku.

ATVER DURVIS JAUNĀM IESPĒJAM
Mazsalacas novada Sociālajā dienestā jau teju kā noslēdzies pusotru gadu ilgušais ESF projekts
"Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu centrs".
Projekta mēr(is bija attīstīt jaunus sociālos rehabilitācijas pakalpojumus Vidzemes re&ionā un sniegt tos
sociālās atstumtības riskam visvairāk pak-autām personām. Šajā projektā piedalījās Cēsu, Beverīnas,
Jaunpiebalgas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Mazsalacas novada sociālie dienesti. Mazsalacas novada
Sociālais dienests šoreiz orientējās uz divām mēr(grupām: pensijas, pirmspensijas vecuma cilvēkiem un
daudzbērnu &imenēm. Iknedē-as atbalsta grupās tikās 26 dalībnieki. Ar viņiem strādāja psihologs un atbalsta
grupu vadītāja Agrita Bērziņa. Notika arī radošās darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai, kurās
dalībnieki Lailas Stradas vadībā mācījās dekupēt.
Nevērtīgais pārtop vērtībā
Dalībnieces stāsta, ka dekupāžas nodarbībās viņas guvušas daudz jaunu iemaņu. Vairākas no viņām
dekupēšanas noslēpumus mācījušās pilnīgi no jauna. Tas esot aizraujoši - pašu rokām kādam ne visai glītam
priekšmetam dot otro elpu, ar krāsas un salvešu palīdzību -aut uzziedēt vecam pu(upodam, nobružātu koka
kasti pārvērst elegantā rotu kārbiņā, likt no jauna uzziedēt aktualitāti zaudējušām piespraudēm vai izdai-ot
necilu auduma salveti un iecelt to svētku galda rotā. Radošā nodarbībā laiks aizskrien nemanot - paredzēto
divu stundu vietā nodarbību dalībnieces bieži vien "aizsēžas" vēl arī trešajā, -aujot prātam atslēgties no
ikdienas rūpēm, mī-i pap-āpājot par pēdējiem jaunumiem pilsētā vai to, kas nu kurai sakrājies uz sirds. Arī tā
ir terapija, smejas dalībnieces.
Ieguvēji tie, kas piedalās
Vēl projekta ietvaros izveidota Vidzemes re&iona e-pakalpojumu vietne, kur sociālā dienesta klienti var 24h
laikā saņem atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem. No projekta
ieguvēji ir arī sociālā dienesta darbinieki, kuri projekta ietvaros apmeklējuši 18 seminārus un supervīzijas.
Projekta vadītāja Agrita Bērziņa stāsta, ka nodarbības turpināsies un tiks organizētas jaunas grupas arī šogad,
jo pēc projekta pabeigšanas sociālajam dienestam vismaz pusotru gadu jānodrošina iesākto aktivitāšu
ilgtspēja. Esošajām grupām būs iespēja pāraugt pašpalīdzības grupās, tiekoties un atbalstot vienam otru arī
turpmāk.
"Ikviens dalībnieks, kas ir piedalījies šajās atbalsta grupās, ir ieguvējs. Dalībnieki pamazām iemācās runāt par
savām problēmām, saņem atbalstu no grupu biedriem, viņiem ce-as pašapziņa, k-ūst komunikablāki, notiek
jaunu kontaktu dibināšana. Prieks redzēt, ka ar šīm jau minētajām aktivitātēm mēs palīdzam cilvēkam
ieraudzīt sevī tās lietas, kas bremzē izrādīt sociālu iniciatīvu, vai atrast sevī apslēptos resursus. Tomēr pēc
pieredzes varu teikt, ka jauni cilvēki ir elastīgāki un vairāk grib mainīties, kā vecāka gadagājuma -audis”, stāsta
Mazsalacas novada Sociālā dienesta vadītāja Agrita Bērziņa.
5
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KULTŪRA
LABĀK DEJOT, NEKĀ DZIEDĀT
Baiba Bīviņa jau astoto gadu Tad es aizgāju bērna kopšanas
Mazsalacā vada pirmsskolas atva-inājumā. Kad pēc pusotra
un skolas deju kolektīvus. gada atgriezos darbā, Dace Jurka
Bērni pie viņas līp kā pie man teica: “Es tevi tagad sūtīšu
konfektes, un arī pašai deja kursos”. Neko jau sākumā man
sirdī jau kopš mazotnes.
vairāk nepateica - kursi iešot
Man jau tā dejošana ir patikusi divus gadus, pa nedē-ām būs
visu laiku. Atceros, skolas laikā jāmācās, beigās būšot stingrais
mani nepaņēma kolektīvā tikai papīrs. Izrādās, es iestājos deju
tāpēc, ka biju augumā gara. skolā, un pēc diviem gadiem biju
Padomju laikā jau -oti skatījās, lai j a u i z m ā c ī j u s i e s p a r d e j u
visas meitenes ir vienādā augumā skolotāju! Un, kad pēc vairākiem
ar zēniem.
gadiem Inita izdomāja mainīt
Izmācījos Kultūras darbinieku s a v u d z ī v i … D a c e m a n i
t e h n i k u m ā p a r p a s ā k u m u iedrošināja un teica, ka es varētu
organizatoru, un tur mums bija m ā c ī t m a z a j i e m b ē r n i e m
arī priekšmets - deja. Izgājām dejošanu.
cauri visam kam - klasikai, pat Ta d j a u b i j u s ā k u s i s t r ā d ā t
pie stieņa baleta elementus bērnudārzā un sapratusi, ka man
mācījāmies! Reiz vadītāja, it kā patīk strādāt ar maziem bērniem,
jokodamās, teica: “Mācieties, bija pieredze no Initas un prakse
mācieties! Aiziesiet strādāt uz no deju skolas, pati arī jau dejoju
kultūras namiem, tur vajadzēs deju kolektīvā „Skaņaiskalns” vadīt arī deju kolektīvus!”
tas viss -oti labi salikās kopā. Tā
1991. gadā atnācu strādāt uz nu deju kolektīvus Mazsalacā
Mazsalacas kultūras centru, tad vadu kopš 2006. gada rudens.
vēl dejošana mūsu pusē nebija tik
p o p u l ā r a . To t i e s Ne l l i j a i Visi dejos vienu un to pašu?
Nurmikai bija tāds “ni(is” - ja Pa š l a i k d e j o t m ā c u d i v ā m
viņa gribēja, lai kāds pulciņš “Dančubērnu” grupiņām: 3-4
kultūras namā ir, viņa rakstīja gadīgiem un 5-6 gadīgiem, 1.
“rīkojumu”. Piemēram, “Lūdzu klases bērniem kopā ar dažiem 6Baibai Bīviņai noorganizēt un gadīgajiem, kā arī 4.-5. klašu deju
v a d ī t t a u t a s d e j u p u l c i ņ u kolektīvam “Kamolītis”. Uz
Mazsalacas kultūras namā”. Kas skolēnu Dziesmusvētkiem 2015.
cits man atlika? Man pat š(iet, ka g a d ā , j a v i s s l a b i i z d o s i e s ,
Ritvars (Sirmais - aut.) bija manā brauksim trīs deju kolektīvi.
t o r e i z ē j ā m a z o b ē r n u d e j u Nestādos priekšā, kā tas būs!
kolektīvā! Kā tas laiks skrien, vai Ie p r i e k š ē j o s
s ko l ē n u
ne?
Dziesmu un Deju svētkos
biju vadītāja vienam
Noderīgais papīrs
kolektīvam, tagad būs
Kādu gadu pamācīju dejot, bet „jāsadalās” pa trijiem...
tobrīd tas neš(ita mans īstais Augusta beigās ar
aicinājums. Deju kolektīvus vadīt A i j u Vi d o v s k u
gan skolā, gan kultūras centrā b i j ā m n ā ko š o
uzaicināja vadīt Initai Brengulei, skolēnu Dziesmu
bija vajadzīgs koncertmeistars un un deju svētku
es piekritu… Tā bija klavieru r e p e r t u ā r a
dauzīšana divreiz nedē-ā pa a p g u v e s
četrām stundām!
seminārā, tagad
katru
dienu
6

klausos ierakstus dejām, kuras
būs jādejo, mē&inu “izburties”
cauri deju aprakstiem, jo tam
visam vispirms ir jābūt vedītāja
ausīs un acīs, lai viņš pareizi un
precīzi varētu iemācīt bērniem.
Pati esmu dejojusi trijos Dziesmu
un Deju svētkos un varu teikt man Deju svētki patīk labāk, kā
Dziesmu svētki. Vispār jau par
šādiem svētkiem īstā izpratne
rodas tikai ar gadiem. Pēc
pieredzes varu teikt - mazajiem
dejotājiem tas viss sākumā liekas
kā murgs! Tomēr paiet gadi, un
viņi uz kārtējiem Dziesmu un
deju svētkiem raugās jau pavisam
citādi, ar citu izpratni. Sākumā
pat mazie nesaprata, kāpēc
re&iona skatē visi kolektīvi dejo
vienas un tās pašas dejas. Un tad
nu man bija jāskaidro, ka ne vien
šie kolektīvi, bet daudzi tūkstoši
bērnu dejos tās pašas dejas - visi
kopā!
Es uzskatu, ka deja bērnu -oti
attīsta, savāc. Ritms, mūzika - tas
attīsta bērna dzirdi un
matemātisko domāšanu - viņš
zina, kas ir aplis, līnija, stūris,
pāris, iemācās orientēties telpā to visu it kā netīši, tomēr dejojot
iemāca. Bērnam dejojot uzlabojas
ko m u n i k ā c i j a , v i ņ š j a u n o
mazotnes prot saplānot savu
laiku, pārvarēt savu slinkumu,
negribīgumu, kautrību...
Dejot, mācīt viņiem deju - tas
ir milzīgs prieks un
gandarījums, jo arī pašai visu
laiku jābūt formā, smaidot
sarunu nobeidz Baiba.
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AICINA PIEDALĪTIES AKCIJĀ „TAUTAS GRĀMATU PLAUKTS”
Latvijas Nacionālā bibliotēka no 20. augusta līdz 1. novembrim rīko akciju „Tautas grāmatu plaukts”.
Tās mēr(is ir dot iespēju iedzīvotājiem piedalīties Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils satura
veidošanā, dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, lai to kopā ar dāvinātāja ierakstīto
vēstījumu lasītu cilvēki šodien un arī nākamajās paaudzēs.
“Tautas grāmatu plaukts” tiks izvietots Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā un sliesies
piecstāvu mājas augstumā. “Tautas grāmatu plaukta” apjoms ir pāris desmiti tūkstoši grāmatu. Akcijas
rezultātā tiks ne vien piepildīts „Tautas grāmatu plaukts”, bet noskaidrota arī nācijas mī-ākā grāmata un
autors.
Grāmatu dāvināšana „Tautas grāmatu plauktam” notiks „Rīga 2014” telpā Esplanādē, Rīgā, līdz 15.
septembrim un visās Latvijas bibliotēkās līdz 1. novembrim.
2014. gada 18. janvārī akcijā sadāvinātās grāmatas „Grāmatu draugu (ēdē” ce-os no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas vecās ēkas uz jauno, simboliski aizsākot bibliotēkas piepildīšanu ar iedzīvotāju veidotu
saturu.
Uzzini vairāk www.tautasgramatuplaukts.lv vai Mazsalacas pilsētas bibliotēkā.
ĪSZIŅAS
13.00 Mazsalacas novada kultūras centrā teātra izrāde bērniem „Smurfiņi un zelta statuete”.
Ieejas bi-ete Ls 1,-. Iepriekšpārdošana no 9. septembra Kultūras centrā darba laikā.
13.00 pie Ramatas pagasta kultūras centra Mi(e-dienas andele. Ielūdz Ramatas kultūras
centrs sadarbībā ar Ramatas sākumskolu.
15.00 Mazsalacas novada muzejā fotoizstādes “Mazsalacas zūdošās vērtības” atklāšana.
Mazsalacas mūzikas skolas zālē senioru biedrība “Atbalss” aicina:
14.00 Lekcija par rudens darbiem dārzā un dārza ieziemošanu. Uz Jūsu interesējošiem
jautājumiem atbildēs dai-dārzniece Zenta Skrastiņa. Nodarbību atbalsta Borisa un Ināras
Teterevu fonds
15.00 Mūzikas skolas vestibilā nodarbība “Kartupeli, kartupeli, kādi tavi brā-i?” Aicinām
lauksaimniekus, mazdārziņu apsaimniekotājus un visus, kuriem garšo kartupe-i uz
degustāciju. Sertificēta kartupe-u audzēšanas saimniecība “Ru&ēni” piedāvās iepazīt un
nogaršot 40 kartupe-u š(irnes. 6Sīkāka informācija pa tel. 29470830 Viktorija
18.00 Mazsalacas novada kultūras centrā Starptautiskā senioru diena. Mazsalacas novada
pašvaldība un Kultūras centrs aicina novada seniorus un interesentus uz Ausek-a Limbažu
amatierteātra izrādi „Bezkaunīgie veči” (Anšlavs Eglītis), režisore Inta Kalniņa. Izrāde
nominēta kā labākā 2012. gada amatierteātra izrāde. Ieeja bez maksas.
18.00 Mazsalacas novada kultūras centrā Mazsalacas novada pašvaldība aicina uz svētku
brīdi novada skolotājus, skolotājus - seniorus, un skolas darbiniekus. Pasākumā piedalās
Jānis Lūsēns un Zigfrīds Muktupāvels.
10.00 Aicinām uz tikšanos sporta laukumā (lietus gadījumā Mazsalacas vidusskolas sporta
zālē) visus ieinteresētos, kuri vēlas organizēt un piedalīties Mazsalacas novada sporta dzīves
veidošanā. Tikšanos vadīs Guntars Rozenbergs un pašvaldības pārstāvis Ritvars Sirmais.
14.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Kristīni Mucinieci.
18.00 Mazsalacas novada kultūras centrā koncerts ”10 gadi uz skatuves”,
dzied Inga un Normunds.
Ieejas bi-ete Ls 3,-, skolēniem Ls 2,-. Iepriekšpārdošana no 30. septembra
kultūras centrā darba laikā.
22.00 Ramatas pagasta kultūras centrā Rudens balle kopā ar kapteini Andri. Ieeja Ls2
7
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Mazsalacas novada senioru biedrība “Atbalss” organizē:
Trešdienās plkst. 15.00 Mazsalacas novada kultūras centra
foajē spēles dambretē. Apmācību vada Aldis Ertmanis.
Ceturtdienās plkst. 11.00 Mazsalacas novada kultūras
centra zālē vingrošana visiem, kuri vēlas vingrot. Nodarbības
vada Mārtiņš Seimans.
Senioru biedrība "Atbalss" izsaka pateicību Mazsalacas novada iedzīvotājiem par atnestajiem ziediem
un līdzdalību dekoru veidošanā "Par godu 1. septembrim!"
Īpašs paldies Janai Buliņai, Lienei Apsītei un Antrai Aizpurietei, kā arī labvē-iem Marekam Bērziņam,
Mihailam Siņicinam, Anitai Rubulei ar domubiedriem. Paldies līdzjutējiem!
Senioru biedrības valde
Septembrī un oktobrī Mazsalacas novada kultūras centrā skatāma fotoizstāde ”Ziedošā Mazsalaca”
Sē-u muižas mazajā zālē skatāma izstāde "Putni". Eksponētos darbus gleznojuši Mazsalacas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi, kā arī Mazsalacas novada kultūras centra gleznošanas darbnīcas dalībnieces.

Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā (Parka iela 31) starptautiskā projekta „Bridging Baltic” ietvaros
notiek šādas nodarbības:
16., 17., 23., 24. septembrī plkst. 18.00 - 20.00 Keramikas nodarbības;
‣
18., 25., septembrī plkst. 13.00 - 15.00 Tekstila darbnīca 1.–4.kl. skolēniem;
‣
16., 23., 30.septembrī plkst. 14.00 - 18.00 Tekstila darbnīca jauniešiem;
‣
18., 25., septembrī plkst. 17.00 - 21.00 Tekstila darbnīca pieaugušajiem.
‣
SKOLA MUIŽĀ
Valsts kultūras pieminek-u aizsardzības inspekcija sadarbībā ar kultūras pieminek-u saimniekiem jau 19.
reizi rīko Eiropas kultūras mantojuma dienas. 2013. gada tēma „Skolas kultūras pieminek-os”.
Valtenber&u muiža ir viena no desmit muižām Vidzemē, kurā atrodas skola. Akcijas ietvaros 13.
septembrī pie muižas mastā tika uzvilkts Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs un brīvprātīgie
skolotāji – gidi kavējās atmiņās par muižas vēsturi kopā ar vēsturniecēm Taigu Eglīti, Baibu Me-(i un
skolas patriotu Ēriku Krūmiņu.
14. un 15. septembrī muižskola sagaidīja apmeklētājus. 16. septembrī sākumskolas skolēni klašu
audzinātāju pavadībā iepazina skolas, Valtenber&u muižas, vēsturi, apmeklēja izstādi un izstaigāja muižas
kompleksu. Pēcpusdienā muižas zālē skolēni iepazinās ar seno mūzikas instrumentu vēsturi, to
skanējumu un paši varēja iejusties seno muzikantu lomā Alberta un Lienes Rokpelņu vadībā.
Mazsalacas vidusskolas vadība
SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS
Elzu Aizpurieti - 90
Mildu Krumholci - 90
Margrietu Bēteri - 85
Margu Jurku - 85
Valentīnu Lejiņu - 80
Juri Meisteru - 80
Aleksandru Sēneli - 80
MAZSALACAS
NOVADA ZIŅAS

Izdots 2013. gada 25. septembrī
Mazsalacas novada pašvaldības
izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas.
Tirāža – 1500 eksemplāru.
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SVEICAM AUGUSTA JAUNDZIMUŠOS
Ralfu Grāvelsiņu
Tomu Kalniņu
Jēkabu Brokānu
Emīliju Līvu Seržanti
Elīzu Tuču

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

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

