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MAZSALACAS
novada ziņas

Sveiki, novadnieki!

RINDA UZ BĒRNUDĀRZU ARĪ MAZSALACĀ
Mācību gada sākumā Mazsalacas novada
Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) rindā uz
vietu dārziņā pretendēja 26 bērni. Tika uzņemti
14 bērniņi, bet pārējie palika “aiz svītras”.
Tā kā bērnudārza rindā var iestāties no
bērna dzimšanas brīža, tad daļa gluži vienkārši
vēl bija par mazu, tomēr septiņiem bērniem
bērnudārza vecums bija pienācis, bet vieta
dārziņā neatradās.
Jau septembrī problēmas risināšanā aktīvi iesaistījās
Mazsalacas novada izpilddirektors Ritvars Sirmais,
domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis un domes
deputāti.
Ritvars Sirmais:
Rūpīgi	
   tika	
   izpētīta	
   reālā	
   situācija	
   bērnudārzā,	
   un	
  
apzinātas	
   visas	
   rindā	
   stāvošās	
   ģimenes.	
   Sarunas	
   ar	
  
pirmsskolas	
   izglītības	
   iestādes	
   vadību	
   noveda	
   pie	
  
pozitīvām	
   pārmaiņām.	
   Tika	
   reorganizētas	
   grupiņas	
  
(vairāki	
  bērni	
  pārcelti	
  no	
   mazākās	
  grupiņas	
  uz	
   vidējo),	
  
sakārtoti	
  tīri	
  sadzīviski	
  jautājumi,	
  kā	
  rezultātā	
  pieciem	
  
novada	
   bērniem	
   tomēr	
   atradās	
   vieta	
   pirmsskolas	
  
izglītības	
   iestādē,	
   bet	
   rinda	
   bērnudārzā	
   saruka	
   līdz	
  
diviem	
   mazuļiem,	
   kuriem	
   bērnudārzs	
   būtu	
   pienācies	
  
jau	
  šogad.
O&esja Genriha-Kauliņa:
Par	
  jaunākās	
  meitas	
  Valērijas	
  tikšanu	
  bērnudārzā	
  biju	
  
ļoti	
   priecīga.	
   Man	
   ir	
   trīs	
   meitas,	
   un	
   šī	
   man	
   ir	
   reāla	
  
iespēja	
   beidzot	
   kaut	
   nedaudz	
   atpūsties,	
   sakārtot	
   vidi	
  

Rudens piezadzies nemanot,
un arī pašvaldībā steidzam
pabeigt āra darbus pirms
ziemas iestāšanās. Veiksmīgi
nodota
ekspluatācijā
vidusskolas sporta zāle un
sadzīves kanalizācija s
sistēma Mazsalacas pilsētā.
Vēl jāpabeidz sakārtot lietus
ūdens kanalizācija, un
beidzot varēsim braukt pa
gludākām ielām.
Būsim aktīvi un piedalīsimies
savu kaimiņu, draugu un
censoņu
godināšanā,
aizpildot gada cilvēka
Mazsalacas novadā anketas!
Tuvojas patriotu nedē&a ar
nozīmīgiem datumiem
mūsu valstij. Aicinu šajā laika
posmā jo īpaši padomāt par
pamatvērtībām, valstiskumu
un patriotismu un izkārt
valsts karogu laikā no 11. līdz
18. novembrim.
Radīsim svētku sajūtu paši!

ap	
   sevi,	
   mazliet	
   veltīt	
   Rimtus svētkus novēlot,
laiku	
  sev	
  pašai.	
  Vīrs	
   ir	
   Mazsalacas novada domes
ģimenes	
   apgādnieks,	
   priekšsēdētājs
tāpēc	
   algotu	
   darbu	
   Harijs Rokpelnis
uzreiz	
   nemeklēšu,	
  
taču	
  šis	
  gads	
   man	
   būs	
  
kā	
   iespēja	
   atsperties	
  un	
   uzkrāt	
   spēkus,	
   lai,	
   iespējams,	
  
sāktu	
   nodarboties	
   ar	
  savu	
   biznesu	
  jau	
  nākamgad.	
   Arī	
  
Valērijai	
   dārziņā	
   ļoti	
   patīk.	
   Jūtu,	
   ka	
   pa	
   šo	
   mēnesi	
  
bērnudārzā	
   viņa	
   ir	
   vairāk	
   attīstījusies,	
   kļuvusi	
  
patstāvīgāka,	
  kas	
  ir	
  ieguvums	
  arī	
  viņai.
Pavisam Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādi
šogad apmeklē 63 bērni: mazāko “Ezīšu” grupiņā ir 17
mazu&i, bet “Mārītes” un “Bitītes” grupiņās abās ir pa
23 mazajiem novadniekiem.
Valda Pēkšēna, Mazsalacas PII vadītāja:
Nākamais	
  gads	
   bērnudārzā	
   izskatās	
  stipri	
   līdzīgs	
   šim	
  
gadam.	
   Plānojam,	
   ka	
   varēsim	
   uzņemt	
   četrpadsmit	
  
jaunus	
   bērnus,	
   bet	
   apmēram	
   sešiem	
   atkal	
   varētu	
  
pietrūkt	
  vieta	
  dārziņā.
Ritvars	
  Sirmais:
Prieks,	
   ka	
   šogad	
   varējām	
   kaut	
   nedaudz	
   sakārtot	
   šo	
  
jautājumu,	
  jo	
  arī	
  šie	
   daži	
   vecāki,	
   kuriem	
   nu	
   ikdiena	
   ir	
  
atvieglota,	
   mums	
   ir	
   svarīgi.	
   Cerams,	
   ka	
   arī	
   tīri	
  
finansiāli	
   novadam	
   tas	
   dos	
   kādu	
   pienesumu.	
   Tomēr	
  
mēs	
  nedrīkstam	
  aizmirst,	
  ka	
  nepietiekamā	
  bērnudārza	
  
kapacitāte	
   joprojām	
   ir	
   problēma,	
   kuru	
   jārisina	
   jau	
  
tagad,	
  lai	
  nākamgad	
  situācija	
  neatkārtotos.	
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MŪSĒJIE
DZIMTSARAKSTUS PRET NEKO CITU NEMAINĪTU
Anna Penka Mazsalacas novada dokumentu
pārbaudīšanu, Kā
jūties,
strādājot
pašvaldībā
strādā
par sistematizēšanu, aprakstīšanu, dzimtsarakstos?
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju numurēšanu, cauršūšanu - Sākumā es par to nedomāju,
un arhīva pārzini. Viņu vislabāk jāiedzi&inās visā. Man ir jānodrošina nevērtēju, jo viss man bija jauns, viss
raksturotu teiciens: “Darbs nav arhīva dokumentu pieejamība, bija jāapgūst un nekam citam laiks
grūts, bet atbildīgs”, jo jāstrādā jāizsniedz arhīva izziņas, uz laiku neatlika. Tagad, pēc laika, ir nākusi
gan ar ci lvēkiem, kuri uz lietošanā arhīva dokumenti utt. izpratne, ka no visiem darbiem
pašvaldību nākuši svarīgu dzīves Katr u gadu jāsastāda lietu pašvaldībā dzimtsaraksti ir tie, kurus
pieturas punktu - dzimšanas, nomenklatūra, jāsastāda pastāvīgi es negribētu mainīt ne pret ko citu.
miršanas
un
laulības glabājamo dokumentu uzskaites Liels izaicinājums ir laulību
reģistrēšanas gadījumos, gan arī saraksti, fonda apraksts, kādā brīdī ceremonijas. Nekad neesmu bijusi
ar mazāk zināmu, tomēr lietas jāsagatavo nodošanai glabāšanā no tām, kuras raujas sabiedrības
visnotaļ svarīgu un punktuālu Valmieras zonālajam valsts arhīvam, priekšā, grib izcelties, izteikties ska&i lietu - arhīvu.
jāraksta iznīcināšanas akti un arī tomēr dzīve pierāda, ka cilvēks var
jāiznīcina dokumenti. Darba iemācīties visu. Arī tagad jau par
Kas īsti ietilpst tavos ikdienas pienākumi ir dažādi, tādē& arī paradumu ir palicis kādas labas
pienākumos?
interesanti.
atziņas, teicienus, dzeju - jebko, kas
Dzimtsarakstu noda&ā pārsvarā tās ir
varētu noderēt kādā laulību
Mazsalacas novada iedzīvotāju Kā sāki strādāt Mazsalacas ceremonijā, pierakstīt. Cilvēki un
dzimšanas, laulības un miršanas pašvaldībā?
vēlmes ir tik dažādas un katram ir
re*istrācijas, taču ne tikai. Es Es studēju sociālās zinības, precīzāk, jāpieiet individuāli, jājūt, kas viņiem
izsniedzu civilstāvok&a aktu uzņēmējdarbības ekonomiku - sāku varētu patikt, ko labāk noteikti
re*istrācijas apliecības, izziņas, Latvijas
Lauksaimniecības neteikt, jo es taču esmu tā, kas
izrakstus no re*istru ierakstiem, universitātē, bet pēc gada pārgāju un viņiem rada šo svētku sajūtu.
anulēju, papildinu un laboju re*istru turpināju studijas Latvijas Emocionāli grūtākais darbā ir
ierakstus, sniedzu atbildes gan Universitātē. Pēc studiju beigšanas miršanas gadījumu re*istrācijas. Tu
fiziskām, gan juridiskām personām uz atgriezos Mazsalacā. Sāku strādāt redzi, ka cilvēkiem sāp un gribas
dažādiem jautājumiem saistībā ar SIA “ZVZ” par grāmatveža palīgu. viņiem palīdzēt, kaut kā mierināt,
civilstāvok&a aktu re*istrāciju, Darbs bija mierīgs, kolektīvs &oti tomēr saprotu, ka jābūt profesionāli
sniedzu pārskatus par noda&as labs. Biju iegriezusies arī Mazsalacas mierīgai, neitrālai, lai nek&ūdītos savā
darbību un sniedzu nepieciešamo pašvaldībā
pie
toreizējā darbā.
informāciju Pilsonības un migrācijas priekšsēdētāja Gunāra Zundas, lai Strādājot pašvaldībā, esmu ieguvusi
lietu pār valdei, kā arī veidoju darītu zināmu par sevi, savu izglītību nenovērtējami daudz. Saprotu un
Dzimtsarakstu noda&ā sastādīto aktu un par to, ka labprāt vēlētos strādāt novērtēju, ka šeit strādāt - tā ir
re*istru arhīva fondu un glabāju savā dzimtajā pilsētā - Mazsalacā. milzīga iespēja. Bieži sanāk veltīt
arhīvu no 1994. gada - funkcijas ir Pēc laiciņa mani no pašvaldības uzmanību arī sekretāres darbam, kas
&oti daudz un dažādas. Noteikti arī uzr unāja startēt izsludinātajā arī personīgi ir liels ieguvums.
jāpiemin ikgadējo Mazsalacas novadā konkursā par algas grāmatveža Sākumā likās - ārprāc, es šo nekad
jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku amatu, ko arī darīju. Par algas neiemācīšos, jutos kā no laivas
sveikšanas pasākumu, kas katru gadu grāmatvedi netiku, taču tad kādā izmesta! Visi nāk un kaut ko jautā kopā ar Mazsalacas novada Kultūras dienā man zvanīja Anita Zariņa - tā taču ir atbildība šo cilvēku priekšā,
centru tiek organizēts decembrī.
ilggadējā Dzimtsarakstu noda&as bet, ja kaut ko grib, tad var iemācīties
Arhīvs, savukārt, aptver visu, kas vadītāja un izteica piedāvājumu man it visu!
notiek pašvaldībā - man ir jāpārzina pārņemt viņas amata pienākumus. Ja
&oti daudz pašvaldības dokumenti, un godīgi, man tajā brīdī nebija liela Ar ko nodarbojies ārpus darba
nojausma par to, kas šis īsti ir par laika?
tieši tie svarīgākie –
darbu un kādi ir pienākumi. Tomēr, .oti patīk pavadīt laiku brīvā dabā,
ilgstoši
un
visu apdomājot un apsverot, 2012. braukt ar velosipēdu. Visu laiku esmu
patstāvīgi
gada 1. jūnijā es darbu uzsāku. Liels dejojusi. Pašlaik gan nē, jo tikko ir
glabājamie. Man
paldies jāsaka Anitai - viņa bija tā, kas izjucis mūsu deju kolektīvs - daudzi
dokumenti ir
pacietīgi un soli pa solim visu mācās, strādā citur un nevaram vairs
jāsagatavo
izskaidroja, parādīja, iemācīja. Tagad veltīt pienācīgi daudz laika. Toties
glabāšanai
Dzimtsarakstu noda&as darbā es tagad ir sākusies aerobikas sezona.
arhīvā,
ta s
jūtos pārliecinoši, tomēr arhīvs ir tā Ar prieku piedalos projekta Bridig
n o z ī m ē
lieta, kuru var mācīties un mācīties Baltic rokdarbu aktivitātēs, piedalījos
vienmēr. Tā kā mūsu pašvaldībā labi filcēšanas nodarbībās, tagad pie
tiek atbalstīti semināri un mācības, Bir utas
Jansones
apgūstu
es izmantoju šīs iespējas, lai tekstilapstrādi - šūšanu, kas ir &oti
papildinātu savas zināšanas un noderīgi un interesanti. Vēl atpūšos
sekotu līdzi visam jaunajam. kopā ar draugiem, *imeni, atbalstu
Vieni no lielākajiem atbalstiem savus brā&us un draugus florbolā.
pēc Anitas
Man Mazsalacā &oti patīk dzīvot. Ir,
aiziešanas no pašvaldības ir protams, lietas, kas pietrūkst, bet
Kancelejas vadītāja Vija vienmēr taču var aizbraukt, tepat ir
Jaunalksne un lietvedības Valmiera, Rīga. Turklāt Mazsalacā ir
sekretāre Liene Bogdanova, labs kultūras piedāvājums.
viņas zina &oti daudz un Mazsalacai piemīt sava mazpilsētas
nekad neskopojas ar burvība, savs miers, skaistums un
padomu.
tagad es to visu varu baudīt un
priecāties!
2
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AKTUĀLI
KURINĀT SILTI UN DROŠI
Mūs pašreiz vēl lutina siltais rudens tikai ar dažām aukstākām
naktīm. Ir pats pēdējais brīdis pārbaudīt apkures ierīces savās
mājās. Katru mēnesi Latvijā dzīvojamās ēkās izce&as ne mazāk kā
200 ugunsgrēki. Atkarībā no gadalaika šis skaits ir mainīgs mazāk ugunsgrēku ir vasaras mēnešos, taču ziemas mēnešos tas
var pat dubultoties.
Netīrīts dūmvads – ugunsbīstams
Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz dūmvada iekšējās
virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas
savlaicīgi nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces
darbības efektivitāti, bet sliktākajā gadījumā izsauc intensīvu šo
produktu degšanu, paverot ce&u karstajām dūmgāzēm un
liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām.
Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem apkures iekārtas un
ierīces jāpārbauda divas reizes gadā, ja ekspluatācijas noteikumos
nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem.
Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra
pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonas laikā ne retāk
kā reizi mēnesī – ilgdedzes krāsnīm, bet divas reizes citām
apkures ierīcēm.
Biežāk izplatītās kļūdas
Ja jums ir malkas plīts, tad ir jāatceras, ka plītis laika gaitā
nolietojas, var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts virsmā
parādīties spraugas, caur kurām būs iespēja izk&ūt karstajām
dūmgāzēm. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanai drošas,
tām periodiski nepieciešams remonts vai atjaunošana, rūpīgi

aizsmērējot radušās plaisas, kā arī savlaicīgi nomainot izdegušo
cepeškrāsni, nomainot durtiņas.
Ciemakukulī – dūmu detektors
Ugunsgrēki, kas saistīti ar dažādām apkures sistēmas problēmām,
nereti izce&as lauku viensētās, kur dzīvo vientu&i sirmgalvji, kuriem
pašiem ir problēmas atrast skursteņslau/i, kurš varētu pirms apkures
sezonas sākuma pārbaudīt krāsnis un dūmvadus vai nav radušās
plaisas un bojājumi un, ja nepieciešams, veikt dūmvadu tīrīšanu un
remontu. Aicinu visus pirms apkures sezonas sākšanas apmeklēt
savus vecākā gadagājuma piederīgos un pārliecināties, ka viņu
mājok&os ar apkures ierīcēm viss ir kārtībā un ka viņu mājās aukstajos
ziemas mēnešos būs silti un pats braucot pie saviem mī&ajiem
ciemos, kā ciema kukuli atvediet un uzdāviniet dūmu detektoru. Pat
ja apkures ierīces būs kārtībā, nereti tieši vecākā gada gājuma cilvēki
pirms došanās gulēt aizmirst aizvērt krāsns vai plīts durtiņas, kā
rezultātā var izkrist kāda oglīte, piemirstas uz krāsns atstātais dvielis,
kurš var aizdegties. Dūmu detektors visātrāk paziņos par
sadūmojumu un tātad par iespējamo ugunsgrēku, un tas var glābt
vissvarīgāko, kas mums ir – cilvēka dzīvību.
Lai uguns šoziem mūs silda, bet nededzina!
VUGD Mazsalacas posteņa vecākais inspektors Gints Alberings
Valmieras BUB skursteņslauķu pieteikšana: tel. 64222718;
mob. 29412057.
Informāciju par skursteņslauķu pakalpojumiem
Mazsalacas novadā sniedz SIA“Banga” tel: 64251394

ZUPA ĪSTAJĀ BRĪDĪ
No 22. oktobra un turpmāk trīs dienas nedēļā Projektā	
  ir	
  iegūti	
  1130	
   lati,	
   par	
  kuriem	
   astoņus	
   mēnešus	
  varēs	
  
Mazsalacā darbosies zupas virtuve. Tur siltu ēdienu nodrošināt	
   mūsu	
   novada	
   trūcīgākos	
   iedzīvotājus	
   trīs	
   dienas	
  
būs iespējams baudīt tiem, kuriem šobrīd dažādu nedēļā:	
   otrdienās	
   (plkst.14.00),	
   ceturtdienās	
   (plkst.	
   13.30)	
   un	
  
iemeslu dēļ klājas grūti, un ne vienmēr ir iespēja vai sestdienās	
   (plkst.14.00)	
   ar	
   siltu	
   ēdienu.	
   Projekta	
   naudiņu	
  
rocība ēdienu pagatavot mājās.
sadalot,	
  tie	
  ir	
  11	
  lati	
  dienā,	
  bet	
   vienas	
  dienas	
  zupas	
  izmaksas	
  ir	
  
Ideja par zupas virtuves izveidi pieder organizācijas “Carita 15	
   lati,	
   tāpēc	
   Mazsalacas	
   novada	
   pašvaldība	
   ir	
   apņēmusies	
  
Latvija” priekšniecei Ženijai Narņickai. “Carita Latvija” līdzfinansēt	
   Ls	
   4	
   dienā,	
   lai	
   pilnībā	
   varētu	
   segt	
   pakalpojuma	
  
Mazsalacā darbojas zem Mazsalacas kato&u draudzes. Tās izdevumus.
vadītāja Marta Lulle un Anita Šteinberga aktīvi ir iesaistījušās Zupas virtuvi gādīgi ir apņēmusies organizēt Mazsalacas
projektā un palīdz Ženijai pie zupas izdales.
slimnīca gan uzvārot zupu, gan atvēlot omulīgu stūrīti
Stāsta Ženija:
Mazsalacas slimnīcas pirmajā stāvā tiem, kuri vēlēsies ēst uz
Tā	
   kā	
   savā	
   mājā	
   nu	
   jau	
   vairākus	
   gadus	
   vienu	
   istabu	
   esmu	
   vietas.
atvēlējusi	
  humānās	
  palīdzības	
  izdalei,	
  kas	
  arī	
  ir	
  “Carita	
   Latvija”	
   Ženija stāsta, ka pirmajā zupas virtuves dienā atnākuši 16
iniciatīva,	
  tad	
   bieži	
  vien	
  redzu	
  -‐	
  mazsalaciešiem	
  neklājas	
  viegi.	
  Ir	
   cilvēki. Daži ar asarām acīs teikuši paldies, jo šāda palīdzība
pirmspensijas,	
  pensijas	
  vecuma	
  cilvēki,	
  kuri	
  ir	
  izmisuši,	
   jo	
  darbu	
   nākusi tiešām laikā.
viņu	
   vecumā	
   atrast	
   nav	
  iespējams,	
  bet	
   uz	
   ārzemēm	
   aizbraukt	
   Iedzīvotāji tiek aicināti būt atsaucīgiem un ziedot dārzeņus,
naudiņas	
   nepietiek.	
   Dažiem	
   sadzīves	
   apstākļi	
   ir	
   pilnīga	
   pienu, ga&u vai jebko citu, kas būtu noderīgs silta ēdiena
pagatavošanai, jo tā varētu samazināt zupas izmaksas un
katastrofa!
Zupas	
  virtuve	
  šādiem	
  cilvēkiem	
  ir	
   liels	
   atspaids,	
  turklāt	
   daudzās	
   pabarot vairāk cilvēku vai pagarināt zupas virtuves darbību.
pilsētās	
  šāds	
  piedāvājums	
  trūcīgajiem	
  jau	
  ir	
  ieviests,	
  tāpēc	
  arī	
  es	
   Tāpat nebūsim vienaldzīgi, bet ziņosim par grūtībās
nonākušiem līdzcilvēkiem, kuriem zupas virtuve varētu būt
nolēmu	
  pamēģināt.
Borisa	
   un	
   Ināras	
   Teterevu	
   fonds	
   projektu	
   neatbalstīja,	
   bet	
   liels atspaids. Ziedot vai pieteikties uz zupas virtuvi var pa tel.
labdarības	
   portāls	
   ziedot.lv	
   manu	
   projektu	
   apstiprināja.	
   29186114 (Ženija)
NOSLĒDZIES JAUNIEŠU PROJEKTA SEMINĀRU CIKLS UN DISKUSIJAS AR POLITIKAS VEIDOTĀJIEM
Septembra nogalē Cēsīs norisinājās Vidzemes plānošanas re*iona (VPR) projekta „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana
par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku re*ionos” noslēguma seminārs, kurā
jaunieši iepazīstināja ar projekta laikā izveidotajām biznesa idejām un diskutēja ar politikas veidotājiem par jauniešiem atbilstošu
uzņēmējdarbības instrumentu ieviešanu.
Semināra VPR iepazīstināja klātesošos ar projektu un jaunieši prezentēja paveikto. Pašvaldību pārstāvji vērtēja un komentēja
jauniešu izstrādātās biznesa idejas, no kurām pašvaldības pārstāvjus īpaši ieinteresēja Join 4 the Jump – sociālās uzņēmējdarbības
platforma, kas saved kopā jaunieti, uzņēmēju un radošās industrijas/pašvaldību.
Mazsalacas novadu pārstāvēja 3 jaunieši – Liene Bogdanova, Agne Me&/e un Sandris Bēteris.
Esmu &oti pateicīga pašvaldībai par doto iespēju piedalīties šajā projektā, jo tā līdzfinansēja mūsu dalību. Jau projekta pirmās dienas
seminārā mums bija jā/eras pie darba, jāpilda testi, lai treneri visus dalībniekus varētu sadalīt komandās. Tikai noslēgumā
uzzinājām kāda bija mūsu loma pēc testu rezultātiem, un tas bija pārsteigums – katra loma bija tieši tāda, kādu noteica pildītie
testi. Mēs izstrādājām kontaktu platformu – datu bāzi, kurā būtu iespēja re*istrēties jaunietim, uzņēmējam, radošajai industrijai, lai
meklētu domubiedrus, darbu, piedalītos apmācībās. Guvām atbalstu no pašvaldībām, jo jebkura pašvaldība ir ieinteresēta, lai tās
jaunieši būtu nodarbināti un nepamestu dzimto pusi. Ar komandas biedriem esam vienojušies, ka mē*ināsim šo ideju attīstīt un
„palaist darbībā”.
Agnes komandas ideja bija par suņu pastaigu laukuma izveidi Rīgas apkārtnē, un Sandra komandas ideja bija ražot ozolzī&u kafiju.
Piektdienas noslēguma pasākumam gatavojāmies &oti intensīvi, strādājām pie prezentācijas līdz plkst. 2.30 naktī, modāmies
septiņos no rīta, lai būtu pilnībā sagatavojušies. Projekta laikā ieguvu daudz patīkamas emocijas, zināšanas, daudz jaunu paziņu un
patīkamus iespaidus.
Liels paldies jāsaka arī mūsu trenerēm - Vitai Brakovskai, Inesei Šubēvicai un Lienei Kuplajai, kā arī VPR pārstāvei Andai
Eihenbaumai.
Iesaku Mazsalacas novada un citu novadu iedzīvotājiem un īpaši jauniešiem iesaistīties šādos projektos, jo iegūtās zināšanas
noteikti noderēs.
Liene Bogdanova
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MAZSALACAS NOVADA IZPILDDIREKTORS RITVARS SIRMAIS
PAR PAVEIKTO AIZVADĪTAJĀ MĒNESĪ:
Dzelzceļa pārvads ir sliktā stāvoklī, šobrīd norit sagatavošanās darbi, lai varētu salabot bojātās pārvada vietas un atjaunot
gājēju celiņu vienā pusē. Ceram uz iedzīvotāju sapratni, jo remontdarbu laikā, iespējams, būs apgrūtināta kustība.
Ir sākts risināt novada Sporta spēļu jautājums, kuras notiks nākamajā gadā.
Kopīgi ar Mazsalacas novada muzeja un domes darbiniekiem apsekota Mazsalacas tekstilfabrika, uzsākts dažādu
pagātnes liecību, stāstu un fotogrāfiju apkopošanas process.
Atsaucoties uz iedzīvotāju novērojumiem, novērsti tieši draudi cilvēku drošībai, aizberot novecojušās attīrīšanas iekārtas
bijušajā poligonā lejpus Mazsalacas vidusskolas.
Tiek sekots līdzi Mazsalacas vidusskolas sporta zāles siltināšanas beigu darbiem, kā arī lietus un sadzīves kanalizācijas
izbūves noslēgumam pilsētā.
Oktobra beigās Mazsalacas novada pašvaldība sadarbībā ar senioru biedrību “Atbalss” organizēja pilsētas sakopšanas
talku. Gribu teikt lielu paldies tiem, kuri atsaucās un bija gatavi iesaistīties sakopšanas talkā.
Pie jaunā sporta laukuma nozāģēts koks, kas potenciāli apdraudēja iedzīvotāju drošību.
Rasta iespēja vēl pieciem Mazsalacas novada bērniem apmeklēt bērnudārzu, tādējādi samazinot rindu uz vietu
Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādē.
Sadarbojoties ar deputātiem un Mazsalacas vidusskolas direktori, esam veiksmīgi atrisinājuši 5-6 gadīgo grupiņas
“Sprīdītis” dabalaiku, šobrīd grupiņas darba laiks ir līdz pulksten 18:00.

SIA “BANGA KPU” INFORMĒ PAR PROJEKTA “ŪDENSSAIMNIECĪBAS
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA MAZSALACĀ, II KĀRTA” IEVIEŠANAS GAITU
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” (id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/011) ietvaros
uzņēmējs SIA “Wesemann” 2013.gada 18.oktobrī ir pabeidzis sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecības darbus atbilstoši līguma
“Kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve Mazsalacā” (Nr.2012-KF/01) nosacījumiem. Līguma izpildes rezultātā Mazsalacā izbūvēti
kanalizācijas tīkli 3,1 km garumā, tai skaitā, pašteces kanalizācijas vadi Pērnavas, Pasta, Krasta, Sporta ielās un Brīvības bulvārī 2,9 km
un kanalizācijas spiedvads Jāņa ielā 0.2 km ar 1 sūkņu staciju.
5emot vērā, ka projekta ietvaros tika izbuvēti pieslēgumu atzari no ma*istrālajiem vadiem līdz visu īpašumu robežām, kas atrodas
projekta skartajā teritorijā, vēlreiz aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus un
pieslēgt savus īpašumus pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
Atgādinām, ka, lai veicinātu pieslēgumu ierīkošanu, pagaidām iedzīvotājiem nav jāmaksā par pieslēgšanos. Vienīgie
izdevumi, ar ko jārēķinās pieslēdzoties centralizētajiem tīkliem, ir iekšējo tīklu izbūve sava īpašuma robežās.
Lai pieslēgtos pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, jārīkojas sekojoši:
1.
īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz SIA “BANGA KPU” iesniegums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pieslēguma ierīkošanu (veidlapas pieejamas Mazsalacas pašvaldības domē, SIA “BANGA KPU” birojā un internetā
Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/iestades/sia-banga-kpu/pakalpojumi
2.
SIA “BANGA KPU” izsniedz tehniskos noteikumus un pēc nepieciešamības sniedz individuālas konsultācijas konkrētajā
objektā. Viens no tehnisko noteikumu nosacījumiem ir ūdensskaitītāja uzstādīšana ūdensvada ievadā;
3.
īpašnieks par saviem līdzek&iem izbūvē iekšējo ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu un saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem
pieslēdz to pie ma*istrālā vada atzarojuma, kas izbūvēts līdz īpašuma robežai;
4.
SIA “BANGA KPU” apseko izbūvēto pieslēgumu, noplombē skaitītāju un noslēdz atiecīgu ūdenssaimniecības pakalpojumu
līgumu.
Papildu informāciju var iegūt zvanot pa tālruni Ritai Lizumai (29395788) vai Aldim Paeglim (26443657) vai personīgi SIA “BANGA
KPU” birojā, adrese: “Attīrīšanas”, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads.
PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA MAZSALACĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SA5ĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BANGA KPU".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN RE9IONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā 2013.gada 18.septembrī:
Nr. 11
(18.09.2013. sēdes protokols Nr.19., 17.)
Precizēti 16.10.2013. sēdes prot. Nr.21.,15
Par nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķinu zemei 2014.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" pārejas noteikumu 40.2 punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā
īpašuma nodok&a piemērošanas kārtību zemei
Mazsalacas novadā 2014.gadā.
2. 2014.gadā nekustamā īpašuma nodok&a
aprē/inam par zemi piemērot nodok&a apmēra
pieauguma ierobežojumu 25% attiecībā pret
2013.gadu. Nodok&a apmēra pieauguma
ierobežojumi neattiecas:
2.1. ja aprē/inātais nodoklis ir mazāks par 7 euro;
2.2. uz nodok&a aprē/inu par neapstrādātu
lauksaimniecības zemi.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada
1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - Harijs Rokpelnis
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18.09.2013. SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.11
„PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOK.A APRĒ<INU ZEMEI 2014.GADĀ”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli Pārejas noteikumu 40.2
punktu, pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, kurus tā publicē līdz
pirmstaksācijas gada 1.novembrim, ir tiesības 2014.gadā piemērot nodok&a
Projekta
apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodok&a apmēru zemei
nepieciešamības iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un
piemērošanas nosacījumus.
pamatojums
Lai nodrošinātu pakāpenisku nekustamā īpašuma nodok&a par zemi pieaugumu
nodok&a maksātājiem 2014.gadā, saistošo noteikumu projektā noteikts, ka
2014.gadā tiek piemērots nodok&a pieauguma ierobežojums 25% apmērā.
Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts pamatojoties uz likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli" pārejas noteikumu 40.2punktu. Ar
Īss projekta satura saistošajiem noteikumiem tiks noteikts, ka 2014.gada nekustamā īpašuma
izklāsts
nodok&a aprē/inam par zemi tiek piemērots nodok&a apmēra pieauguma
ierobežojums 25%. attiecībā pret 2013.gadu un izņēmumi, kad minēto
nodok&a apmēra ierobežojumu nepiemēros.
ar nekustamā īpašuma nodok&a ieņēmumu prognozi, piemērojot
Informācija par plānoto Saskaņā
nekustamā īpašuma nodok&a aprē/inam par zemi nodok&a
projekta ietekmi uz 2014.gadā
pieauguma ierobežojumu 25% apmērā, 2014.gadā prognozētie
pašvaldības budžetu apmēra
budžeta ieņēmumi samazinās par 1109,00 LVL (1577,96 euro).
Informācija par plānoto Pašvaldības teritorijā esošajiem komersantiem un zemnieku
projekta ietekmi uz saimniecībām, kā arī fiziskām personām tiks samazināts nekustamā
uzņēmējdarbībasvidi īpašuma nodok&a slogs attiecībā uz viņu īpašumā esošo zemi.
pašvaldības teritorijā
Informācija par
Saistošos noteikumus piemēros pašvaldības Grāmatvedības noda&a.
administratīvajām Papildus administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas.
procedūrām
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KONKURSA “VEIDOSIM SKAISTU UN SAKOPTU MAZSALACAS NOVADU”
REZULTĀTI 2013. GADĀ
1. vieta
2. vieta
3. vieta
Atzinība
Mazsalacas pilsētā un novada teritorijā darbojošās ražotnes, uzņēmumi,zemnieku saimniecības
Mazsalacas
Veikals PŪCĪTE Veikals ZĪLE
Veikals BODE, “Lejasblā/i”
pilsēta un pagasts Bērziņu *imene Ores *imene
Skaņkalnes
pagasts

SIA “ZVZ”
SIA “Remak”
Modris
Aigars Mu/ielis
Zvirbulis

Ramatas pagasts

SIA “Ābeles”
veikals VĒRSIS

Sē&u pagasts

ZS “Rožkalni”
Slokenbergu
*imene

SIA “AB 71”

ZS “Ozoliņi” ZS “Vi&&ēni”
Šmitu *imene Putniņu *imene

Daudzdzīvokļu mājas ar 4 un vairāk dzīvokļiem
Mazsalacas
Upes iela 6
Parkma&i 2
Parka iela 5
Parka iela 7, Rīgas iela 2, Rīgas iela 9, Baznīcas iela 22,
pilsēta un pagasts Astra Vidovska Taiga Eglīte
Ilona Olupe
“Promulti”.
Skaņkalnes
Skaņkalnes-8
Bērzu-2
pagasts
Anta <irse
Ramatas pagasts “Arāji”
“Āboliņi”
“Ares”, “Ceriņi”
Sē&u pagasts
“Atmodas”
Lauku sētas
Mazsalacas
“Kulpji”
“Dzeguzes”
pilsēta un pagasts Ojārs Pašs
Paeg&u *imene
Skaņkalnes
“Jaunbomji”
“P&aviņas”
“Sētiņas”
pagasts
Ilze Laizāne
Saukumu *imene Žukovu *imene
Ramatas pagasts

“Lejaskundziņi” “Raudītes”
Ozolu *imene
Ingrīda Vī/e

Sē&u pagasts

“Ozoliņi”
Nora Vidēja

“Ilgas”
“Podnieki”, “Bērzkalni”, “Galtalči”, “Māriņkalni”,
Je&ena Zariņa,
“Alejas”
Ivans Karavāns

“Sprīdīši”
Zīveru *imene

“Jaunanninas”
Individuālās mājas

Mazsalacas
Aurupītes iela 3 Pērnavas iela 10 “Alojas”
pilsēta un pagasts Skavronsku *imene Ābelīšu *imene Sudaru *imene

Robežu 9, Lazdu 4a, Dārziņa 2, “Kalndronas”,
“Madaras”, Dzirnavu 1, Dzirnavu 3b, Parka 33,
Dzirnavu 3a, Upes 3a, Pērnavas 34, Nākotnes 8, Vītolu
1, Zemeņu 3, Pērnavas 33a, Rūjienas 23, Avotu 9, “Arāji”

Skaņkalnes
pagasts

“Robežnieki”

“Gudzoni”, “Zvaigžņkalni”

Ramatas pagasts

“Caunas”
Treieru *imene

Sē&u pagasts

“Ataugas”
“Avotiņi”
Eglīšu un
Pārumu *imene Safonovu
*imene

Skaņkalnes-10 “<ireles”

Andersonu *imene Skaidrīte Beriņa Raimonds Lūkins

“Sarmas”
Vilkplāteru
*imene

“Vectalči”
“Saktas”, “Birzītes”, “Silavas”, “Atvari”,
Jana Jefimova,
“Viduspatmuižas”, “Saivas”
Sandris Valainis
“Madaras”
Dace Kapture,
Vilnis <imelis

“Brammaņi”, “Lazdas”

Īpaša pateicība ilggadīgajiem novada sakoptajiem īpašumiem.
Veikals MIKS, Lībiešu-7, “Noriņas”, Ražas iela 6, Skaņkalnes iela 30, “Krastkalni”, Rīgas iela 8, “Grantiņi”, “Sturmes”,
P&avas iela 2a, P&avas iela 2, Zemeņu iela 2, Lielā iela 1, Ūdens iela 3, Avotu iela 4, Avotu iela 13, Pērnavas iela 22

FOTOKONKURSS “SALACAS JAUNĀS ROTAS”
Šogad rudens mūs lutinājis ar košām krāsām, spožu sauli un piemērotu laiku pastaigām un fotografēšanai dabā.
Dabas aizsardzības pārvalde Dau*ēnu dabas takas atklāšanā septembrī klātesošos mudināja uzņemt fotogrāfijas,
kurās būtu redzama jaunā dabas taka, Salaca vai kāda cita dabas pievilcība mūsu pusē. Aicinām arī Tevi iesaistīties
šajā konkursā, uzņemot fotogrāfijas un iesūtot tās elektroniski (ilze.mitane@mazsalacasnovads.lv) līdz 18.
novembrim. Fotogrāfijas izvērtēs Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, labākās bildes/bilžu autoram dāvinot
jauno GNP-40 fotoalbumu. Visu iesūtīto bilžu galeriju varēsiet apskatīt interneta vietnē http://www.flickr.com/
photos/95977065@N05/sets , bet fotokonkursa labākā fotogrāfija tiks publicēta Mazsalacas novada ziņu lapā
novembra mēnesī.
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IZGLĪTĪBA
IEGUVUMS GAN SKOLĒNIEM, GAN SKOLOTĀJIEM
No 2011. gada oktobra līdz 2013. gada maijam Mazsalacas
vidusskolas skolēniem un skolotājiem bija iespēja darboties
Comenius projektā „EuRoSPECTrum: we respect and
embrace the variety of colours”.
Projekta vizīšu laikā divos gados nenoliedzami esam
ieguvuši lielu pieredzi, iepazinušies ar citu tautu kultūru,
tradīcijām, apskatījuši skaistas, eksotiskas vietas, ieguvuši
draugus, radījuši projekta dziesmu (Latvijā), veikuši aptauju
par dzīves stilu (Spānijā), izveidojuši spēli par stereotipiem
(Turcijā), projekta blogu un elektronisko plakātu (Dānijā),
sagatavojuši izstādi par ārējo izskatu (Igaunijā), radījuši
komiksu par godīgu spēli sportā (Be&*ijā) un izveidojuši
EuRoSPECTrum 2014 kalendāru (Grie/ijā), kā arī labāk
iepazinuši paši sevi.

Sirsnīgi pateicos Mazsalacas vidusskolas vadībai un kolē*iem,
pilsētas domei par atbalstu, novada kultūras centram,
Mazsalacas muzeju darbiniekiem, Aijai Vidovskai, Inesei
Kungai-Švītiņai par koncerta sagatavošanu, skolēniem un
viņu *imenēm, uzņemot viesus Mazsalacā 2011. gada oktobrī.
Vissirsnīgākā pateicība kolē*ei Inetai Martinsonei par
sadarbību projekta tapšanā, kā arī projekta uzdevumu un
projekta vizīšu pārskata prezentāciju sagatavošanā.
Mūsu projekts ir veiksmīgi beidzies. Valsts izglītības attīstības
a*entūra projekta gala atskaiti ir novērtējusi ar „.oti labi” (no
kritērijiem &oti labi, apmierinoši, vāji), un projekts ir
identificēts kā labās prakses piemērs. Esam izvirzīti Baltijas
valstu projektu izstādei EXPRO 2013, Rīgā 22. novembrī.
Lilija Gūtmane,
Mazsalacas vidusskolas ang&u valodas skolotāja

OKTOBRIS RAMATAS SĀKUMSKOLĀ

Rudens dienas skolā steidz ierastā ritmā. Skolēni čakli
mācās, raksta pārbaudes darbus un piedalās interešu izglītības
pulciņu darbā.Oktobri Ramatas skolā var dēvēt par
amatniecības prasmju mēnesi. Mazsalacas novada pašvaldība ir
iesaistījusies starptautiskā projektā „Jauniešu tiesības uz
nemateriālo kultūras mantojumu Baltijas jūras re*ionā
"Bridging Baltic"”. Projekta ietvaros notiek amatniecības
nodarbības Mazsalacā. Arī Ramatas sākumskolas audzēkņiem
bija iespēja izmantot dažādas interesantas nodarbes. Skolā 1.
oktobrī pieredzējušas meistares vadībā skolēni izgatavoja māla
svilpauniekus, bet pirmsskolēni - dažādas sēnītes. Savukārt 8.
oktobrī skolēni un sešgadīgie pirmsskolēni devās ekskursijā pie
dažādiem amatniekiem. Pirmā pietura – Cēsu pils. Cēsu
pilsdrupu apskate un darbs pie rotka&a, Tautas dai&amata
meistara, Daumanta Kalniņa. Pēc interesantā stāstījuma par
seno rotu pagatavošanu un Cēsu pils apkārtnes arheolo*iskiem
izrakumiem, katrs pagatavoja Cēsu šiliņu. Jubilāriem, meistara
vadītiem, vēl bija iespēja izgatavot kaklarotu – talismanu.
Otrā pietura – Līgatnes pagasta „Ikneši”. Tāsi/u, Tautas
dai&amata meistaru, Vizmas un Pētera Zvirbu&u vadībā skolēni
pagatavoja kaklarotu ar latviešu rakstu zīmi. Interesants bija
meistaru stāstījums par bērza tāšu izmantošanu dažādu
priekšmetu pagatavošanā.
Trešā pietura – Vaidavas pagasta „Lejasbregži”. Šeit
arī tikšanās ar tautas dai&amata meistari, kerami/i, Īrisu
Vainovsku. Pēc interesantā stāstījuma par iepriekšējā gadsimta
krēslu darinātāju darbu Vaidavas pusē un muzeja apskati

skolēni k&uva par kerami/iem, pagatavoja sev laimes pogas un
kādu tīkamu lietiņu no baltā māla.
Ramatas sākumskolas pedagogu, skolēnu un vecāku
vārdā izsaku pateicību projekta vadītājam Kasparam Vālem
par iespēju skolēniem piedalīties šajā projektā, tādējādi
iepazīstot un izmē*inot senās amatu prasmes, labāk izprast
tautas kultūras mantojuma sasaisti ar mūsdienām. Paldies arī
Ilekss grupas šoferiem Jurim un Kārlim.
Oktobra pirmā svētdiena ir Skolotāju diena. Ramatas
sākumskolā pirms svētkiem, 4. oktobrī, skolā strādāja
„jaunie” skolotāji – 4. klases skolēni. Skolēni organizēja un
vadīja stundu darbu klasēs. Šogad pie pirmsskolēniem
„Cālīšiem” un „Taurenīšiem” darbu organizēja bijušie audzēkņi,
tagadējie Mazsalacas vidusskolas skolēni – Linda, Kristīne,
Laura, Jolanta, Laine. Pēc stundām izskanēja darba
vērtējums, atziņa viena – visiem jaunajiem skolotājiem &oti
patika šāda darba organizācija. Vakarā Mazsalacas kultūras
centrā novada skolotāji pulcējās uz tradicionālo Skolotāju
dienas pasākumu. Bija uzrunas, apsveikumi, mākslinieku Jāņa
Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela koncerts.
No 1.oktobra skolēni mielojas ar „Skolas aug&a” āboliem. Ir
degustēti dažādu š/irņu āboli. Interesantākā visiem likās
„Sarkangalvīte”. Šajā mācību gadā aug&u izdales periods
programmā „Skolas auglis” ir no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014.
gada 24. janvārim.
No 28. oktobra līdz 1. novembrim skolēnu rudens brīvdienas.
Pirms brīvdienām skolēni čakli pastrādāja un saposa skolas
apkārtni.

IEDVESMOJOŠI CIEMIŅI VIDUSSKOLĀ
Oktobrī Mazsalacas vidusskolas skolēniem bija
iespēja iepazīties gan ar brīvprātīgā darba veicējām,
gan “Iespējamās misijas” viesi akcijas “Iedvesmo
mācīties” ietvaros Arni Krauzi.
Šādas	
  tikšanās	
  iedvesmo	
  un	
   ir	
  noderīgas	
  skolēniem	
  gan	
  domājot	
  
par	
   savu	
   nākotnes	
   profesiju,	
   gan	
   vienkārši	
   kontaktējoties	
   ar	
  
cilvēkiem,	
   kuri	
   nav	
  no	
   skolas	
   vides.	
   Ideāli,	
   ja	
   tas	
   notiek	
   angļu	
  
valodā	
   un	
   ir	
   papildus	
   stimuls	
   bērniem	
   to	
   apgūt, atzīst
Mazsalacas vidusskolas ang&u un sociālo zinību skolotāja Inga
Strižņova.
Inga pirms tim gadiem pateicoties izglītības programmai
“Iespējamā misija” sāka strādāt Mazsalacas vidusskolā par
skolotāju, bet pirms tam bijusi iesaistījusies brīvprātīgo darbā
Be&*ijā, Sarkanā krusta patvēruma meklētāju centrā.
Pateicoties viņas entuziasmam, oktobra mēnesī piekto un
sesto klašu skolēniem bija iespēja satikt Eiropas brīvprātīgā
darba veicēju Dinu no Igaunijas, kā arī Beatu no Ungārijas un
Mateju no Slovēnijas. Meitenes ang&u valodas stundās
bērniem prezentēja savu valsti, atbildēja uz jautājumiem un
iepazīstināja skolēnus ar Eiropas brīvprātīgo darbu. Pēc
prezentācijas skolēniem bija grupu darbs, reflektējot redzēto
un dzirdēto. Un, kā jau ierasts, ikviens interesējošais
jautājums jāuzdod ang&u valodā, kas patiešām dažbrīd
skolēniem bija īsts izaicinājums.
Beata un Mateja aizrautīgi stāsta, ka Mazsalacā viņām &oti
patīk - apskatot Skaņākalna dabas parku, viņām tas licies
ārkārtīgi jauks un interesants - daudz aizraujošāks, nekā
Tērvetes dabas parks, kurā viņas nesen viesojušās. Savukārt
Dina no Igaunijas, veicot brīvprātīgo darbu Latvijā, šo zemi
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tā iemīlējusi, ka nu jau raiti runā latviski un ir nolēmusi
pārcelties uz dzīvi Rīgā.
Mudina izvēlēties profesiju
8.b klases skolēni klases stundā (audzinātāja Inga Strižņova)
varēja tikties ar LTV ziņu dienesta žurnālistu Arni Krauzi,
kurš stundu Mazsalacas vidusskolā vadīja “Iespējamās
misijas” uzrunāts.
Arnis Krauze:
“Iespējamās	
   misijas”	
   akcijai	
   piekritu,	
   nezinot	
   uz	
   kurieni	
   būs	
  
jābrauc.	
  Mazsalaca	
   	
  -‐	
  tas	
  likās	
  ļoti	
  tālu,	
   turklāt	
  sastījās	
  ar	
  ne	
  tik	
  
pozitīvām	
  atmiņām	
   pirms	
  pāris	
  gadiem,	
  kad	
  šeit	
  biju	
   pirmoreiz	
  -‐	
  
naktī	
  un	
  tumsā	
  pie	
  bēdīgi	
  slavenās	
  meteorīta	
  bedres.	
   Priecājos,	
  ka	
  
beidzot	
  bija	
  iespēja	
  Mazsalacu	
  apskatīt	
  arī	
  dienas	
  gaismā!
Pirmās	
  desmit	
   minūtes	
   klases	
  priekšā	
  bija	
   tādas	
   stīvākas,	
  tomēr	
  
bija	
   interesanti	
  dzirdēt	
   skolēnu	
   viedokli.	
   Uzdevu	
   jautājumu	
   -‐	
   ko	
  
viņi	
   rādītu,	
   ja	
   šovakar	
   televīzijā	
   varētu	
   pastāstīt	
   kaut	
   ko	
   par	
  
Mazsalacu,	
   neatkarīgi	
   vai	
   ziņa	
   būtu	
   laba	
   vai	
   slikta?	
   Man	
   par	
  
jauniešiem	
  bija	
  radies	
  iespaids,	
  ka	
  viņi	
  ārpus	
  skolas,	
  TV,	
  Facebook,	
  
Twitter	
  un	
  “Draugiem”	
  neko	
  citu	
  nezina	
  un	
  negrib	
  zināt.	
  Izskatās,	
  
ka	
   tik	
   traki	
   nav	
   -‐	
   uzzināju,	
   ka	
   jaunieši	
   Mazsalacā	
   lepojas	
   ar	
  
Skaņokalnu,	
  jauno	
  sporta	
  laukumu,	
  gribētu,	
  lai	
  arī	
  hokeja	
  laukums	
  
ir	
  kvalitatīvāks.
Skolēniem	
   stāstīju,	
  ka	
  savu	
   profesiju	
  izvēlējos	
  jau	
  skolas	
  laikā,	
  līdz	
  
ar	
   to	
   vēlāk	
   uz	
   to	
   mērķtiecīgi	
   varēju	
   iet	
   un	
   daudz	
   ko	
   sasniegt.	
  
Arī	
  viņus	
  mudināju	
  jau	
  tagad	
  sākt	
  domāt,	
  ko	
  darīs	
  “lielajā	
  	
  dzīvē”.
Projekts	
  “Iespējamā	
  misija”	
  ir	
  ļoti	
  labs.	
  Starp	
  maniem	
  draugiem	
  un	
  
paziņām	
  ir	
  vairāki,	
  kuri	
  izvēlējušies	
  kļūt	
   par	
  skolotājiem.	
  Skolotāja	
  
darbs	
  nav	
  vienkārši	
  darbs,	
   bet	
  tiešām	
  misija,	
  tāpēc	
  šādus	
  cilvēkus	
  	
  
cienu	
  un	
  uzskatu,	
  ka	
  no	
  viņiem	
  vajag	
  mācīties.

MAZSALACAS	
 NOVADA	
 PAŠVALDĪBAS	
 IZDEVUMS	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 OKTOBRIS	
 /	
 2013	
 	
 ◆	
 NR.9	
 

KULTŪRA UN SPORTS
BIBLIOTĒKA MAZSALACĀ - VIENA NO SKAISTĀKAJĀM LATVIJĀ
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) īsteno projektu „Latvijas Gaismas
pilis. 21. gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”. Projekta mēr/is ir veidot ce&ojošu fotoizstādi, katalogu un
elektronisku datu bāzi par skaistākajām Latvijas bibliotēkām.
Biedrības projekta komanda arhitekta Jāņa Dripes vadībā izraudzījusi Mazsalacas pilsētas bibliotēku dalībai
projektā. Mūsu bibliotēka novērtēta kā viena no skaistākajām, gaišākajām un mūsdienīgāk aprīkotajām
Vidzemes bibliotēkām. Fotoizstādes un kataloga atklāšana paredzēta jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ēkā kā viens no Gaismas pils atvēršanas notikumiem 2014. gada rudenī. Pēc izstādīšanas Gaismas pilī, izstāde
būs apskatāma daudzās Latvijas pilsētās.
Mazsalacas novada dome ir saņēmusi aicinājumu k&ūt par projekta atbalstītāju. 2014. gadā Mazsalacas novada
domes pārstāvji piedalīsies izstādes atklāšanā Gaismas pilī, novada *erbonis tiks izvietots uz planšetēm un
katalogā, un novads saņems 10 kataloga par Latvijas skaistākajāmbibliotēkām eksemplārus.
Zane Berga,
Mazsalacas bibliotēkas vadītāja
IZVEIDO JAUNU SLĒPOŠANAS TRASI
Distanču slēpošana Mazsalacā ir viens no populārākajiem ziemas sporta veidiem, kad
slēpošanas trasēs sastopami līdz pat 80 mazsalacieši un apkārtējo novadu iedzīvotāji.
Līdz ar pieaugušo popularitāti Mazsalacas apkaimē Egilam Kampusam radās ideja par pašmāju trases
tehniskā stāvok&a uzlabošanu, lai tā būtu līdzvērtīgāka citām trasēm un pašiem radītu lielāku gandarījumu pēc
aizvadīta treniņa.
Stāsta Egils Kampuss:
- 2012. gada rudenī aizsākās pirmie darbi pie trases uzlabošanas. Abi ar Mārci Ābelīti sakārtojām skaistu
nobraucienu un kalnu augšup. Tas it kā ir mazumiņš no kopējā garuma, bet ar kaut ko vienmēr ir jāsāk. Vēlāk
nāca ideja, ka arī citi varētu palīdzēt labiekārtot distanču slēpošanas trasi. Uzrunāju Andri Lauzni, kurš
piekrita palīdzēt organizēt talku. Tika arī apspriesti dažāda rakstura jautājumi par trases tehnisko stāvokli ar
pieredzējušajiem slēpotājiem Ivaru Slotiņu un Valdi Kampusu.
5. oktobra saulainā rītā pie Mazsalacas vidusskolas sapulcējās apmēram 30 talkas dalībnieki – gan
skolnieki, kas tikko sākuši apgūt slēpošanas pamatus, sportisti, kas arvien grib uzlabot savus rezultātus, gan
slēpotāji, kas uztur savu veselību un bauda ziemas priekus mežā. Talcinieki ar sešiem motorzā*iem, trim
krūmgriežiem, grābek&iem, lāpstām, cirvjiem labiekārtoja trases posmus 3 km garumā, atbrīvojot tos no lazdu
krūmiem, kā arī sakārtojot četrus interesantus nobraucienus un kāpuma kalnus. Pēc labi padarītā darba
talcinieki pulcējās pie gardi smaržojoša zupas katla, kuru bija sarūpējusi Selga Kampuse.
Stigas un interesantās reljefa formas līdz pirmā sniega uzsnigšanai ir izmantojamas arī citiem aktīvās
atpūtas cienītājiem - kājāmgājējiem, nūjotājiem un riteņbraucējiem.
Lūgums trases apmeklētājiem! Ziemas periodā noblietēto sniega trasi ar kājām nebojāsim, jo
paliek pēdas, kas traucē kvalitatīvi slēpot. Staigāšanai izmantosim ceļa nomales. Būsim
saprotoši un cienīsim viens otru!

SILTS PALDIES SKOLOTĀJIEM
Oktobra sākumā Mazsalacā, tāpat kā daudzviet Latvijā, tika svinēta Skolotāju diena. Mazsalacas novads
ir bagāts ar skolām - Mazsalacas sākumskola, vidusskola, mūzikas un mākslas skola, pirmsskolas
izglītības iestāde, kā arī Ramatas pagasta sākumskola un bērnudārzs ik dienas audzina, māca un rūpējas
par novada bērniem pēc vislabākās sirdsapziņas un spējām. Tieši tāpēc mūsu pilsētā jau par cienījamu
tradīciju k&uvis novada skolotājus, bijušos skolotājus un skolas darbiniekus sapulcēt vienkopus Skolotāju dienā, dāvinot viņiem koncertu.
Šogad šī patīkamā tradīcija svin jau 10 gadus, un Skolotāju diena tika atzīmēta ar skaistu Zigfrīda
Muktupāvela (balss, vijole) un Jāņa Lūsēna (taustiņinstruments) kopīgu koncertu, kas priecēja sirdi kā
siltas tējas krūze, mī&u roku pasniegta. Programmā tika izdziedāta Kār&a Skalbes dabas dzeja, Austras
Skujiņas romantiskie dzejo&i pārvērsti mīlas dziesmās, bet ar Ojāra Vācieša vārdiem dziedātās dziesmas
pavēra priekškara maliņu jaunā mūzikas nama “Daile” atklāšanas koncertizrādei novembrī, kurai
muzikālo programmu ir gatavojis Jānis Lūsēns.
Skolotājiem veltītajā pasākumā ik gadu tiek apsveikti arī tie, kuriem skolotāja darbā aprit apa&as
jubilejas. Tādas šogad svinēja:
Nadežda Leitāne - 35,
Marija Bērziņa - 30,
Daiga Urbanoviča - 30,
Lilija Gūtmane - 20.
LIZDA (Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arodbiedrības) Valmieras starpnovadu organizācijas
atzinības raksti tika pasniegti Guntai Stradai, Dainim Jurkam, Ivetai Krollei, Zaigai Ivanai, Ērikam
Krūmiņam un Fe&ai Ālmanei.
Sveiciens un vēlējums strādāt ilgi un ražīgi tika arī jaunpienācējiem skolas kolektīvā: Artūram Līmanim ekonomikas skolotājam, Lindai Brūdelei - skolotāja palīdzei un Intai Jurkai - mūzikas skolotājai.
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ĪSZIŅAS
15:00 Mazsalacas
pilsētas kapos Svecīšu
Vakars

15:00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkas
Pieaugušo noda&ā erudīcijas spēle
"Ko tu zini par Latviju?". Aicināti visi
interesenti!

8.00 Gadatirgus „No
Mi/e&iem līdz
Mārtiņiem” Rūjienas ielā

15:00 Mazsalacas KC izstādes
”Cilvēks, notikumi, gadi....” foto
mirk&os atklāšana. Ideja un materiāli
no Nellijas Nurmikas
22.00 Svētku balle Ramatas kultūras
centrā, spēlē Kaspars Maks.
Ieeja Ls 2.00 ( EUR 2,85)

11.00 Latviskās
dzīvesziņas seminārs
Mazsalacas Kultūras
Centrā (KC), lekcija
„Vārdu spēks”, lektors
Viktors Kocēns,
dalības maksa Ls 5-,
sīkāka informācija Anna 29168166

17.00
Latvijas Tautas
Frontes dibināšanas
25. gadskārtas
atceres vakars
Mazsalacas
Kultūras centrā.
Sarunas, atmiņu
stāstījumi;
Viesi : Ivars
Godmanis, Jānis
Škapars, Dainis
Īvāns, vokālais
ansamblis „ĒRA”,
vadītāja Dita
Tomsone

14.00 Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai veltīts
pasākums - koncerts Sē&u muižā
”Latviju mīlot.” Dziedātāja un
dziesmu autore Ieva Priede.
11.00
Lāčplēša diena
Pirms koncerta sveiksim sakoptāko
18.00 Lāpu gājiens un
Mazsalacas
māju, saimniecību īpašniekus.
Svētbrīdis Svētās Annas
Kultūras centrā
Ieeja koncertā bez maksas
baznīcā /vada mācītājs
Latviskās dzīves
14.00 Latvijas Republikas
Edijs Kalekaurs/,
ziņas seminārs ,
proklamēšanas
95.
gadadienas
Valmieras Kultūras
lekcija „Baltu
svinības
Mazsalacas
KC
centra kamerkora „Ka/i”
•
konkursa
„Veidosim
sakoptu
savu
zīmes”, lektors
koncerts, diri*ente Inga
novadu”
rezultātu
paziņošana;
Viktors Kocēns
Zirne. Pulcēšanās
Pāvula
Jurjāna
mūzikas
skolas
un
•
gājienam pie Mazsalacas
19.00 Mazsalacas
Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas
Kultūras centra.
KC Svētki novada
skolas simfoniskie or/estri.
pašdarbniekiem.
(diri*enti
L.
Straša
un
V.
Butāns)
15:00 Mazsalacas
Mūzika - ”Trešā
17.00 Latvijas Republikas
pilsētas bibliotēkas
Brigāde” no
Proklamēšanas
95.
gadadienai
veltīts
Bērnu noda&ā
Limbažiem
pasākums
Ramatas
Kultūras
centrā
Zieme&valstu bibliotēku
konkursa "Veidosim skaistu un
nedē&as ietvaros
sakoptu Mazsalacas novadu" laureātu
pasākums "Ziema
apbalvošana, svētku koncerts kopā ar
Zieme&os"
Dailes teātra aktieri Jāni Paukštello
28. oktobris - 8. novembris Ramatas pagasta pārvaldes zālē apskatāma Mazsalacas Mūzikas un Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde "Putni"
11.- 28. novembris Ramatas pagasta pārvaldes zālē apskatāma foto izstāde "Ziedošā Mazsalaca"
Sākot ar novembra “Mazsalacas novada ziņu” numuru avīzē iespējams ievietot privātos sludinājumus. Cena par
rakstu zīmi 0.03 LVL. (0,04 €) bez PVN. Minimālā maksa par sludinājumu - 2,11 LVL (3 €) bez PVN.
Par sludinājuma ievietošanu interesēties pa tel. 22144936 vai Mazsalacas novada domē pie lietvedības sekretāres.

12. oktobrī Mazsalacas novadā laulību kopdzīvi uzsāka ANTA un MĀRTI5Š PIEŠI5I.

Sirsnīgi sveicam!

SVEICAM OKTOBRA JUBILĀRUS

Ritu Ločmeli - 95
Austru Čivču - 80
Edgaru Grinbergu - 80
Ainu Rozenbergu - 80
MAZSALACAS
NOVADA ZIŅAS

Izdots 2013. gada 29. oktobrī
Mazsalacas novada pašvaldības
izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas.
Tirāža – 1500 eksemplāru.
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SVEICAM SEPTEMBRA JAUNDZIMUŠOS

Agati Lūsi
Emīliju Riekstiņu

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.

