MAZSALACAS	
 NOVADA	
 PAŠVALDĪBAS	
 IZDEVUMS	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 NOVEMBRIS	
 /	
 2013	
 	
 ◆	
 NR.10	
 

MAZSALACAS
novada ziņas

Sveiki, novadnieki!

Fotokonkurss “Salacas jaunās rotas” ir noslēdzies.
Par uzvarētāju tika atzīts Miks Šēls.

Novembrī aizvadīta patriotu nedē-a,
taču, lai gan valsts svētki un Lāčplēša
diena ir jau aiz muguras, būsim
tikpat patriotiski ikdienā.
Šobrīd, vairāk kā citās reizēs, tauta
parāda savu saliedētību. Pieminot
Zolitūdes tra,ēdijas upur us un
izsakot līdzjūtību to tuviniekiem,
mums
jābūt
stipriem
un
nelokāmiem. Tra,isks ir arī fakts, ka
mācība par pastāvošās kārtības
nepilnībām maksā tik dārgi.
Šajā mēnesī pabūts arī komandējumā
uz Zviedriju, Gavles pilsētu, lai
vienotos par starptautiskā projekta
Bridging Baltic noslēgumu. Papildus
veidojām iestrādnes nākošajam
projektam, jo šādos projektos liela
nozīme jāpieš/ir stabiliem un
uzticamiem partneriem, kādi tie ir
šajā gadījumā. Nākošais posms
apjomīgajam projektam varētu
iesākties 2015. gada sākumā.
Būsim spēcīgi un vienoti!
Mazsalacas novada domes
priekšsēdētājs
Harijs Rokpelnis

MAZSALACAS SENIORI - AKTĪVĀKIE JAUNO TEHNOLOĢIJU APGUVĒJI
Jau piekto gadu Latvijā un trešo gadu Mazsalacā nomināciju “Amata meistars” tika godināta Mazsalacas
norisinājās Lattelecom sociālās atbildības projekts vidusskolas skolotāja Zane Luste, kura projekta laikā
palīdzējusi apgūt datorzinības viskuplākajam senioru
"Pieslēdzies, Latvija!".
Mazsalacā ir ne vien aktīvi, bet arī mācīties griboši seniori,
jo tieši mūsu novads projekta “Pieslēdzis Latvija” sezonas
noslēgumā izpelnījās atzinību par visvairāk projektā
iesaistītiem senioriem visā Latvijā.
Pateicoties senioru biedrības "Atbalss" valdes locekles
Sarmītes Kauliņas aktivitātei un senioru vēlmei apgūt
digitālās prasmes, jau pirms trim gadiem Mazsalacas novada
Kultūras centrā sākās pirmās nodarbības. Nākamajā gadā,
pieaugot projekta vērienam un tajā iesaistīto senioru
skaitam, nodarbību vadīšanā tika iesaistīti skolu
informātikas skolotāji un nodarbības notika Mazsalacas
vidusskolā. Ar Sarmītes aktīvu iesaistīšanos tika
nokomplektētas 7 apmācību grupas, kurās iesaistījās 72
dalībnieki.
Šogad projekts veiksmīgi turpinājās, un Mazsalacas
vidusskolā no jūnija līdz oktobrim notika projekta
"Pieslēdzies, Latvija!" nodarbība s 11 gr upās. Pēc
jaunieviestās apmācību sistēmas 3 dažādos līmeņos
zināšanas apguva 109 novada iedzīvotāji: 1.līmenī - 20,
2.līmenī - 41, 3.līmenī - 48. Pabeidzot 3. apmācību līmeni, 41
dalībnieks izmantoja projekta piedāvāto iespēju kārtot
noslēguma eksāmenu un saņemt Mazsalacas novada
pašvaldības sertifikātu par licencētas programmas apguvi.
Projekta piektā jubilejas sezona noslēdzās ar vērienīgu
pasākumu Latvijas Nacionālajā operā. Šajā pasākumā ar

skaitam. Divu gadu laikā Zane apmācījusi teju 5% no
novada iedzīvotājiem, sākot no saviem kolē,iem, līdz
zemniekiem un biteniekiem.

Zane Luste:
Pateicoties novada iedzīvotāju vēlmei mācīties un apgūt
arvien jaunas prasmes darbā ar datoru un modernajām
tehnolo'ijām, esam k(uvuši par novadu, kurā datorzinības
projekta ietvaros apguvis vislielākais skaits iedzīvotāju. Tas
(āva Mazsalacas novada vārdam izskanēt jubilejas
pasākumā, kurā kopā ar mani piedalījās Mazsalacas novada
domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, senioru biedrības
"Atbalss" valdes locekle Sarmīte Kauliņa, kura visaktīvāk
palīdzēja un iesaistījās projekta realizācijā, Mazsalacas
vidusskolas skolotājs Antons Karāns, kurš divu gadu laikā
apguva jaunas zināšanas, lai tās izmantotu savā ikdienas
darbā, senioru biedrības "Atbalss" valdes locekle Baiba
Ka(āne - aktīva projekta dalībniece jau trīs gadu garumā.
Liela pateicība jāizsaka Mazsalacas vidusskolai, kura savās
telpās at(auj notikt šādiem mūžizglītības projektiem.
Paldies par lielisko sadarbību un nodarbību dienās kopā
pavadīto laiku visiem kursu dalībniekiem! Joprojām
iedvesmojos no Jūsu aktivitātes un dzīvesprieka! Vēlu
neapstāties pie sasniegtā un arvien iemācīties ko jaunu!
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MŪSĒJIE
CEĻA TURPINĀTĀJA
Un arī skolā notiek aktīva kultūras
dzīve, kur ir klausītāji, skatītāji,
bērni. Vispār man īpaši nepatīk par
sevi runāt, citus es reklamēšu,
paslavēšu, ja būs vajadzība, bet sevi
ne. Man liekas, ka darbs vairāk
raksturo cilvēku.

Jana Buliņa kopš jūnija ir
k ultū ras
pasākumu
organizatore Sēļos. Pirms viņas
ilgus gadus roku uz kultūras
pulsa Sē ļ os tur ē j a Vi j a
Jaunzeme. Nu Janas uzdevums
ir iesākto prasmīgi vadīt tālāk,
pulc ē jo t S ē ļ u ļ a ud i s u z
koncertiem, ballēm, svētku un Kāda ir tava darba pieredze?
-Pirmā darba vieta man bija Sē-u
ci ti em
k u l t ū ra s
sākumskolā. Sāku strādāt par
pasākumiem.
a u k līt i un pēc tam par
audzinātāju
pirmskolā. Tad
Pastāsti par sevi!
skolu
slēdza. Divus
- Esmu dzimusi
gadu
esmu
un
aug u s i
strādājusi Rūjas
Sē-os. Mācījos
pamatskolā līdz arī
Mazsalaca s
to
slēdza. Gadu
vidusskolā līdz
n
odzīvoju
8. klasei - tie
mājās, tad
vēl bija tie
n ā c a
laiki, kad
uzaicinājums
vidusskolā
s t r ā d ā t
b i j a
V i l p u l k a s
jāmācās
sākumskolā,
8 klases. Pēc pamatprofesijas esmu pirmskolas grupiņā. Strādāt par
sieviešu virsap,ērbu drēbniece, ko kultūras pasākumu organizatori
gan iz m an to j u ti k a i s a v ā m S ē - o s m ani uzaicināja Vija
vajadzībām. Esmu precējusies un Jaunzeme, jo viņa devās pensijā.
audzinu trīs bērnus, viens ir Pēc nelielām pārdomām piekritu.
students Vidzemes augstskolā un Pirmie pasākumi - rudens balle,
divi mācās Mazsalacas vidusskolā. valsts svētku koncerts, jau aiz
Latvijas Universitātē ieguvu muguras. Cilvēkiem patika, tāpēc
pirmskolas izglītības pedagoga e s m u g andarīta. Katrs labi
diplomu. Izglītība bija jāstudē, jo paveikts darbs pa /ēdīti ved pie
vēl ēj os
turpināt
s t r ā d ā t nākamā. Tas bagātina, pirmkārt,
bērnudārzā. Man patīk darbs ar jau mani pašu - gūstu pieredzi,
bērniem, viņi ir patiesi, interesanti, otrkārt, es sastopu jaunus cilvēkus
zinātkāri, nemanot lēni ieslīd klēpī un vēlos gūt atgriezenisko saiti.
un klusi pajautā, vai samī-osi mani? Esmu arī sapratusi, ka vajag mazāk

klausīties tajos, kam mūždien
neka s na v labi, un vairāk
ieklausīties sevī. Pārkāpt pāri
bailēm un stereotipiem, nedrošībai
un vienkārši strādāt pēc labākās
sirdsapziņa s. Man ne daudz
pietrūkst ticības sev un ir jāizvairās
no bailēm par to, ko teiks kaimiņi.
Tas, iespējams, nāk no tā, ka esam
tik mazs pagasts. Kultūras dzīvē
pati apmeklēju teātri, koncertus,
dažādas izstādes, braucu arī uz
semināriem, mācos. Esmu
sabiedriski aktīvs cilvēks. Kultūras
vērtības mainās, un ir jādomā, ar ko
un kā piesaistīt cilvēkus, lai viņiem
būtu interesanti.
Kā tu jūties, dzīvojot Sēļos?
- Sē-i ir mans pagasts, mana dzīves
vieta, es mīlu un cienu šo vietu.
Jaukākās atmiņas no šejienes ir, kā
es piedalījos sienas apgleznošanā
pie Sē-u muižiņas, esmu iestādījusi
arī kādu koku alejā.
Ar ko vēl nodarbojies?
- Mans hobijs ir rokdarbi, tāpēc
divas reizes mēnesī Sē-os vadu
nodarbības tamborēšanā. Pašlaik
tamborējam ziedu šalli.
Ja tu varētu izmainīt vienu lietu
uz pasaules, kas tā būtu?
- Es noteikti likvidētu konfliktus
starp cilvēkiem.
Mazsalacas novadam es novēlu
nemeklēt laimi, bet pamanīt to,
atrast mēr/i uz ko tiekties, to
piepildīt, smaidīt un citiem dāvāt
smaidu, un pats galvenais - mīlēt un
būt mīlētiem!

ĪSZIŅAS
Visi kam ir vēlēšanās iemācīties tamborēt ziedu šalli, tiek aicināti uz nodarbību Sē-u muižas mazajā zālē,
Ceturtdien, 28.novembrī, plkst. 17.30, līdzi ņemot dziju, tamboradatu un labu garastāvokli!
No 5. decembra līdz 20. decembrim Ramatas pagasta pārvaldes zālē rokdarbu izstāde - pārdošana. Gaidam
darbiņus no ramatiešiem, kā arī no novada rokdarbniekiem!
Sākot no šī gada 21. novembra, Swedbank AS klientu informācijas centrs turpmāk gaidīs Jūs Mazsalacā,
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā, Parka ielā 9, katru otro mēneša ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 11.00.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Swedbank klientu servisu, zvanot 67445321 vai Valmieras filiāles pārstāvjiem
Jāni Bergu (67445321) vai Evu Jeremiti (67445321).
Mazsalacas novada senioru biedrībā turpinās Borisa un Vingrošanas nodarbības notiek Mazsalacas k/c zālē
Ināras Teterevu fonda projekts “Ar cerību plaukstā”. ceturtdienās. Vadītājs Mārtiņš Seimans.
Zīda un stikla apgleznošanas nodarbības notiek pie
Māras Perses t.mob.26612113 un 64251482.
Dambretes nodarbības notiek Mazsalacas vidusskolā
Jāņem līdz zīda audums un tīri stikla trauki. (sākumskolā). Vadītājs Aldis Ertmanis .
Krūzīte,glāze, vāze, burciņa, viss, ko vēlaties apgleznot.
Gatavos darbus zīda apgleznošanā, lūdzam nogādāt Par projekta sekmīgu izpildi atbild Sarmīte Kauliņa,
pilsētas bibliotēkā, izstādei līdz 10.decembrim
telef.29443266,64251932
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AKTUĀLI
NODOKĻU ATLAIDES ZIEDOTĀJIEM
Uzņēmumiem atbilstoši likumam „Par uzņēmuma
ienākuma nodokli” uzņēmuma ienākuma nodok-a
atlaidi ziedotājiem piemēro 85 % apmērā no summām,
kuras ziedotas budžeta iestādēm, valsts
kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas
dele,ētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijā
re,istrētām biedrībām, nodibinājumiem un reli,iskajām
organizācijām vai to iestādēm, kurām pieš/irts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Fiziskām personām saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli" pirms ienākuma aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli no
gada apliekamo ienākumu apjoma ir tiesības atskaitīt ziedojumu summas,
kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas budžeta iestādēm vai Latvijas
Republikā re,istrētām biedrībām, nodibinājumiem un reli,iskajām
organizācijām, kurām pieš/irts sabiedriskā labuma organizācijas statuss
saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.*
*Ar detalizētu aprakstu par nodok-u atlaidēm ziedojot, iespējams iepazīties
www.mazsalaca.lv

AKTĪVĀKĀS NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS MAZSALACAS NOVADĀ
Mazsalacas novada senioru biedrība “Atbalss”
Dibināta 2010. gada 20. aprīlī, re,. nr. 40008157899, konta nr. LV15HABA0551031956300.
Piedaloties 28 senioriem, šobrīd esam 93 biedri. Mūsu biedrības galvenie mēr/i:
1.Aizstāvēt visu novada pensijas un pirmspensijas vecuma sasniegušo personu sociāli ekonomiskās tiesības, garīgās un materiālās
labklājības intereses;
2.Iesaistīties novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
3.Veicināt paaudžu attiecību stiprināšanu.
Par mēr/iem un uzdevumiem var izlasīt biedrības statūtos. Nerakstītajos, bet iekšēji pieņemtajos likumos izvirzam lielo mēr/i
“Skaisti novecot”! Šajā laikā ar Mazsalacas novada pašvaldības projekta vadītājas Ingunas Zukures palīdzību esam pilnveidojuši savu
dzīvi projektos:
“Veselībai un dzīvespriekam “2011. g.
“Ar cerību plaukstā” 2013.-2014. g.
Ar projekta palīdzību un savu brīvprātīgo darbu kopā ar Mazsalacas novada pašvaldību esam sākuši sakārtot pilsētas centra laukumus.
2011. gadā biedrība iegūva Sabiedriskā labuma statusu uz 5 gadiem. Lai atvieglotu savu līdzcilvēku dzīvi un šobrīd sekmīgi nobeigtu
projektu, vēlos lūgt Mazsalacas uzņēmējus ziedot vai aizdot, rakstot aizdevuma līgumu, atbalstot biedrību finansiāli.
Sarmīte Kauliņa
Biedrība „Mazsalacas attīstības projekti” (MAP)
Dibināta 2006. gadā. Re,. nr. 40008101325, konts: LV39RIKO0002013053207.
Biedrības mēr/i ir izglītības, kultūras un veselības veicināšana Mazsalacas novadā. Biedrība cenšas piesaistīt finansējumu dažādiem
projektiem dažādām iedzīvotāju grupām. Esam darbojušies kultūrvēstures jomā (digitalizējuši R. Cukura Mazsalacas hroniku), esam
izveidojuši bērnu rota-u laukumu Dinozauru parkā, esam rīkojuši vides seminārus un talkas, kā arī amatu darbnīcas. Biedrības
paspārnē 5 gadus darbojās mazu-u skoliņa „Kamolītis”. Biedrība ir iekārtojusi telpas savām aktivitātēm Mazsalacas vidusskolā.
No 2014. gada janvāra biedrība uzsāks jauna projekta īstenošanu, kurā aicināsim pieaugušos uz ang-u valodas apmācībām, kosmētikas
gatavošanas nodarbībām, dārza veidošanas kursiem. Jauniešiem piedāvāsim datoranimācijas apmācības. Sekojiet informācijai!
Liega Pu/ulauka.
Sēļu dāmu klubiņš
Dibināts 1998. gadā, lai iegūtu finansiālu atbalstu no Nīderlandes karalienes Juliānas fonda Sē-u muižas da-ējam remontam.
Sadarbojoties ar Valmieras novada fondu, apgleznots sens mūris pie Sē-u muižas, restaurēta Pantenes avota aka, iekārtotas plāksnītes
dabas un vēstures objektiem Sē-u pagasta teritorijā. Kopā ar Zontu klubu organizētas izglītojošas lekcijas, iekārtots Ceriņu dārzs pie
Sē-u muižas, ar mākslinieci Birutu Jansoni apgūti dažādi rokdarbi, ar Rūjienas amatnieku biedrību - devāmies pieredzes apmaiņas
braucienos pie Igaunijas un Latvijas klubiem un biedrībām.
Šobrīd no 20 dāmām esam palikušas astoņas - dažas ārzemēs, dažas mainījušas dzīves vietu, sanākam kopā tad, kad kāds var kaut ko
derīgu iemācīt vai pastāstīt. Padomā ir projekts par velna taku no Velnozola uz Velnakmeni un taka noslēgtos Aņ,īša purvā. Vēlamies
arī atrast finansējumu psiholo,iska rakstura lekciju ciklam, lai stiprinātu līdzcilvēkiem dzīvi un iedvestu ticību un cerību. Mūsuprāt
galvenais: sakopta vide un tajā dzīvojošas harmoniskas ,imenes.
Vija Jaunzeme
Biedrība „Ziemeļvidzemes ģeoparks”
Pastāv jau vairāk kā 3 gadus.
Biedrība ir atvērta visiem, kas ieinteresēti planētas Zeme iepazīšanā, dabas izzināšanā, ,eolo,ijas zinību popularizēšanā un
Zieme-vidzemes ,eoparka kā īpašas teritorijas izveidē. Šobrīd biedrībā ir 14 biedri. Biedri kā juridiskas personas ir arī triju novadu,
Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu, pašvaldības.
Mūsu mēr/is ir stāstīt cilvēkiem par planētas Zeme mantojumu, kas trijos aptvertajos novados ir gana bagātīgs. Te ir krāšņi 390
miljonus gadu seno devona pamatiežu atsegumi un alas, izteiksmīgs leduslaikmeta reljefs, saglabāta Latvijai raksturīgā lauku ainava ar
viensētām, lauku un mežu mozaīku, muižām, alejām un skaistiem skatiem.
Uzdevums mēr/a sasniegšanai ir Zieme-vidzemes ,eoparka kā vietējā, valsts mēroga un starptautiski atzītas teritorijas izveide.
Nākotnē paredzam iek-auties Eiropas ,eoparku tīklā.
Lielākais veikums ir sekmīgi realizētais Eiropas kopienas atbalstītais Leader projekts. Ir izvietoti 24 lielformāta stendi visos trijos
novados. Četri jaunie stendi Mazsalacas pusē stāsta par lielajiem akmeņiem, krāšņajiem smilšakmeņu atsegumiem un attēlo dabas
pieminek-u izvietojumu (lielāka mēroga karte Mazsalacas centrā).
Ar Kultūrkapitāla fonda nelielu atbalstu veikti arī izpētes projekti apzinot krustakmeņus, akmeņu krāvumus un citus veidojumus, kas
kopīgi vēsturei un nedzīvajai dabai. Tradicionālas ir ekspedīcijas teritorijas izpētei. Atbalstām arī radniecīgo biedrību „Latvijas
Petroglifu centrs” Latvijas gada ,eolo,iskā objekta nominēšanā, kas šogad ir Stiglavas atsegumi Latgalē.
Biedrības mājas lapa ir www.geoparks.lv, bet kontaktiem izmantot e-pastu biodain@latnet.lv
Biedrības „Zieme-vidzemes ,eoparks” valdes priekšsēdētājs Dainis Ozols
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PAŠVALDĪBĀ
Biedrība "Lauku atbalsta un izglītības centrs Ramata"
Dibināta 2005. gadā ar mēr/i sociāli aktivizēt Ramatas pagasta un apkārtējo pagastu iedzīvotājus.
Adrese: „5īši”, Ramata, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4216
Re,istrācijas numurs Komercre,istrā: 40008096931
Lai sasniegtu šo mēr/i, ir izvirzīti uzdevumi - izveidot apmācību un informācijas centru, aktivizēt sadarbību ar
citām sabiedriskajām organizācijām kursu un apmācību organizēšanā, veicināt pašiniciatīvas veidošanos lauku
iedzīvotāju vidū un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā.
Šajos gados ir notikušas dažādas aktivitātes, kurās īpaša uzmanība vērsta uz iedzīvotāju izglītošanu un pašapziņas
celšanu. Biedrība "Lauku atbalsta un izglītības centrs Ramata" piedalījusies ĪUMSILS organizētos projektu
konkursos "Lauku NVO atbalsta programmas konkurss" un nodibinājuma "Valmieras novada fonds" rīkotos
projektu konkursos par dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu. Biedrība 2013. gadā īstenoja LAD iesniegto
projektu „Mūžizglītības iespējas Ramatā” ar mēr/i veicināt mūžizglītības sistēmas pilnveidi, tehnisko
nodrošinājumu un pieejamību tuvāk dzīves vietai. Projekta rezultātā iegūtā biroja tehnika -aus kvalitatīvi veikt
biedrībai paredzētos uzdevumus. Biedrība iestājusies biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”, kura piedalās Stratē,ijas
realizēšanā, iesniegto projektu izvērtēšanā un stratē,ijas aktualizēšanas procesā.
Valdes priekšsēdētāja Rita Gluha
Katoļu draudzes labdarības organizācija “Caritas Latvija”
Mazsalaca, re,. nr. 40008086191
Mazsalacas slimnīcā gulošo pacientu apmeklēšana 4x mēnesī - ceturdienās. Ap,ērbu, apavu, sadzīves tehnikas
u.c. lietu bezmaksas piedāvāšana Skaņkalnes pag. “Strei/os”. Sieviešu vokālā ansamb-a “Atbalss” ideja un sākums,
kas pēc gada pārtapa par Mazsalacas KC pašdarbības kolektīvu. Ik gadu tiek rīkots labdarības koncerts Adventes
laikā ar mēr/i savākt ziedojumus Mazsalacas slimnīcā gulošajiem Ziemassvētku un Lieldienu dāvanām.
Ziemassvētku un Lieldienu pasākumi Mazsalacas slimnīcā ar Dievvārdiem un koncertu .
Tikko ar Mazsalacas slimnīcas vadības atbalstu esam iesākuši Zupas virtuves projektu. Liels paldies par pārtikas
produktu ziedošanu - veikalam “Mego” un Dairai Majorei, Aivaram Polim un Olgai Lubgānei.
Par iespējām atbalstīt interesēties pa tel. 29186114
KADASTRĀLO VĒRTĪBU IZMAIŅAS MAZSALACAS NOVADĀ 2014. GADĀ
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprē/ina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās
vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā
iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodok-a aprē/ināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvok-a
īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences
un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem
darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspogu-otas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs
pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Mazsalacas novadā minētajā periodā visaktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi. Re,istrēti vairāk nekā 130 darījumi ar zemi, no tiem lielākā
da-a notika ar lauksaimniecības zemi. Gandrīz 40 darījumos pārdeva zemi kopā ar ēkām un mazāk nekā 10 darījumi notika ar dzīvok-iem.
2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei visos pagastos. Komercdarbības zemei un ēkām
izmaiņas būs tikai Mazsalacas un Skaņkalnes pagastos.
Bāzes vērtību izmaiņas nebūs dzīvojamajiem īpašumiem un ražošanas objektiem.
Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi, Mazsalacas novada pagastos bāzes vērtības lauksaimniecībā
izmantojamai zemei vidēji pieaugs par 6% -10%. Vidējas kvalitātes zemes bāzes vērtība Mazsalacas un Skaņkalnes pagastos 2014. gadā
pieaugs no 270 Ls/ha uz 320 Ls/ha, Ramatas un Sē-u pagastos no 230 Ls/ha uz 270 Ls/ha.
Nelielas izmaiņas būs komercdarbības īpašumiem. Komercdarbības nekustamo īpašumu grupai izstrādāts jauns vērtību zonējums, jo
spēkā esošais bija apstiprināts 2009. gadā ekonomiskās krīzes sākumposmā. Jaunajā zonējumā Mazsalacas novadā izdalītas divas jaunas
vērtību zonas piepilsētas teritorijā – Mazsalacas un Skaņkalnes pagastu centri, kuros nodrošināta infrastruktūra un augstāks vērtību
līmenis. Pagastu centros Skaņkalnē un Priedājos saglabāsies spēkā esošā komercdarbības zemes bāzes vērtība 0.60 Ls/m2, savukārt ārpus
centriem tā samazināsies no 0.60 Ls/m2 uz 0.45 Ls/m2 par vērtēšanai noteikto standarta gabalu.
Izvērtējot dzīvojamo īpašumu darījumu cenas un komercdarbības tuvāko gadu attīstības perspektīvas, Skaņkalnes un Mazsalacas
pagastos komercdarbības ēkām bāzes vērtība samazināsies no 20 Ls/m2 uz 18 Ls/m2, savukārt komercdarbības telpām no 35 Ls/m2 uz
20 Ls/m2 .
Informāciju sagatavoja Valsts zemes dienests

•
•
•
•
•
4

MAZSALACAS NOVADA IZPILDDIREKTORS RITVARS SIRMAIS
PAR PAVEIKTO AIZVADĪTAJĀ MĒNESĪ:
Pabeigti šogad plānotie darbi Riverways projektā
Sadarbojoties ar pagastu pārvalžu vadītājiem, operatīvi esam novērsušu vētras nodarītos postījumus Mazsalacas novadā.
Novada teritorijā vēl pirms ziemas iestāšanās norit ceļu uzturēšanas darbi.
Kamēr laika apstākļi ir labvēlīgi, tiek zāģētas grāvmalas un attīrītas grāvju caurtekas.
Esam centušies radīt Valsts svētku noskaņu pilsētā un pagastos. Lielu paldies izsakām Mazsalacas novada Kultūras centra
un pagasta kultūras centru vadītājām par noorganizētajiem svētku pasākumiem!
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
16.10.2013.6 6

6

6

6

6

Nr.13

Grozījumi 2009.gada 26. augusta
saistošajos noteikumos Nr.5
“Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”43.panta trešo da'u
6 1. Izdarīt 2009.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā ” šādus grozījumus:
6 1.1. aizstāt 3.1. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00” ar skaitli un
vārdu „71,14 euro”.
6 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.6 6

6

6

6

6

Nr.15

/16.10.2013. sēdes protokols Nr.21., 18/
Grozījumi 2011.gada 16. februāra
saistošajos noteikumos Nr.1
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās da'as
4.punktu un 43.panta trešo da'u, Izglītības likuma 17.panta trešās da'as 14
punktu, Ministru kabineta 2009. gada 4.augusta noteikumu Nr.872
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12.punktu
6 1. Izdarīt 2009.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā ” šādus grozījumus:
6 1.1. aizstāt 3.1. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00” ar skaitli un
vārdu „71,14 euro”.
6 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.6 6

6

6

6

6

Nr.18

/16.10.2013. sēdes protokols Nr.21., 21/
Grozījumi 2010.gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr.11
“Par Mazsalacas pilsētas kapsētas apsaimniekošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās da'as 2. punktu, 43. panta trešo da'u
6 1. Izdarīt 2010.gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 “Par
Mazsalacas pilsētas kapsētas apsaimniekošanu” šādus grozījumus:
6 1.1. aizstāt 3.3. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10,- (desmit
latiem)” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
6 1.2. aizstāt 6.12. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10,(desmit latiem)” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
6 1.3. aizstāt 7.5. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 10,- (desmit
latiem)” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
62. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.6 6

6

6

6

6

Nr.19

/16.10.2013. sēdes protokols Nr.21., 22/
Precizēti 20.11.2013., sēdes protokols Nr.22., 57
Grozījumi 2010.gada 10. februāra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Kārtība kādā ģimene, vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās da'as 7. un 9. punktu,
„Par palīdzību dzīvok'u jautājumu risināšanā” 14. panta sesto da'u
6
6 1. Izdarīt 2010 .gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Kārtība kādā ,imene, vai atseviš/i dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu” grozījumus un aizstāt 12.1. apakšpunktā un
pielikumā Nr.1 skaitli un vārdu „150 latus” ar skaitli un vārdu „213,43
euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.6 6

6

6

6

6

Nr.22

/16.10.2013. sēdes protokols Nr.21., 25/
Grozījumi 2011.gada 11. maija saistošajos noteikumos Nr.9
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā
no Īģes upes ietekas līdz šosejas tiltam
pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 43. panta pirmās da'as 13. punktu
Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumiem Nr.574
“Licencētās amatierzvejas – makš,erēšanas kārtība” 13.punktu

6 1. Izdarīt 2011.gada 11. maija saistošajos noteikumos Nr.9 “Nolikums
par licencēto makš/erēšanu Salacas upes posmā no I,es upes ietekas
līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)” šādus
grozījumus:
6 1.1. aizstāt 4.1.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 2” ar
skaitli un vārdu „2,85 euro”;
6 1.2. aizstāt 4.1.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 10” ar
skaitli un vārdu „14,23 euro”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis

16.10.2013.6 6

6

6

6

6

Nr.14

/16.10.2013. sēdes protokola Nr.21., 17/
Grozījumi 2009.gada 8.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1
“Mazsalacas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās da'as 1.punktu un 24.pantu
6 1. Izdarīt 2009.gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1

„Mazsalacas novada pašvaldības nolikums ” šādus grozījumus:
6 1.1. aizstāt 47.punktā skaitli un vārdu „10000 latiem” ar skaitli un
vārdu „14228,72 euro” un aizstāt skaitli un vārdu „999 latus” ar
skaitli un vārdu „1421,45 euro”;
6 1.2. aizstāt 48.punktā skaitli un vārdu „1000 latiem” ar skaitli un
vārdu „1422,87 euro”;
6 1.3. noteikumu 56.punktu izteikt šādā redakcijā:
„56. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešajā trešdienā”;
6 1.4. aizstāt 97.4.apakšpunktā skaitli un vārdu „100000 latu” ar
skaitli un vārdu „142287,18 euro”;
6 1.5. aizstāt 97.6 apakšpunktā skaitli un vārdu „50000 latu” ar
skaitli un vārdu „71143,59 euro”.
6 2. Saistošo noteikumu 1.1., 1.2., 1.4., 1.5. punkti stājas spēkā
2014.gada 1.janvārī, saistošo noteikumu 1.3. punkts stājas spēkā
2013.gada 1.novembrī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.6 6

6

6

6

6

Nr.16

/16.10.1013. sēdes protokols Nr.21., 19/
Grozījumi 2010.gada 19. maija saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”43.panta trešo da'u
6 1. Izdarīt 2010.gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par

materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem” šādus grozījumus:
1) aizstāt 4.1. apakšpunktā punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„LVL 70,00 (septiņdesmit lati)” ar skaitli un vārdu „99,60
euro”;
2) aizstāt 4.2. apakšpunktā punktā apzīmējumu skaitli un vārdus
„LVL 45,00 (četrdesmit pieci lati)” ar skaitli un vārdu „64,03
euro”;
3) aizstāt 4.3. apakšpunktā punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„Ls 25,00 (divdesmit pieci lati)” ar skaitli un vārdu „35, 57 euro”;
4)aizstāt 4.4. apakšpunktā punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„Ls 15,00 (piecpadsmit lati)” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”;
5) aizstāt 4.5. apakšpunktā punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„LVL 10,00 (desmit lati)” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;
6)aizstāt 4.6. apakšpunktā punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„LVL 5,00 (pieci lati)” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;
7) aizstāt 4.7. apakšpunktā punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus
„LVL 5,00 (pieci lati)” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;
6 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
16.10.2013.6 6

6

6

6

6

Nr.17

/16.10.2013. sēdes protokols Nr.21., 20/
Grozījumi 2010.gada 16. jūnija saistošajos noteikumos
Nr.12 “Par Mazsalacas novada teritorijas,
ūdensapgādesun kanalizācijas tīklu aizsardzību”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta, pirmās da'as, 1.punktu, 43. panta, pirmās da'as 11.punktu
6 1. Izdarīt 2010.gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par

Mazsalacas novada teritorijas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
aizsardzību” šādus grozījumus:
6 1.1. aizstāt 11.2. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50,(piecdesmit latus)” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;
6 1.2. aizstāt 11.4. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls10,(desmit latus)” ar skaitli un vārdu „14, 23 euro”;
6 1.3. aizstāt 11.7. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50,(piecdesmit latiem)” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;
6 1.4. aizstāt 11.8. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50,(piecdesmit latiem)” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”;
6 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
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IZGLĪTĪBA
MĀCĀS VADĪT SAVU UZŅĒMUMU
20. novembrī Mazsalacas vidusskolā notika lokālais
S kolē n u mācīb u uzņ ēm u m u Z i e m a s s v ē t k u
gadatirgus. Apmeklētāji varēja iegādāties oriģinālas
Ziemassvētku dāvanas, ko saražojuši Mazsalacas
vidusskolas skolēni.
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija (JA-JE Latvija) ar Swedbank atbalstu jau
vairākus gadus realizē Skolēnu mācību uzņēmumu
programmu. Šogad tās ietvaros Mazsalacas vidusskolā
nodibināti 7 skolēnu mācību uzņēmumi: “P-ava”, “Dream
World”, “Perfumare”, “Montesori for you”, “V&L”, Tī,erīši”
un “Spridzeklīši”.
Gadatirgus apmeklētāji varēja iegādāties dažādus interjera
priekšmetus, rokdarbus, Montesori attīstošās spēles, vannu
bumbas, atstarotājus un citas interesantas preces.
Skolēnu mācību uzņēmums ir praktiskās uzņēmējdarbības
mācību metode, ko ikdienas mācību darbā pielieto vairāk kā
simts JA-YE Latvija dalībskolu. Ziemassvētku gadatirgus ir
da-a no mācību procesa. Tā laikā skolēni iepazīstina ar savu
biznesa ideju, produkta ražošanas procesu un tajā gūto
pieredzi. Pasākuma mēr/is ir praktiskās uzņēmējdarbības
prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā vidē, realizējot

skolēnu mācību uzņēmuma preces un pakalpojumus, tādējādi
pilnveidojot skolēnu uzņēmējdarbības prasmes. Interešu
izglītības pulciņu "Pirmie so-i uzņēmējdarbībā", kā ietvaros
notika mācību uzņēmumu dibināšana, Mazsalacas vidusskolā
vada skolotāja Inga Strižņova.
Skolēnu mācību uzņēmumus gadatirgū vērtēja žūrijas locek-i
- uzņēmēji un Mazsalacas novada pašvaldības domes deputāti
Harijs Rokpelnis, Andris Lauznis, Dace Mažānova, Mareks
Bērziņš un AS “Swedbank” pārstāvis Jānis Bergs no finanšu
centra “Valmiera”.
Mācību uzņēmumu komandas saņēma septiņas dažādas
nominācijas, kā piemēram, “Labākā reklāma”, “Inovatīva
biznesa ideja”, “Kvalitātes produkts” u.c., ar galveno balvu bi-eti uz Swedbank Ziemassvētku gadatirgu 6. decembrī Rīgā.
Šo balvu šogad ieguva mācību uzņēmums “P-ava”.
Žūrijas komisija atzina, ka pasākums bijis vērtīgs, jo licis
dalībniekiem domāt par veiksmīgas uzņēmējdarbības
pamatakmeņiem - zināšanām par to, kā veidojas produkta
cena, kas ir reklāma, videi draudzīga produkta ražošana utt.
Secinājumi ir, ka ne vienmēr skolēni izprot šīs lietas, tāpēc
šādi “izmē,inājuma uzņēmumi” ir vērtīgs ieguvums skolēna
izaugsmei un nākotnes profesijas izvēlē.

ATKALREDZĒŠANĀS PRIEKS
Mazsalacas vidusskolā no 6.-11. novembrim projekta
„INTERNATIONAL PUZZLE” ietvaros viesojās
Sankpēterburgas 700. vidusskolas skolēnu un skolotāju
delegācija.
Pirms desmit gadiem tika parakstīts sadarbības līgums starp
skolām, kura ietvaros mūsu skolēni ik pēc gada piedalās
festivālā, spēlē teātri, iepazīstas ar vienaudžu ikdienu, dzīvo viņu
,imenēs, apskata ievērojamākos vēsturiskos un kultūras
objektus, praktizē saziņu krievu un ang-u valodā. Savukārt, viesi
no Sankpēterburgas iepazīst mūsu kultūru, vēsturi, piedalās
praktiskajās nodarbībās, izzina vidi. Tādējādi -oti gaidīta ir
atkalredzēšanās ar iegūtajiem draugiem šeit, Mazsalacā.
Viesi ar lielu atbildības sajūtu, mīlestību, gādību, labvēlību tika
uzņemti mūsu ,imenēs. Vizītes laikā skolēni piedalījās
visdažādākajās nodarbības un ekskursijās gan Mazsalacā un tās
apk ār tnē, gan izbr au ku mos uz skaistāka jām un
interesantākajām vietām Vidzemē.
Mākslas skolā skolēni filcēja dažādas rota-lietas, mājturības
stundās marmorizēja sveces, cepa sklandraušus un gatavoja
citus latviskos ēdienus. Iepazinās ar Valtera Hirtes darbiem un
Pe-u kolekciju novada muzejā. Apmeklēja Cēsu un Siguldas
apkaimes tūrisma objektus, kuros arī bija iespēja praktiski

izgatavot suvenīrus - „spie/īšus” un Vendenas šiliņus. Senatnes
elpu ciemiņi sajuta Valmieras pilsdrupās un, staigājot pa
bru,ētajām Rīgas vecpilsētas ieliņām. Unikāls notikums, kas
savi-ņoja gan viesus, gan mūsu skolēnus, kuri pavadīja draugus
ce-ā, bija 11. novembra svētku brīdis pie Brīvības pieminek-a.
Mums bija vienreizēja iespēja klausīties Valsts prezidenta
uzrunu, vērot Nacionālo bruņoto spēku parādi, satikties ar
aizsardzības ministru Arti Pabriku un no viņa saņemt
apsveikumus Latvijas svētkos. Viceadmirālis Gaidis Zeibots
mums veltīja spēka vārdus - noticēt un sarosīties Latvijas
nākotnei.
Atvadoties mūsu viesi -oti sirsnīgus vārdus teica par latviešu
viesmīlību, garšīgu ēdienu, sirsnību, ko viņi saņēma dzīvojot
,imenēs. Draugi ar lielu sajūsmu stāstīja par Latvijas dabas
skaistumu, zvaigžņotajām debesīm, tīru gaisu, klusumu. Šīs
vizītes atslēgvārdi bija: skaistums, klusums, vieglums, ilgas,
savējie, atkalredzēšanās.
Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja uzņemt mūsu draugus
no Sankpēterburgas.
Valentīna Golovņa
sadarbības projekta koordinātore
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Grozījumi 2011.gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8
“Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta
pirmās da'as 3.punktu, 21.panta pirmās da'as 15.punktu
likuma “Par nodok'iem un nodevām” 10.panta pirmo da'u,
12.panta pirmās da'as 1.punktu, 2.punktu, 4.punktu, 7.punktu, 9.punktu
6 1. Izdarīt 2011.gada 21. aprī-a saistošajos noteikumos Nr.8 „Par
pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā ” šādus grozījumus:
6 1.1. aizstāt 2.3.punktā vārdu „latos” ar vārdu „euro”;
1.2. aizstāt 2.3.1. apakšpunktā skaitli „1,00” ar skaitli „1,42”;
1.3. aizstāt 2.3.2.1. apakšpunktā skaitli „2,00” ar skaitli „2,85”;
1.3. aizstāt 2.3.2.2. apakšpunktā skaitli „5,00” ar skaitli „7,11”;
1.4. aizstāt 2.3.3. apakšpunktā skaitli „1,00” ar skaitli „1,42”;
1.5. aizstāt 2.3.4. apakšpunktā skaitli „2,00” ar skaitli „2,85”;
1.6. aizstāt 2.3.5. apakšpunktā skaitli „2,00” ar skaitli „2,85”;
1.7. aizstāt 2.3.6. apakšpunktā skaitli „1,00” ar skaitli „1,42”;
1.8. aizstāt 3.3.punktā vārdu „latos” ar vārdu „euro”;
1.9. aizstāt 3.3.1.1. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „14,23”;
1.10. aizstāt 3.3.1.2. apakšpunktā skaitli „15,00” ar skaitli „21,34”;
1.11. aizstāt 3.3.1.3. apakšpunktā skaitli „20,00” ar skaitli „28.46”;
1.12. aizstāt 3.3.2 apakšpunktā skaitli „5,00” ar skaitli „7,11”;
1.13. aizstāt 3.3.3. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „14,23”;
1.14. aizstāt 3.3.4. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „14,23”;
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1.15. aizstāt 3.3.5 apakšpunktā skaitli „20,00” ar skaitli „28,46”;
1.16. aizstāt 4.3.punktā vārdu „latos” ar vārdu „euro”;
1.17. aizstāt 4.3.1. apakšpunktā skaitli „1,00” ar skaitli „1,42”;
1.18. aizstāt 4.3.2. apakšpunktā skaitli „3,00” ar skaitli „4.27”;
1.19. aizstāt 4.3.3. apakšpunktā skaitli „0,50” ar skaitli „0,71”;
1.20. aizstāt 4.3.4.1. apakšpunktā skaitli „3,00” ar skaitli „4,27”;
1.21. aizstāt 4.3.4.2. apakšpunktā skaitli „6,00” ar skaitli „8,54”;
1.22. aizstāt 4.3.4.3. apakšpunktā skaitli „1,00” ar skaitli „1,42”;
1.23. aizstāt 4.3.5.1. apakšpunktā skaitli „1,50” ar skaitli „2,13”;
1.24. aizstāt 4.3.5.2. apakšpunktā skaitli „3,00” ar skaitli „4,27”;
1.25. aizstāt 4.3.5.3. apakšpunktā skaitli „0,50” ar skaitli „0,71”;
1.26. aizstāt 4.3.6. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „14,23”;
1.27. aizstāt 5.3.punktā vārdu „latos” ar vārdu „euro”;
1.28. aizstāt 5.3.1. apakšpunktā skaitli „50,00” ar skaitli „71,14”;
1.29. aizstāt 5.3.2. apakšpunktā skaitli „25,00” ar skaitli „35,57”;
1.30. aizstāt 5.3.3. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „14,23”;
1.31. aizstāt 5.3.4. apakšpunktā skaitli „1,00” ar skaitli „1,42”;
1.32. aizstāt 5.3.5. apakšpunktā skaitli „3,00” ar skaitli „4,27”;
1.34. aizstāt 5.3.6. apakšpunktā skaitli „3,00” ar skaitli „4,27”;
1.35. aizstāt 5.3.7. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „14,23”
1.36. aizstāt 6.3.punktā vārdu „latos” ar vārdu „euro”;
1.37. aizstāt 6.3.1. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „14,23”.
6 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs - H.Rokpelnis
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KULTŪRA UN SPORTS
SACENŠAS ERUDĪCIJĀ
Vai tu zini, cik reižu gaiss ir smagāks par ūdeni? Kas ir gāršas lācītis? Kad atklāja Brīvības pieminekli? Kura Latvijas
pilsēta atrodas visaugstāk virs jūras līmeņa? Kur ir vairāk kalorijas - bietēs vai tomātos?
14. novembra pēcpusdienā Patriotu nedē-as ietvaros Mazsalacas pilsētas bibliotēkā notika erudīcijas spēle „Ko tu
zini par Latviju?” . Klātesošie bija ieradušies ne tikai pārbaudīt savas zināšanas, bet arī nolūkā uzzināt kaut ko jaunu.
Spēlētājiem bija jāatbild uz vairākiem jautājumiem par ,eogrāfiju, dabu un zinātni, kultūru, sportu un vēsturi.
Savstarpēji cits citam izpalīdzot un daloties uzkrātajās zināšanās, līdz finiša līnijai nonāca visi. Diplomus, kā
viserudītākās spēlētājas, saņēma Ieva Sālzirne un Līga Kurele, kuras, esot vienā komandā, pārstāvēja dažādas
paaudzes. Savukārt atzinības rakstus nopelnīja Ināra Amoliņa, Maiga Ārgale, Antra Aizpuriete, Vineta Šmite un
Armīns Ārgalis.
Pēc pašu dalībnieku teiktā, -oti liela nozīme vienmēr ir „īstai” kompānijai un jaukai gaisotnei, tāpēc 12. decembrī
plkst. 16:00 visi interesenti laipni aicināti uz latviešu tautas mīklu minēšanas pēcpusdienu,
spēlēsim galda spēli „Abra”.
APGŪST MŪZIKU PIE MEISTARIEM
Šādas meistarklases Mazsalacas novada Kultūras centrā notiek jau otro reizi, skolēnu rudens brīvlaikā,
pulcējot mūzikas entuziastus uz kopīgu mācīšanos, jaunu prasmju apgūšanu un muzicēšanu.
Stāsta Kārlis Vanags:
- Šogad meistarklases no iepriekšējām atš/īrās, galvenokārt, ar dalībnieku muzicēšanas prasmi. Kopš
pagājušajām meistarklasēm 2010. gadā dalībnieku varēšana, viennozīmīgi, ir augusi. Iepriekšējā reizē bija
grūti ko salikt kopā, toties šogad jau gāja raiti, lai arī bija dalībnieki, kuri meistarklasēs piedalījās pirmo reizi,
vai arī nemaz neprata spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Šeit jau arī slēpjas visa ritmiskās mūzikas
meistarklašu būtība - proramma bija izveidota tā, lai būtu interesanti gan tādam, kurš tikai sāk interesēties
par mūziku, gan arī tādiem, kuri vēlas apgūt to dzi-āk un pamatīgāk.
24 dalībnieki - galvenokārt bērni un jaunieši, gan no Mazsalacas, gan Staiceles varēja izvēlēties sev tīkamāko
mūzikas novirzienu pūšamo instrumentu (pedagogi Dāvis Jurka, Kārlis Vanags), perkusiju (brazīlietis Tjao
Loei), bungu (Andris Bui/is) un bas,itāras (Toms Poišs) spēlē vai vokālajā apmācībā (Kristīne Prauliņa).
Ritmiskās mūzikas meistarklašu dalībniekiem divu dienu garumā bija iespēja individuāli mācīties pie savas
specialitātes pasniedzējiem un arī kopīgi muzicēt gan mē,inājumos, gan arī koncertā plašākai publikai.
Visi pasniedzēji ir Kār-a Vanaga kolē,i, kuriem ir pieredze strādāt ar bērniem un jauniešiem, kā arī paši ir
aktīvi mūzi/i. Kārlis Vanags atzīst, ka šādas meistarklases ir -oti vērtīgas, jo bez maksas ir iespēja pamācīties
sev interesējošo mūzikas instrumentu pie profesionāla pedagoga īpaši, ja to apgūt nav iespējams tepat
Mazsalacā.
Arī paši dalībnieki atzīst, ka divas dienas paskrējušas nemanot, un tagad esot
daudz lielāks entuziasms turpināt apgūt savu izvēlēto instrumentu un likt lietā
iemācītos “knifus”. Mazsalacas novada Kultūras centra vadītāja Dace Jurka atklāj,
ka kopīgi ar Kārli Vanagu Kultūrkapitāla fondā ir iesniegts jau nākamais projekts,
lai šādas mūzikas meistarklases Mazsalacā varētu notikt arī nākamgad.

Novembrī Mazsalacas
pilsētas domē viesojās
neparasti daudz viesu. Za/i,
ka/i, svītraini tī,eri, lāči,
vāveres un vēl vesels lērums
nezināmu zvēru dziedāja,
dancoja, skaitīja
Mārtiņdienas dzejolīšus un
gāja rota-ās ar domes
darbiniekiem. Kas tie bija?
Mazsalacas vismazākie
/ekatnieki - bērnudārza
vidējās un vecākās grupiņas
bērni. Paldies viņiem un
viņu audzinātājām par
iniciatīvu, možu garu un
latvisko tradīciju kopšanu!
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PASĀKUMI DECEMBRĪ
16:00 Ziemassvētku egles
iedegšana Mazsalacas
pilsētas centrā.
Kultūras centrā latvju
danči, rota-as, mīklu
minēšana ar Valkas
Kultūras nama folkloras
kopu „Sudmaliņas”
14.00 „Tici brīnumam...”
Labdarības koncerts
Mazsalacas novada KC.
Koncertā piedalās:
Burtnieku novada Vecates
pagasta ansamblis
„Dziedātprieks”,
Mazsalacas mūzikas
skolas audzēkņi un
pedagogi, Mazsalacas
novada Kultūras centra
senioru vokālais ansamblis
„Atbalss”,
dāmu deju kopa „Minna”,
vidējās paaudzes deju kopa
„Skaņaiskalns”,
vokālais ansamblis „’’Ēra”,
vokālas studijas
„Svētdiena” un solisti.
Ieeja - ziedojumi
14.30 iedegsim
Ziemassvētku egli pie
Ramatas sākumskolas.
17.00 „Sidrabiņā rotājos”
Mazsalacas vidusskolas
deju kopu koncerts
Kultūras centrā
Ieeja bez maksas
10.00-15.00 Amatnieku
darinājumu Ziemassvētku
tirdziņš Mazsalacas
Kultūras centrā.
Interesentus– kuri vēlas
piedalīties tirdziņā,
lūdzam pieteikties līdz
12. decembrim,
tālrunis 29179179

15:00 „Ziemas vakars”
Adventes svētdienas
dvēselisks koncerts
Mazsalacas novada KC.
Dzied Andris Daņi-enko
un Vita Ba-čunaite.
Bi-etes iepriekšpārdošanā no
11. novembra Mazsalacas
novada KC darba laikā
13.00 Ramatas kultūras
centrā Ziemassvētku
pasākums vecākajai
paaudzei

14:00 „Priecīgs koncerts”
Muzicē Mazsalacas mūzikas
audzēkņi un pasniedzēji.
Ieeja bez maksas
12.00 Mazsalacas novadā
2013. gadā dzimušo bērnu
sveikšana.
Koncerts: soliste Baiba Rancāne,
koncertmeistare Inese Reinfelde
13.00 Sē-u pagasta muižā
Ziemassvētku koncerts Mazsalacas
novada senioriem kopā ar Žoržu
Siksnu. Savu dalību pasākumā
lūdzam pieteikt līdz 16. dec.
pagasta pārvaldē pie Zaigas –
64268084, vai Janas mob. 27015221

10.00 Ramatas sākumskolā
Ziemassvētku vecītis gaidīs
Ramatas pirmsskolas un
bērnudārza vecuma bērnus
15.00 mazajiem Sē-u pagasta
bērniem (līdz 7 gadu
vecumam) Ziemassvētku
ballīte Sē-u muižā
16:00 „Mirklis Ziemassvētku
noskaņai”
Novada senioru gada balle
Kultūras centrā
Uzstāsies bērnu deju kopas
„Danču bērni”, „Kamolītis”,
„Magone”.
Dāmu deju kopa „Minna”.
Senioru vokālais ansamblis
„Atbalss”.
Viesi: Igauņu ,imene no
Gaigalavas
Dalību pasākumā lūdzam
pieteikt un ieejas bi-etes
iegādāties līdz 18. decembrim
Mazsalacas novada Kultūras
centrā, novada domē vai
sociālajā dienestā, kā arī
Ramatas, Sē-u pagastu
pārvaldēs. Bi-etes cena Ls 1,50
(2,13 EUR), cenā iek-auts
cienasts.
Transports jāpiesaka un tiks
nodrošināts

13.00 Muzikāls uzvedums”
Ziemassvētki klāt”
Pirmskolas vecuma bērnu eglīteZiemassvētku vecīša lomā
iejutīsies Didzis Rijnieks
19.00
Mazsalacas novada gada balle.
Nominācijas „Gada cilvēks
Mazsalacas novadā 2013”
pasniegšana
Koncertā:
Jauktais koris „Salaca” , vokālais
ansamblis „Ēra”, jauniešu deju
kopa „Magone”, vidējās paaudzes
deju kopa „Skaņaiskalns”.
Balle kopā ar ”Kantori 04”.
Pasākumā varēsiet iztukšot savas
krājkasītes un ziedot monētas
Mazsalacas novada iedzīvotāju
projektiem, kuri taps sadarbībā ar
Valmieras novada fondu
23.30 Laimīgu jauno gadu !
/labvēlīgos laika apstāk-os
iedancosim Jauno gadu pilsētas
centrā līdz plkst.01.30/

SLUDINĀJUMI
Būvfirma no Ramatas ar lielu pieredzi būvē vai
Ražotājs izgatavo un pārdod kokskaidu kantainas
atjauno ražošanas un dzīvojamās ēkas, jumtus,
briketes Ramatas pagastā, tālrunis 29104057
fermas, š/ūņus, tālrunis 29104057
Sākot ar šo “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.

OKTOBRĪ DZIMUŠIE

SVEICAM NOVEMBRA JUBILĀRUS

Ritu Kaporsku - 90
Veltu Arnavu - 85
Laumu Sidrabu - 80
Vili Alksni - 80
MAZSALACAS
NOVADA ZIŅAS

Izdots 2013. gada 29. oktobrī
Mazsalacas novada pašvaldības
izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas.
Tirāža – 1500 eksemplāru.
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Adrians Veldre
Dārta Krauja

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.

