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MAZSALACAS
novada ziņas

Z i e ma
ir
pagājusi ātri
un tas nozīmē,
ka arī mums
pašvaldībā ir
jāstrādā ātri, lai
pavasarī varam
paspēt sakārtot
plānus vasarā
īstenojamajiem darbiem.
Domājam par
Pērnavas ielas remontu, par pilsētas
kapu terases rekonstrukciju un citiem
darbiem.
Pašvaldība saņēmusi labu ziņu - apstiprināts pagājušajā gadā iesniegtais
projekts par novada muzeja pārcelšanu
uz Valtenberģu muižas telpām. Tuvākā
pusotra gada laikā muižas pirmajā stāvā
notiks remonts, un tur atradīsies muzejs.
Daudz laika tiek veltīts, lai īstenotu
profesionālās izglītības programmas
ieviešanu Mazsalacas vidusskolā jau no
nākošā mācību gada.
Februāra sākumā Mazsalacas
pirmsskolas izglītības iestādē notika
tehnisks negadījums, plīsa ūdensvads.
Pašvaldības vārdā gribu izteikt pateicību
iestādes kolektīvam un brīvprātīgajiem,
kas ātri reaģēja un novērsa negadījuma
sekas!
Saulainu pavasari!
Harijs Rokpelnis
Mazsalacas novada pašvaldības vadītājs

MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ...

Ar šo liriski romantisko Imanta Ziedoņa dzejas un Renāra Kaupera sacerētās
dziesmas tēmu iesākās šī gada Mazsalacas vidusskolas 90. izlaiduma Žetonvakars.

Katrs no trīspadsmit 12. klases jauniešiem ļāvās uz brīdi apstāties savā skrējienā
pretim nākotnei, lai fotoaparātu, kameru un
sanākušo vecāku, radu un draugu atmiņās
tiktu iemūžināti tādi, kādi viņi ir pašlaik jauni, enerģiski, mērķtiecīgi, pilni idejām,
plāniem un mērķiem, ko īstenot.
Ar klases audzinātājas Valentīnas Golovņas
gādību sanākušie varēja katru jaunieti ieraudzīt tieši viņa īpašajā “bilžu rāmītī”, uzzinot
par kādu īpašu pienākumu, ar ko jaunietis
nodarbojas, sasniegumu, rakstura īpašību
vai atmiņā palikušu atgadījumu no skolas
gadiem. Svinīgajā žetona pasniegšanas brīdī
mīļš sveiciens tika arī katra jaunieša ģimenei,
aicinot arī viņus kopīgi iemūžināties lielajā
fotorāmī, kas tapis ar skolas mājturības skolotāja Antona Karāna gādību tieši šim īpašajam
brīdim par godu. Pēc žetonu un pateicību saņemšanas klase dziedāja apsveikuma dziesmu
sanākušajiem, kas šoreiz bija The Sound Poets
“Kalniem pāri”. Sveiciena vārdus teica gan
skolas direktore Zaiga Ivana, gan Mazsalacas
novada pašvaldības domes priekssēdētāja
vietnieks Andris Lauznis.
Klases audzinātāja Valentīna Golovņa:
- Kā klase mani 12-tie ir jauki - draudzīgi savā starpā, aktīvi, uzņemas iniciatīvu
- spēj tik “lekt” līdzi! Piemēram, viņi paši
nooganizēja noskatīties hokeju Rīgā, tāpat
atmiņā paliks jauniešu saimnieciskums - visas
mūsu rīkotās ballītes, klasesvakari ar vafeļu,
pankūku un picu cepšanu, ekskursijas un
citi pasākumi.

Pēc svinīgā žetonu pasniegšanas brīža sekoja
jau par cienījamu skolas tradīciju kļuvusī abiturientu teātra izrādes spēlēšana. Pirmo reizi
Mazsalacas vidusskolā žetonvakara teātris
spēlēts 1949. gadā. Šogad tika izrādīta Andreja
Upīša luga “Ziņģu Ješkas uzvara”. Uzveduma
režisore Merika Lūse, kustību konsultante Aija
Vidovska, par muzikālo noformējumu rūpējās
Inta Jurka, bet gaismas un skaņu vīrs bija Egons
Lantrāts.
Merika Lūse, izrādes režisore:
Darbs pie izrādes tapšanas ir bijis ārkārtīgi
liels un sarežģīts. Garie mēģinājumi, samērā
grūtais izrādes “materiāls”, izaicinājums, jo
katrs no jauniešiem “jāuzliek uz skatuves”,
neatkarīgi no spējām, jāiedveš katrā pārliecība par savu varēšanu... Un visu laiku
jāpatur prātā lielais virsuzdevums: dot
jauniešiem gandarījumu par rezultātu,
pozitīvas atmiņas un sajūtu, ka laiks un
enerģija nav izšķiesta veltīgi.
Liels bija arī izaicinājums izrādei
piešķirt ticamības momentu, restaurēt
vai radīt no jauna aktieru emocionālo
pieredzi, strādāt pie tā, lai jaunietis savu
spēlēto varoni izprastu no sākuma līdz
beigām.
Tomēr pāri par visu gribu uzsvērt lugas uzvešana ir liels komandas darbs,
kur visi darbojas kopā un katram ir
nenovērtējama loma - kustību konsultantam, atbildīgajam par mūziku, klases
audzinātājam, skolēnam.

Klases meitenes Katrīna Lubaua,
Agnese Alise Ķibere, Rita Kurele, Dace
Valdmane un Laura Grotuse dalās iespaidos par Žetonvakaru:
Visvairāk atmiņā paliks ilgie, nogurdinošie, tomēr dažkārt arī jautrie teātra
mēģinājumi, kas bieži vien ievilkušies
līdz pat vēlam vakaram vai brīvdienās.
Laura Grotuse piebilst, ka režisores
Merikas dotie padomi palīdzējuši ne
tikai teātra mēģinājumā, bet arī dzīvē.
Arī kopā pavadītais laiks ar klasesbiedriem, jo tas kolektīvu esot satuvinājis
un palīdzējis kļūt vēl
draudzīgākiem, izpalīdzīgākiem.
Kā
īpaša
atmiņa par
Žetonvakaru
paliks fotografēšanās
fotorāmī,
mūzika, balle,
kurā
g āj i s
jautri, kā arī
kopīgi grūti
sasniegais
galarezultāts
- prieks un
gandarījums
par padarīto.

Pašvaldības lēmušas sadarboties, lai saglabātu un
attīstītu Burtnieku ezera un
Salacas upes teritorijas
3.lpp.

Skolēni gatavojas
Mazsalacas Vidusskolas
95. gadu jubilejai

6.lpp.
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MŪSĒJIE

S KO L A C AU R I L A I K I E M

Mazsalacas vidusskola
2014. gada 23. augustā
atzīmēs 95. gadadienu.
Šim notikumam par godu
jau tagad notiek rosīga gatavošanās gan no skolas
vadības, gan skolēnu
puses. Arī “Mazsalacas
novada ziņas”, atzīmējot
šo cienījamo jubileju, līdz
pat augustam publicēs
vēstures skolotājas Baibas
Meļķes apkopoto informāciju par Mazsalacas
vidusskolas vēsturi, sākot
ar tālo 1918. gadu, līdz pat
mūsdienām.

Mūsu skola
Ienākot Mazsalacas vidusskolā, uz liela plakāta
izlasāms uzraksts “Mūsu
skola”. Visiem viena un
kopīga, bet katram tomēr
citāda. Katra paaudze
atmiņās dzīvo ar saviem
skolotājiem, saviem klasesbiedriem, savu skolas
ēku un klasi. Katrs no
mums, kas sevi sauc par
Mazsalacas vidusskolas absolventu, savu skolu atceras
konkrētā laikā un vietā, vienmēr kā skolu
pie Salacas.
Visā pastāvēšanas laikā skola saviem
audzēkņiem devusi nekad nezūdošas
vērtības - Tēvzemes mīlestību, zinātkāri
un darba mīlestību.

Mazsalacas skolas biedrības vidusskola

(vēlāk izcils latviešu gleznotājs) zīmēšanu.
Skolotāja Ruta Cukura atmiņās (1969.g)
par darbu skolas pirmajā mācību gadā
rakstījusi:
- Skolas direktors Jānis Viklands bija
stalts, enerģisks un strādīgs. Dzīvoju
“Promultos”, kur mitinājās arī Kārlis
Miesnieks. Atceros, ka, ziemai uznākot,
māsa mani un Kārli veda uz skolu ar
baltu ķēvīti. Skolā nostrādāju vēl vienu
gadu (1919./1020).

Ieskats pirmajos skolas pastāvēšanas
gados
(Fakti un atmiņas no Mazsalacas vidusskolas vēstures)
1917. gada 6. novembrī Mazsalacas 1923. gada 1. izlaiduma absolvenpagasta
te Peidus Matilde
Raganas
Arnolds Treimanis atmiņās par skolas Klāra atmiņās 1969.
s k o l a s pirmssākumiem rakstījis, ka uzsācis vidus- gadā rakstījusi:
pārzinis
skolas organizēšanu pilnīgi no jauna.
- No skolotājiem
Arnolds
man visvairāk
Laurs un vietējie izglītības entuziasti atmiņā palikusi vēstures skolotāja Ruta
A.Ore, K. Kalniņš, K. Rinmanis u.c. Cukura. Viņa ar tādu patosu stāstīja, ka
nolēma dibināt Skolas biedrību, kuras visus mūs aizrāva līdz”.
mērķis bija atvērt Mazsalacā vidusskolu Mācības skolā turpinājās līdz 1918. gada
ar ģimnāzijas vai reālskolas programmu. janvārim, jo aktīvas karadarbības apstākMazsalacas Skolas biedrības 1918. gada ļos tās nācās pārtraukt.
3. augusta pilnsapulcē biedrības orga- 1919. gada 1. septembrī atjaunoja
nizētāji ziņo, ka skolas fondam savākti regulāru mācību darbu. Skolas biedrība
5312 rbļ. un nolemj 1918./1919. mācību par direktoru uzaicināja Arnoldu
gadā atvērt vidusskolu, kura darbotos Treimani (1872.-1961). 1897. gadā
pēc vācu okupācijas varas apstiprināta beidzis Pēterpils vēstures - filoloģijas
plāna ar 9 klasēm.
institūtu. Pirms darba Mazsalacas vidusSkolas biedrības valdes sēdē 1918. skolā no 1913. - 1918.g bijis Smoļenskas
gada 10. septembrī nolemj par pirmo ģimnāzijas direktors. Gimenes apstākļu
skolas direktoru pieņemt Jāni Viklandu dēļ atgriezies Latvijā.
(darbā pieteicies pēc sludinājuma avīzēs, Arnolds Treimanis atmiņās par skolas
iepriekš strādājis par skolotāju Ēveles pirmssākumiem rakstījis, ka uzsācis vidraudzes skolā un Dubultos ģimnāzijā) dusskolas organizēšanu pilnīgi no jauna.
un mācības sākt t.s. Jūlija Ores namā Pirms skolas darba uzsākšanas meklējis
(Baznīcas iela 19). Skolas nosaukums - skolotājus Rīgā. Skolas darbs bijis jāuzsāk
Mazsalacas Skolas biedrības vidusskola. grūtos pēckara apstākļos, kad skolēniem
Pirmajā klasē mācījās 19 skolēni. Pirmajā nav bijušas mācību grāmatas un pat burtskolas gadā Jānis Viklands mācījis ma- nīcas. Ļoti grūti bijis arī ar produktiem un
temātiku un latviešu valodu, skolotāja malku. Naudu skolas finansēšanai ieguva
Kristīne Medne krievu valodu un ticības no Skolas biedrības biedru iemaksām,
mācību, skolotāja Vella Daulberga vācu pasākumiem, ko biedrība organizēja, un
valodu, skolotāja Ruta Cukura vēsturi, no skolas naudām.
skolotājs Aleksandrs Freibergs dabaszi- 1922. gadā Arnolds Treimanis panāca,
nības, fiziku, skolotājs Kārlis Miesnieks
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ka no Izglītības ministrijas dabū naudu,
un daļu algas skolotājiem maksā Skolas
biedrība, daļu - valsts. Skolas biedrība
par skolas telpu izmantošanu maksāja
īri Jūlijam Orem. Direktors ierosināja,
lai skolas biedrība lūdz valdībai piešķirt
skolas vajadzībām Valtenbergas muižas
centru. 1923. gada 12. novembrī par šo
jautājumu direktors ziņo pedagoģiskajai
padomei.
1924./1925. mācību gadā skolas biedrībai
tika piešķirts muižas centrs ar nodegušo
muižu, saimniecības ēkām un parku.
Pavisam skolas vajadzībām tika piešķirtas
37 pūrvietas aramzemes. 1905. gada 27.
decembrī revolūcijas laikā muiža tika
nodedzināta, 1911. gadā barons Oskars
Fītinghofs uzlika muižai kārniņu jumtu.
Pēc muižas centra piešķiršanas bija nepieciešams nodedzināto muižu restaurēt
un izbūvēt skolas vajadzībām. Pirms
atjaunošanas muižai bija tikai mūri,

bet iekšā - nevienas kāpnes.
Būvdarbi iesākās 1929./1930.
mācību gadā. Savu plānu
muižas atjaunošanai skolas
vajadzībām Izglītības ministrijas uzdevumā izstrādāja Rīgas
pilsētas arhitekts Dreimanis.
1932. gada 16. septembrī notika
pārcelšanās uz jaunajām skolas
telpām, bija gatavi divi stāvi.
No 1929.-1934.g skola tiek
saukta par Mazsalacas skolas
Biedrības ģimnāziju.
Atceras skolotāja Anna Mence:
- Vislielākā cieņa man ir pret
Arnoldu Treimani kā direktoru un arī cilvēku. Viņam bija
ārkārtīgi smalkjūtīga pieeja
saviem skolotājiem. Savus aizrādījumus viņš prata pateikt
tādā formā, ka cilvēks pareizi
saprata un nekad to vairs neatkārtoja. Skolniekiem pret
viņu bija dziļa cienība. Stundas
viņam vienmēr bija rūpīgi sagatavotas. Nekad viņš neanalizēja
skolotāja kļūdas citu klātbūtnē. Viņš saviem skolotājiem
ļoti uzticējās. Pedagoģiskās
padomes sēdes bija lietišķas,
konkrētas.
Arnolds Treimanis bija tas,
kas uzaicināja Annu Menci strādāt
Mazsalacas vidusskolā. Viņš ieradies
Rīgā 1937. gada marta beigās: “Ienāca
dzīvoklī kungs melnā mētelī, stādījās
priekšā kā skolas direktors un tā ļoti
atturīgi aicināja mani darbā uz Mazsalacu
- mani tas ieinteresēja un uzaicinājumu
pieņēmu.”
1919./1920. mācību gadā galvenie
mācību priekšmeti bija:
ticības mācība
latviešu valoda
vācu valoda
krievu valoda
latīņu valoda
vēsture
geogrāfija
kosmogrāfija
dabas zinības
fizika
ķīmija
zīmēšana un mākslas vēsture
matemātika
filosolfijas ievads
Arnolds Treimanis skolu vadīja līdz
1938. gada 20. augustam.
Atceras skolotāja Kristīne Medne:
- Viņš bija izglītots, erudīts cilvēks.
Vecākajās klasēs tika rīkoti jautājumu
vakari. Šāds vakars reiz notika par tematu
“Kas ir taisnība un patiesība”. Arnolds
Treimanis par minēto jautājumu bija
sagatavojis labu ievadu un uzstājās ar
ievadrunu.
Materiālu apkopoja Mazsalacas vidusskolas vēstures skolotāja Baiba Meļķe,
izmantojot Normunda Lustes (vēstures
skolotājs Mazsalacas vidusskolā no
1949.-1965. g.) savāktos skolas vēstures
materiālus.
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JAUNAS IESPĒJAS MĀCĪTIES UN DARBOTIES KOPĀ

Biedrība „Mazsalacas attīstības projekti”
(MAP) sadarbībā ar biedrību „Oleru muiža”
ir uzsākusi projekta „Tradicionālas vērtības
un jaunas prasmes - sabiedrības ilgtspējīgai
attīstībai” īstenošanu, ko finansiāli atbalsta
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, līdzfinansē
Mazsalacas novada pašvaldība.

Projektā iesaistījušies kopā 5 partneri - bez minētajiem MAP un „Oleru muižas” - vēl Rūjienas
novada pašvaldība, ko pārstāv Multifunkcionālais
jaunatnes iniciatīvu centrs, Camphill nodibinājums „Rožkalni”, biedrība „Rūjienas novada
ģimenes atbalsta centrs ”Vārpiņa”. Projekta mērķis
ir veicināt labklājības izaugsmi un cilvēktiesību
ievērošanu, organizējot apmācību nodarbības
Latvijas pierobežas teritorijas iedzīvotājiem.

Projekts ilgs visu 2014. gadu, un tajā paredzētās
aktivitātes ir ļoti daudzpusīgas. Būs angļu valodas
apmācības kursi, tradīciju apzināšanas nodarbības
Oleros, jauno tehnoloģiju un multimediju apmācības jauniešiem, programma „Bērnu emocionālā
audzināšana” (Rūjienā), estētiskas un ekonomiskas
lauku vides veidošanas nodarbības un veselības
kurss, kas ietver arī Norvēģu NVO pieredzes pārņemšanu.

Mazsalacā janvārī ir uzsākta angļu valodas
apmācība 2 grupās – iesācējiem un dalībniekiem ar priekšzināšanām. Nodarbības vada
Agita Āboltiņa. Februārī uzsāksim arī Veselības
kursu, kura ietvaros līdz pavasarim reizi mēnesī
Mazsalacā viesosies ventiņu stāstniece Līga Reitere
ar savām Zāļu sievas mācībām. Būs arī dabīgās

kosmētikas gatavošanas nodarbības, ko vadīs
SIA „Calendula” dibinātāja un īpašniece Laura
Bāliņa no Rīgas. Jauniešiem piedāvājam datoranimācijas un videomontāžas apmācību, kas
notiks Mazsalacas vidusskolā skolotājas Zanes
Lustes vadībā. Estētiskas un ekonomiskas lauku
vides veidošanas nodarbības sāksies rudenī. Bet
jau vasarā aicināsim novada iedzīvotājus divos
pieredzes braucienos pa skaistākajiem Vidzemes
dārziem, savukārt, pavasara, vasaras un rudens
saulgriežos – uz gadskārtu svinībām Oleru muižā.
Visi pasākumi ir bezmaksas. Seko informācijai
un piedalies!
Liega Puķulauka
Biedrības MAP valdes locekle
Tālr. 26335419

Mājsaimniecības sāk saņemt elektrības tirgus piedāvājumus

Turpmāk iedzīvotāji varēs izvēlēties
piemērotākos elektroenerģijas piedāvājumus atbilstoši savām vajadzībām.
Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā
paredz, ka iedzīvotāji turpmāk varēs
izvēlēties starp dažādiem elektroenerģijas tarifu plāniem vai pat pakalpojumu
komplektiem. Citiem vārdiem sakot, iedzīvotājiem būs izvēles brīvība pašiem
noteikt piemērotāko elektroenerģijas
piedāvājumu!
Likumdevējs ir paredzējis, ka elektroenerģiju mājsaimniecībām varēs tirgot
vairāki uzņēmumi. Līdz tirgus atvēršanai 1. aprīlī ir sagaidāms, ka tirgotāji
sagatavos elektroenerģijas piedāvājumus
un pakāpeniski ar tiem iepazīstinās iedzīvotājus.
«Iedzīvotāji ir pieraduši, ka elektroenerģiju mājsaimniecībām tirgo tikai
„Latvenergo”. Tomēr situācija jau ir mainījusies,» uzsver Ilvars Pētersons, AS
„Sadales tīkls” valdes loceklis. «Līdzīgi,
kā saglabājot tālruņa numuru, līdz šim izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru
operatoru un tarifu plānu, jūs varat izvēlēties elektroenerģijas piedāvājumu.
Turklāt elektroenerģijas piegādes ceļš
līdz klientiem nemainās – jauni vadi un

kabeļi nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina,
jaunas kontaktligzdas mājokļos arī nav
jāierīko.»

Kas jādara iedzīvotājiem?
Šobrīd iedzīvotājiem ir jāgaida tirgotāju
piedāvājumi. Katrs tirgotājs informēšanas
kampaņu, visticamāk, uzsāks savā laikā,
līdz ar to iespējams, ka pirmos piedāvājumus saņemsiet tuvāko nedēļu laikā. Lai
no 1. aprīļa jums būtu pieejams labākais
tarifu plāns, tirgotāja piedāvājums ir jāizvēlas līdz šī gada 15. martam. Šādu
izvēli var veikt katra Latvijas mājsaimniecība. Ja nepaspēsiet izvēlēties vai vēl
neesat gatavs izdarīt izvēli par sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu,
neuztraucieties – elektrība tiks piegādāta,
bet to iegādāsieties par universālā pakalpojuma cenu līdz brīdim, kad būsiet
izdarījis izvēli kādā no turpmākajiem
mēnešiem. Tāpēc rūpīgi izsveriet, kurš
no tirgū pieejamajiem elektroenerģijas
piedāvājumiem ir jums izdevīgākais.
Lai jaunais piedāvājums stātos spēkā no
mēneša sākuma, sava izvēle ir jāpaziņo
tirgotājam līdz iepriekšējā mēneša 15.
datumam.
Kuri uzņēmumi tirgo elektroenerģiju?
Šobrīd savus piedāvājumus ir paziņojuši

divi uzņēmumi: AS „Latvenergo” un SIA
„Baltcom TV”. Informāciju par visiem
tirgotājiem mājsaimniecībām var iegūt
www.sadalestikls.lv, zvanot pa tālruni
8020 0403, kā arī rakstot uz e-pastu:
st@sadalestikls.lv.
Izvērtējiet nosacījumus!
«Kad saņemsiet piedāvājumus, pievērsiet uzmanību, kādus nosacījumus un
norēķinu iespējas piedāvā katrs tirgotājs. Tirgotāji savā starpā konkurēs ar
klientu apkalpošanu, tādēļ izvērtējiet, kā
tie palīdz izvēlēties labāko piedāvājumu,
kā atbild un risina jūsu jautājumus. Visi
elektroenerģijas tirgotāji izmantos valstī
esošo elektrotīklu, kura uzturēšanu un
attīstīšanu veic AS ”Sadales tīkls”, kas
arī turpmāk nodrošinās skaitītāju apkalpošanu, kontroli, jaunu pieslēgumu
ierīkošanu, remontdarbus, bojājumu
novēršanu,» skaidro I. Pētersons.
Gaidiet tirgotāju piedāvājumus!
Šobrīd elektroenerģiju mājsaimniecībām
tirgo divi uzņēmumi, kas ir sagatavojuši
piedāvājumus un ar tiem pakāpeniski
iepazīstina iedzīvotājus.
Elektrība tiks piegādāta visiem – arī
tad, ja nebūsiet izdarījis izvēli līdz 15.
martam.

Stiprinās četru novadu sadarbību
Janvāra beigās Staicelē svinīgi tika varam aizstāvēt. Salacas upe

parakstīts Salacas upes baseinam pieguļošo pašvaldību - Mazsalacas, Alojas,
Salacgrīvas un Burtnieku novada sadarbības līgums.
Pašvaldības lēmušas sadarboties, lai
saglabātu un attīstītu Burtnieku ezera
un Salacas upes teritorijas nākotnē.
Paredzēts arī uzlabot kopīgo infrastruktūru, veicināt uzņēmējdarbību, nevalstisko
organizāciju, kultūras dzīves, sporta un
tūrisma attīstību novados.
Augstākminēto pašvaldību pārstāvji
pirmoreiz par šādas sadarbības nepieciešamību diskutēja 2013. gada nogalē
Staicelē, daloties savā pieredzē, idejās un
ierosinājumos.
Mazsalacas novada pašvaldības vadītājs
Harijs Rokpelnis:
Vienmēr esmu uzskatījis, ka spēks ir
kopībā. Mazsalacas novada intereses
pārklājas ar blakus esošo novadu interesēm, tāpēc apvienojoties mēs tās labāk

un ap to esošā infrastruktūra
ir jāsakārto, bet vieglāk un
efektīvāk to ir izdarīt kopīgi.
Vienlaicīgi šis ir arī nopietns
signāls attīstības centriem:
arī mazās pašvaldības spēj
apvienot savus resursus, lai
vienotos kopīgai idejai un
sasniegtu savus mērķus.
Svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās
arī Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Einārs
Cilinskis, notika preses konference par
plānotajiem darbiem, kurā piedalījās
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības
departamenta direktora vietnieks Jānis
Lagūns, Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs
Vents, Dabas aizsardzības pārvaldes
ģenerāldirektore Sandra Bērziņa, pašvaldību vadītāji Edvīns Straume, Harijs

Rokpelnis, Valdis Bārda un Dangnis
Straubergs, kā arī Valsts vides dienesta
Valmieras reģionālās pārvaldes direktors
Aivars Liepa. Latvijas Futbola federācijas
MTC Staicele valdes loceklis Vladimirs
Žuks pašvaldību vadītājiem dāvināja
vienādus formas tērpus, bet Eināram
Cilinskim - futbola bumbu, simboliski
norādot, ka tagad šīs četras pašvaldības
spēlēs vienā komandā, bet komandas
trenera loma jāuzņemas ministram.

AKTUĀLI

TŪRISMA MARŠRUTA
V I A H A N S E AT I C A
IEGUVUMS -

NEIZZINĀTĀ UN
TŪRISMA OBJEKTIEM
BAGĀTĀ KRIEVIJA

Ar Vidzemes plānošanas reģiona
īstenoto projektu Via Hanseatica tiek
iepazīstināti tūristi dažādās Eiropas
valstīs. Vēl janvārī tūrisma maršruts
tika popularizēts Somijā, bet februāra
sākumā projekta komanda devās uz
Hamburgu Vācijā, lai par tūrisma piedāvājumu Latvijā (t.sk.Vidzemē), Igaunijā
un Krievijā stāstītu vācu tūristiem
un aicinātu tos brīvdienās doties Via
Hanseatica piedzīvojumos trīs valstīs.
No izstādes atvesta atziņa: vācu
tūrists zina, ko vēlas, taču , ja reiz Via
Hanseatica tūrisma maršruts saistīja viņa
uzmanību, tad gandrīz droši, ka tas tiks
izvēlēts par kāda nākamā atvaļinājuma
galamērķi. Via Hanseatica interesentiem
lielākoties jau bijusi pieredze ceļojot pa
Baltijas valstīm, taču iespēja viesoties
un baudīt tūrisma piedāvājumus Krievijā
varētu būt iemesls, kāpēc uz šo reģionu
doties vēlreiz.
Papildus vācu individuālo tūristu interesei, Via Hanseatica tūrisma maršruts
un ceļojuma plānotājs travel.viahanseatica.info ieinteresēja arī vairākus
tūroperatorus, kuri organizē dažādus
tūrisma braucienus vācu tūristiem gan
uz Baltijas valstīm, gan Krieviju. Arī
vairāki izstādes dalībnieki interesējās
par projekta kopējo ideju, sadarbības
un projekta ﬁnansēšanas modeli, rosinot
arī citus izmantot Eiropas Savienības
pārrobežu sadarbības programmu
priekšrocības un ieguvumus, ko tās
var sniegt.
Jau stāstījām, ka šogad uzsākusies plaša
Via Hanseatica tūrisma maršruta popularizēšanas kampaņa, kurā viens no
veidiem, kā tūristus plašāk iepazīstināt
ar radīto tūrisma maršrutu, ir dalība
dažādās starptautiskās tūrisma izstādēs.
Vēl janvārī Via Hanseatica ar savu košo
un interaktīvo izstādes stendu piedalījās
tūrisma izstādē Matka 2014 Helsinkos,
Somijā, piesaistot lielu tūroperatoru,
žurnālistu un individuālo tūristu interesi.
Via Hanseatica maršruts ir radīts,
sadarbojoties tūrisma attīstības organizācijām, pašvaldībām un tūrisma
uzņēmējiem maršruta teritorijā. Projekta
vadošais partneris ir Vidzemes plānošanas reģions.
Latvijā projektā iesaistījušās 6 pašvaldības – Valkas novada pašvaldība,
Strenču novada pašvaldība, Kocēnu
novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība,
kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība.
Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via
Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”
tiek īstenots no 2012.gada janvāra
līdz 2014.gada decembrim. Kopskaitā
projektā darbojas 18 partneri un vairāk
kā 20 asociēti partneri – pašvaldības,
dažādas nevalstiskās un tūrisma organizācijas no Latvijas, Igaunijas un
Krievijas. Kopējais projekta budžets
ir 1 803 966 eiro, no kuriem 90% jeb
1 623 569,66 eiro līdzﬁnansē IgaunijasLatvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības
programma Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros 2007.2013.
Anita Āboliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģionā
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MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS						

PAŠVALDĪBĀ

LAUKU ZIŅAS

Izdota un iespējams saņemt un iepazīties ar 2014. gada februāra „Lauku
Lapu”. Tās galvenās tēmas:
- platību maksājumiem 2014. gadā var
pieteikt visu zemi labā lauksaimniecības
stāvoklī;
-jauna iespēja apgūt lauksaimniecības
pamatus tālmācībā;
-aizsardzības pasākumi saistībā ar
Āfrikas cūku mēri;
-uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai nepieciešamie dati;
-noteikumi valsts subsīdiju saņemšanai
2014. gadā;
-kooperatīva „Mūsmāju dārzeņi”
pieredze;
-mājražošanas saimniecība „Kalnēni”;
-aktualitātes Briseles gaiteņos;
-pētījums par liellopu gaļas audzēšanu;
-augļu koku pārziemošana Latvijas
dārzos.
Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka
gada ienākumu deklarāciju par 2013.
gadā gūtajiem ienākumiem jāiesniedz
VID no 2014. gada 3. marta. Fiziskajām
personām, kas veic saimniecisko
darbību, kā arī individuālo uzņēmumu,
t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātāji, gada
ienākumu deklarācijas VID ir jāiesniedz
līdz 2014. gada 2. jūnijam.
LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā
lauksaimniecības stāvoklī esošo platību
atjaunošanu.
No 2014. gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi,
kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un
tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.
gada nosacījums.
Līdz šim vienoto platības maksājumu
varēja saņemt par lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības
stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā. Šis
nosacījums neļāva saņemt maksājumu
par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003. gada,
piemēram, bija atbrīvojuši no krūmiem.
Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var iesniegt gan elektroniski
no šā gada 4. februāra, izmantojot
Elektronisko pieteikšanās sistēmu, gan
aizpildot un iesniedzot Lauku bloku
precizēšanas pieprasījuma veidlapu.
Darbu sācis Valsts vienotais klientu
apkalpošanas centrs Valmierā.
Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts
iestāžu pakalpojumus, Valmieras un
apkārtējo novadu iedzīvotājiem vairs
nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi
atsevišķi. Tos varēs saņemt Valsts
vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Valmierā, L. Paegles ielā 13. Šādu
iespēju sniedz Valsts vienoto klientu
apkalpošanas centru pilotprojekts, kas
tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu.
Sākot ar janvāri, Valsts vienotajā
klientu apkalpošanas centrā Valmierā
var saņemt Lauku atbalsta dienesta,
Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu
dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts vides dienesta
pakalpojumus. Jāatzīmē, ka šos valsts
iestāžu publiskos pakalpojumus, līdzīgi
kā iepriekš, var saņemt arī iestāžu
esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas
centros.
Rita Gluha
Mazsalacas novada lauku attīstības
konsultante
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Mazsalacā
16.10.2013.											
Nr.20
/16.10.2013. sēdes protokols Nr.21., 23 /
Grozījumi 2011.gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10.panta pirmo daļu,
12.panta pirmās daļas 1.punktu, 2.punktu, 4.punktu, 7.punktu, 9.punktu

1. Izdarīt 2011.gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības
nodevām Mazsalacas novadā ” šādus grozījumus:
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”;
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”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs
H.Rokpelnis

AKTIVITĀTES MAZSALACAS NOVADĀ „E-PRASMJU NEDĒĻAS 2014” IETVAROS

Mazsalacas pilsētas bibliotēkā:
24. martā no plkst.16:00-18:00 konsultācijas par Mazsalacas
novada pašvaldības mājas lapā (http://www.mazsalaca.lv )
pieejamo informāciju.
Sadarbībā ar Sociālo dienestu 26. martā no plkst.10:00-12:00
nodarbības darba meklētājiem:
Iepazīšanās ar aktuālo informāciju un darba piedāvājumiem NVA mājas lapā (http://www.nva.gov.lv/ ).
Nepieciešamo dokumentu- CV un iesnieguma sagatavošana.
Kā reģistrēties NVA CV/Vakanču portālā?

28. martā no plkst. 11:00-13:00 konsultācijas par portālā
Latvija.lv (https://www.latvija.lv/) pieejamo informāciju sociālie pakalpojumi un nodarbinātība.
Skaņkalnes pagasta bibliotēkā:
Visu nedēļu konsultācijas pēc pieprasījuma par iespējām
atrast darbu, izmantojot informāciju internetā.
Ramatas pagasta bibliotēkā:
26. martā no plkst. 11:00-15:00 e-prasmju apmācības nodarbinātībā bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Mazsalacas pilsētas bibliotēkas statistikas rādītāji par 2013. gadu

Lasītāju skaits
Kopā - 759 (bibliotēku sistēmā ALISE
reģistrētie bibliotēkas lietotāji)
Pieaugušie - 488 (65 %)
Bērni un jaunieši - 271 (35 %)
Apmeklējumu skaits
Kopā - 11 099 apmeklējumi
Pieaugušo apmeklējums- 6566 reizes
(60 %)
Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem apmeklējums - 4482 reizes (40 %)
Vidēji gada laikā viens lasītājs apmeklējis
bibliotēku 12 reizes
Vidēji dienā bibliotēku apmeklējuši 40
lasītāji (Pieaugušo nodaļā - 24 un Bērnu
nodaļā - 16)
Datoru un interneta lietošana
Kopā gada laikā datori un internets izmantoti 7699 reizes
Pieaugušo nodaļā - 2077 reizes, vidēji
dienā 8 reizes
Bērnu nodaļā - 5622 reizes, vidēji dienā
20 reizes
Vidēji viens lasītājs datoru un internetu
gada laikā izmantojis 10 reizes
Bibliotēkas krājums
Kopā - 17 296 eksemplāri
Grāmatas -16 471 eksemplāri
Audiovizuālie un elektroniskie dokumenti - 140 eksemplāri
Seriālizdevumi - 621 eksemplārs
Citi dokumenti - 64 eksemplāri
Dokumentu skaits uz vienu lasītāju - 23
eksemplāri
Jaunieguvumi:
Par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem
iepirkti 569 eksemplāri, to skaitā 81 audiovizuālais materiāls (DVD, CD), par
summu 3000 Ls
Dāvinājumu kārtībā saņemts 131 eksemplārs par summu 308 Ls
Projekta “Latviešu oriģinālliteratūra un
autori bibliotēkās” ietvaros bibliotēkas
krājumu papildināja 99 eksemplāri par
summu 589 Ls

Par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem
abonēti 42 dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi par summu 850 Ls
Pašvaldības piešķirtais finansējums
grāmatu un periodisko izdevumu iegādei
uz vienu lasītāju - 5, 07 Ls (grāmatām 3,95
Ls un žurnāliem 1,12 Ls)
Izsniegums
Kopā- 17 371 eksemplāri, to skaitā
bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem
- 2088 eksemplāri (12%)
Grāmatas- 9088 eksemplāri (52%)
Periodiskie izdevumi (žurnāli) - 7917
eksemplāri (46 %)
Audiovizuālie dokumenti (filmas (DVD),
Mūzika un audio ieraksti (CD)) - 366 eksemplāri (2%)
Vidēji gada laikā viens lasītājs izlasījis
12 grāmatas un 10 žurnālus, noskatījies 1
filmu vai noklausījies 1 mūzikas ierakstu
Pieprasītākās filmas - „Šreks”: “Ilgi un
laimīgi” un „Ledus laikmets 4. Kontinentu
dreifs”
Čaklākais lasītājs gada laikā izlasījis 172
grāmatas (Pieaugušo nodaļā)
Čaklākais mazais lasītājs gada laikā izlasījis 69 grāmatas (Bērnu nodaļā)
Izsniegums pa veidiem, procentos
Žurnāli - 46 %
Daiļliteratūra - 33 %
Nozaru literatūra - 19 % (filozofijas
zinātnes- 2%, mākslas nozares - 1,9%,
sabiedriskās zinātnes - 1,3%, vēsture 1,3%, ģeogrāfija- 0,9 % u.c.)
Pieprasītāko grāmatu TOP 5
(kategorija, autors un nosaukums, pieprasījumu skaits)
Latviešu autoru daiļliteratūra - Daina
Avotiņa “Vīramāte” (19)
Ārzemju autoru daiļliteratūra, romantiskie romāni - Lūsija Dilana „Debesis
tepat līdzās” (24)
Ārzemju autoru daiļliteratūra, detektīvromāni - Aleksandra Mariņina “Tīģeru

cīņa ielejā” (18)
Biogrāfiskā literatūra - Irēna Lagzdiņa
“Izslāpums” (par aktrisi Olgu Dreģi) (18)
Nozaru literatūra - Bērziņa Agnese
“Cilvēks uz gaismas viļņa” (11)
Bērnu un jauniešu literatūra - kinostāsts
„Ledus laikmets 4: kontinentu dreifs” un
Reičele Renē Rasela „Nikijas dienasgrāmata” (10)
Pasākumi
Sarīkoti 30 tematiskie pasākumi, to
skaitā ezotēriski noskaņoto domubiedru
pulciņa „Laisma” nodarbības, galda spēļu
pēcpusdienas, tikšanās ar rakstniekiem
iekārtotas 66 izstādes (jauno grāmatu,
literatūras, foto un tematiskās)
Uzziņas
Sniegtas 633 uzziņas
Budžets
No pašvaldības budžeta piešķirti
32 615Ls
Atalgojumam un darba devēja sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20 180 Ls (61 %)
Krājuma komplektēšanai - 3850 Ls (12%)
Precēm un pakalpojumiem - 3478 (11 %)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem
- 227 Ls (~1 %)
Pārējiem kārtējiem izdevumiem - 4880
Ls (15 %)
Bibliotēkas darbinieki
5 darbinieki, to skaitā 3 bibliotekārie un
2 tehniskie darbinieki
Bibliotekārie darbinieki ar profesionālo
bibliotekāro izglītību - 1, ar 1. līmeņa
augstāko bibliotekāro izglītību - 1, ar
augstāko profesionālo izglītību - 1
Gada laikā apmeklēti 14 profesionālās pilnveides semināri un izglītojoši
pasākumi
Noorganizēti 2 profesionālās pilnveides
un izglītojoši pasākumi.
Informāciju sagatavoja Mazsalacas
pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga
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Dejas sveču gaismā

Sveču dienas ieskaņās februāra sākumā
Sēļu muižu ieskandināja ļoti sievišķīgs
un dejotgribošs pulks dāmu.

No kaimiņu novadiem uz sadancošanu
un draudzīgu kopā būšanu bija sabraukuši dāmu deju kolektīvi no Mazsalacas
(d/k “Minna”), Zilākalna (d/k “Jūle”),
Dikļiem (d/k “Maģija”), Alojas (d/k “Rasa),
Naukšēniem (d/k “Naukšēnu dāmas”) un
Vecates (d/k “Salacietes”). Ciemiņus mīļi
uzņēma pašmāju deju kolektīvs no Sēļiem
“Draiskules”. Kā īpaši viesi bija aicināts
jauniešu un bērnu deju kolektīvs “Nāc
dejot!” no Vecates.
Uzņem pirmoreiz
Sēļu dāmu deju kolektīvs “Draiskules”
dejo kopš 2006. gada un pašlaik sastāvā ir
četrpadsmit dāmas. Kā pastāstīja kolektīva
vadītāja Inguna Korņējeva, šāda sadancošanās bija plānota un gribēta jau sen. Ar
Sēļu Tautas nama vadītājas Janas Buliņas
atbalstu koncertam beidzot sasparojušās.
Arī parādā citiem kolektīviem vairs ne-

gribējies palikt, jo “Draiskules” regulāri
tiek aicinātas sadancot uz apkārtējiem
novadiem.
Priekš pirmās reizes viss izdevies godam
- rezumē Inguna cerībā, ka, riskējot ar
Laika Veča labvēlību, nākamreiz pasākumu
varētu rīkot vasarā, jaunajā Sēļu estrādē.
Ineta Gaugere, deju kolektīva “Draiskules”
dejotāja:
Man patīk dejot un dziedāt - tie man tādi
vaļasprieki. Vecatē dziedu ansamblī, dejoju
arī Vecates dāmu deju kolektīvā, bet uz
Sēļu “Draiskulēm” mani uzaicināja Inguna
Korņējeva. “Draiskulēs” dejoju kādus 3-4
gadus. Sēļos man ir darbs, tāpēc uz mēģinājumiem izbraukāt nav problēmu - pēc
darba padejot ir tieši laikā. Mēģinājumi
mums ir vienreiz nedēļā, bet tad tā kārtīgi
- divas stundas. Kad gatavojamies uzstāties, mēģinam arī divreiz nedēļā. Sieviešu
kolektīvā dejot ir ļoti jautri un patīkami,
vismaz mūsu kolektīvs tāds ir, tāpēc ikreiz
uz mēģinājumu eju ar prieku.
Taujājot par nākones iecerēm, izrādās, ka
pasākumu un viesošanās grafiks pavasarī
un vasarā “Draiskulēm” jau sen kā aizpildīts. Uz Dikļiem paredzēts braukt martā,
Mazsalaca gaida ciemos aprīlī, bet lielāks
sadejošanās pasākums ieplānots jūlija
beigās Smiltenē, kad sabrauks dāmu deju
kolektīvi ne tikai no Ziemeļvidzemes, bet
arī Igaunijas. Šis pasākums esot ikgadējs
un, manot entuziasmu un prieku ar kādu
tika dejots Sēļos, izskatās, ka dāmas
noteikti to garām laist negribēs.

KATRAM SAVS AMATA MEISTARS

No 2014. gada 4.-6. aprīlim vairāk nekā
80 vietās visā Latvijā notiks pasākums
„Satiec savu meistaru!”. Ikviens būs aicināts
apmeklēt meistardarbnīcas, individuālās
nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus,
koncertus un dančus.
Tautas lietišķās mākslas meistarus, stāstniekus, tautas teicējus un muzikantus, kā
arī citus tradicionālo prasmju un amatu
zinātājus varēs satikt darbnīcās, studijās,
muzejos, skolās, kultūras centros, bibliotēkās un pat meistaru dzīvesvietās.
Pasākumā būs iespēja apgūt aušanu,
pirts gudrības, tradicionālo muzicēšanu,
kokgriešanu, adīšanu un daudzas citas tradicionālās prasmes. Visvairāk meistaru
pieteikušies no Vidzemes un Kurzemes.

Pieteikšanās pie meistariem sāksies 2014.
gada 17. martā!
„Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā
aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas
turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas
projektā „Eiropas amatu prasmju
dienas”. Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji uzņem pie sevis
mācekļus, vienlaikus notiek arī Francijā,
Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasaules
valstīs. Aizvadītajos gados „Satiec savu
meistaru!” apmeklējuši vairāk nekā 10
tūkstoši dažādu paaudžu interesentu, un
ik pavasari pasākums sabiedrībā kļuvis par
gaidītu notikumu.
Piedalīties pasākumā „Satiec savu
meistaru!” aicina Latvijas Nacionālais
kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas
novadu un pilsētu pašvaldībām.

“Satiec savu meistaru” norišu grafiks Mazsalacas novadā
Meistars
Gunta Jēkabsone

Aušana
/salvetes trinītī/

Rita Ertmane

Adīšana
/cilpainie cimdi/

Ineta Martinsone

Stikla apgleznošana

Norises laiks
04.04. 1600-1800
05.04. 1000-1200
04.04. 1500-1700
05.04. 1000-1200
05.04. 1100-1300

Laila Strada

Gleznošana

04.04. 1700-1900

Mazsalacas Mākslas skola
Parka iela 31

Uģis Vītiņš

Kokapstrāde
/karošu grebšana/

Sēļu pagasta „Dīķīšos”

Evija Nagle

Adīšana
/dubultadījuma cimdi/

04.04. 1500-1700
05.04. 1100-1300
05.04. 1000-1200

Dita Tomsone
Baiba Bīviņa

Prasme

04.04. 1800-2000
05.04. 1000-1200
Ritma mūzikas spēle, 05.04. 1000-1200
Kora dziedāšana
deja, dziedāšana

Norises vieta
Mazsalacas KC
Rūjienas 1
Mazsalacas KC
Rūjienas 1
Mazsalacas KC
Rūjienas 1

Mazsalacas KC
Rūjienas 1
Mazsalacas KC
Rūjienas 1, 2. stāvā
Mazsalacas KC
Rūjienas 1, 2. stāvā

KULTŪRA

PRIECĒ AR PANĀKUMIEM

Ziemas beigas un pavasara sākums
ir brīdis, kad interešu izglītības kolektīvos notiek dažādas skates un
konkursi, ļaujot rezultātiem runāt
pašiem par sevi: kā aizvadīti garie
ziemas mēģinājumi, cik kvalitatīvi
un baudāmi ir rezultāti?
Pagājušajā nedēļā aizvadīts Latvijas
izglītības iestāžu instrumentālo
ansambļu un vokāli instrumentālo
ansambļu festivāls - konkurss. Arī
no Mazsalacas novada Kultūras
centra kolektīviem ceļu uz Rīgu
mēroja vokālās studijas “Svētdiena”
trīs vecumu grupas, kā arī džeza ansamblis “Mazsalacas Jazz Youth Band”.
Šis festivāls - konkurss bija arī atlase
ansambļiem, lai varētu piedalīties
Jauniešu Dziesmu un Deju svētku
rīkotajos koncertos 2015. gadā.
Rezultāti:
Vokālo ansambļu jaunāko popgrupu
kategorijā 15 kolektīvu sīvā konkurencē Mazsalacas novada Kultūras
centra vokālā studija "Lielā svētdiena"
(vadītāja Iluta Dundere) ieguva 40,33
punktus un I Pakāpi, priekšā palaižot
vien Ikšķiles vidusskolas 5.-6. un 2.-4.
klašu popgrupas ar 41, 33 un 40,75
punktiem.
"Vidējā svētdiena" ieguva 38,92
punktus un II Pakāpi, savukārt "Mazā
svētdiena" saņēma 37,17 punktus un
arī II Pakāpi.
Popgrupas vērtēja žūrija Karīna
Tropa, Inga Bērziņa un Jānis

Holšteins-Upmanis.
Iluta Dundere, vokālās studijas
“Svētdiena” vadītāja:
- Gūtie rezultāti konkursā ļauj lidot!
Tagad saprotu, ka solis, ko esam spēruši
ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem, ir
pareizs. Šajā konkursā īpašs prieks par
vidējo grupu, jo viņas beidzot atrada
sevi mūzikā - ceru, ka šie panākumi
viņas spārnos arī turpmākajam!
Attiecībā uz vecākās grupas meitenēm es zināju, ka viņas ir I Pakāpes cienīgas!
Pēc iepriekšējā konkursa Valmierā bija
nedaudz vilšanās, jo radās iespaids,
ka mazpilsētu ansambļi tiek vērtēti
zemāk nekā viņi to patiesībā ir pelnījuši. “Mazajai svētdienai” vēl daudz
jāmācās, iespējams, jāpārskata
meiteņu vecumi, bet kopumā arī viņu
rezultāts ir labs.
Paralēli vokālajiem ansambļiem, savu
varēšanu pierādīja arī instrumentālie ansambļi. No Mazsalacas novada
Kultūras centra konkursam startēja
džeza ansamblis “Mazsalacas Jazz
Youth Band” ar vadītāju Kārli Vanagu.
Viņi tika novērtēti ar 41,83 punktiem,
saņemo godpilno I Pakāpi. Lai arī
džeza ansambļi konkursā piedalījās
tikai divi, mazsalacieši Daugavpils 13.
vidusskolas diksilendu "Magic Chorus
Jazz band" atstāja krietni sev aizmugurē ar 32, 17 punktiem un II Pakāpi.
Džeza ansambļu žūrijā bija Andrejs
Jevsjukovs, Zigmunds Žukovskis un
Inga Bērziņa.
Apsveicam ar rezultātiem!

BĒRNU BALLĪTE SAJŪSMINA

Mazsalacas novada
Ku ltū r a s
c entr s
februārī uzsāka kādu
jaunu un nebijušu
pasākumu - koncertu
- ballīti pašiem mazākajiem Kultūras centra
apmeklētājiem.
Sanākuši bija kupls
skaits mazo dejotāju,
viņu vecāki, brāļi, māsas
un draugi, lai jautrā
atmosfērā padejotu,
padraiskotos un izbaudītu īstu bērnu ballīti.
Pasākums iesākās ar nelielu koncertu,
kurā priekšnesumus rādīja Mazsalacas
novada Kultūras centra jaunāko bērnu
deju kopa “Danču bērni”. Tad sekoja
dejas vecākiem kopā ar bērniem,
nebēdnīgas rotaļas, bet ballītes noslēgumā lielus un mazus gaidīja
pārsteigums!
Stāsta Baiba Imbrate, Patrīcijas un
Aleksandras mamma:
- Šis bērnu pasākums atšķīrās no
visiem iepriekšējiem - tādu nebiju
piedzīvojusi kopš manas meitas dejo
Kultūras centra pašdarbības pulciņos!
Parasti bērni pasākumu nevar izbaudīt,
jo koncerta sākumā valda liels stress ģērbšanās, tērpi, drūzmēšanās, bet pēc
dejošanas uzreiz visiem jāiet mājās.
Šoreiz bija savādāk - bērni nebija sastresojušies, jo dejotāju nebija daudz,
visu varēja labi redzēt un izbaudīt.
Ļoti patika dejas bērniem kopā ar
vecākiem. Visi šie “tūdaliņ-tagadiņ”
kopš bērnības bija jau aizmirsušies,
dejojām tā, ka beigās slapja mugura!

Lielu sajūsmu izraisīja arī rotaļa ar
spainīšiem, kuros bija iekšā veselīgi
un gardi našķi. Bet vislielākais pārsteigums bija confetti lietus, ko pasākuma
noslēgumā vairāki tēvi izšāva no zāles
stūriem! Mūsu ģimene bija tik apmierināta ar šo pasākumu, ka pilnīgai laimei
pietrūka vien kāda laba kafejnīca
Mazsalacā, kur pēc pasākuma aiziet
un jauki pasēdēt!
Mazsalacas novada kultūras centra
direktore Dace Jurka arī ir apmierināta ar jaunieviesto pasākumu, pastāstot,
ka bērnu ballīte patiesībā ir atjaunota tradīcija kopš 90-tajiem gadiem,
kad notikuši “Bērnu rīti”. Gribējies
atkal ko tādu ieviest, radot pasākumu
ģimenēm un dodot tām iespēju kvalitatīvi un jauki pavadīt laiku kopā.
Paldies pasākuma organizatorei Baibai
Bīviņai, kas rūpējās gan par koncertu,
gan pasākuma izklaidējošo daļu!
Bērnu ballītes rīkot paredzēts arī uz
priekšdienām ik mēnesi un nākamā
gaidāma jau 15. martā, kad uzstāsies
deju kopa “Kamolītis”.
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IZGLĪTĪBA

Aktīvi ēno M
a z s a l ac ā
Valentīna Golovņa, šogad par ēnām bija

12. februārī Mazsalacas novada pašvaldībā Ēnu dienu ietvaros tika ēnoti
vairāki pašvaldības darbinieki. Ēnotāji
- Mazsalacas vidusskolas skolēni, interesējās par projektu vadītāja, sabiedrisko
attiecību speciālista, izpilddirektora un
bāriņtiesas locekļu darbu.
Kā pastāstīja Mazsalacas novada pašvaldības projektu vadītāja Liega Puķulauka,
viņas ēnotāji bija ļoti radoši un aktīvi,
nepilnas stundas laikā attīstot jau agrāk
iecerētu projekta ideju, kura drīzumā tiks
iesniegta Valmieras novada fonda rīkotajā
konkursā “Sev, tev, novadam”.
Kristiāna Šteinberga, “ēnotājs”:
- Es šogad ēnoju sabiedrisko attiecību speciālisti. Sapratu, ka šis darbs nav viegls,
tomēr mani šī profesija ir ieinteresējusi.
Iepriekš esmu apsvērusi izvēlēties sākumskolas skolotājas profesiju, tomēr arī
sabiedrisko attiecību speciālista profesija
izklausās gana interesanta.
Kā apliecina Mazsalacas vidusskolas
direktores vietniece audzināšanas jomā

gatavi kļūt 35 skolēni no 5.-12. klasei. Šis
skaits ir rekordliels, jo iepriekšējos gados
ēnojuši tikai 9 - 12. klases skolēni.

Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras
izglītības akcija, kuras laikā skolēni
apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu
garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijas Ēnu diena
ir biznesa izglītības biedrības Junior
Achievement – Young Enterprise Latvija
(JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.
Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru
prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos
darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību
starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus
nopietni pievērsties mācībām. Veidojot
sadarbību starp skolu, sabiedrību un
darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Jaunieši rada Muzikālo sienu

Mazsalacas vidusskolā pārmaiņas rada
skolas aktīvie jaunieši, ar savu izdomu
ienesot skolas gaiteņos jaunas un saulainas vēsmas. Rezultātā skolas tumšāko
gaiteni tagad grezno arī Muzikālā siena,
kas ieguva atbalstu VNF Jauniešu ideju
laboratorijas mini konkursā “Ja es būtu
sava novada priekšnieks”.

Gaitenis ved uz Mūzikas kabinetā notiekošajām stundām, tāpēc sienas tagad
glezno saullēktā lidojošas nošu lapas un
dziedoši rīta putni. Jauniešu mērķis bija
skolas tumšajā gaitenī ienest vairāk saules
un gaišuma, lai mājīgāki kļūtu starpbrīži
un stundu gaidīšana. Turklāt sienu apgleznošana Mazsalacas vidusskolā jau
esot kļuvusi par tradīciju, jo jaunu sienu
attēli glezno vēl divas sienas, kas tapuši
iepriekšējos gados.
Idejas vadītāja Sabīne Petrakova stāsta,
ka esot ļoti gandarīta par paveikto. “Tā
būs dāvana no jauniešiem skolas apaļajā
95 gadu jubilejā!” uzsver Sabīne.
Signe Volkoviča, VNF Jauniešu ideju laboratorijas dalībniece, norāda, ka šo ideju
līdz galam nebūtu iespējams īstenot tikai
par JIL piešķirtajiem 20 latiem. Tāpēc
vēl jo lielāks prieks, ka pati Mazsalacas
vidusskola atbalstījusi jauniešu ideju ar
papildu līdzekļiem muzikālajam mākslas
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darbam uz skolas sienas!
JIL mini ideju konkursa finansējumu
veido jauniešu piesaistītie ziedojumi un
VNF Labo darbu programmas ziedojumi. Savukārt VNF darbību nodrošina
Borisa un Ināras Teterevu fonds, bet
Jauniešu ideju laboratorijas aktivitātes
finansiāli atbalsta arī Islande, Lihtenšteina
un Norvēģija, Globālais fonds un programma “Jaunatne darbībā”.

Jāpiebilst, ka VNF šī paša projekta
ietvaros Mazsalacas vidusskolā atbalstījis
vēl vienu projektu: 9-12. klases jaunieši
skolā varēja tikties ar TV seju Renāru
Zeltiņu, noklausoties viņa iedvesmojošo lekciju “Viss ir atspulgā”. Šīs projekta
idejas autore un iniciatore bija Annija
Gobiņa.
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Projektu nedēļas aktivitātes

Februārī Mazsalacas vidusskolā
notika projektu nedēļa 2.-12. klasēm.
Šogad, atzīmējot skolas 95. jubileju,
bija īpaši piedomāts, kā projektus
veltīt Mazsalacas vidusskolai.
Klases, apvienojoties vai sadaloties
grupās, bija izvēlējušās visdažādākās
aktivitātes, bet rezultāti tika apkopoti
skolas projektu nedēļas noslēguma
prezentācijā.
Projektā “Ar saknēm Mazsalacā” 2.
klase pētīja skolas vēsturi, Mazsalacas
un novada ģerboni, kā arī zīmēja paši
savu skolas ģerboni. Vēl bērni gatavoja
putniņiem ziemai barību. 3. klase
datorā zīmēja savu skolu. No šiem
zīmējumiem vēlāk taps plakāts. Vēl
skolēni intervēja kādu savas ģimenes
locekli par skolas gadiem un to datorā
pierakstīja. Šie stāsti tiks apkopoti un
izdoti grāmatā. 4. klase “Pievilcīgas
skolas vides veidošanā” apgleznoja
skolas sienu skaistiem ziediem.
Projektā “Ligzdas vietu meklējot” 5.a
un b klase apvienojās, kopīgi veidojot
uzvedumu par putniem. Skolēni pētīja
dažādus putnus, to dziesmas, paradumus, mācījās no tautas folkloras
tautasdziesmas, teikas, dziesmas un
pasakas par putniem. Putni tika arī
gleznoti, tiem tapa būrīši, tika batikotas unikālas galda sedziņas un veidoti
galda dekori ligzdas izskatā.
Putna ligzdai tika vilktas paralēles ar ģimeni un māju sajūtu,
tādējādi vēl vairāk pastiprinot
projekta aktualitāti mūsdienu
modernajā laikmetā.
6.a un 6.b klase apvienojās
projektā “Pievilcīgas skolas
vides veidošana”. Rezultātā tika
atjaunoti 30 skolas krēsli un 6
soli, kuri tika izvietoti skolas 2.
stāva gaitenī un vestibilā. Skolēni
sporta nodarbībās gatavojās sacensībām “Ledus gladiatori”.
7. klases skolēni piedalījās

projektā “Pievilcīgas skolas vides veidošana”. Viņi iekārtoja skolas 2. stāva
vestibilu daudz mājīgākā gaisotnē,
pārkrāsojot un atjaunojot 7 galdus
un 13 krēslus, nomainīja puķupodus,
veidoja mākslīgo puķu dekorācijas,
radīja mākslas instalāciju - dekupētus
pakaramos ar novēlējumiem skolai,
nomainīja lampu abažūrus.
8.a klase pētīja Mazsalacas vidusskolas
skolēnu sasniegumus sportā, bet 8.b
klase sadalījās vairākās grupās. Skolēni
veidoja skolas maketu, izveidoja un
ievietoja informāciju par Mazsalacas
vidusskolu interneta vidē, bet 8. klases
puiši izgatavoja stilīgu solu, kur apsēsties stundu starpbrīžos. Vēl grupa
skolēnu ievadīja datorā informāciju
skolas jubilejas bukletam. Skolēni
projekta ietvaros tikās ar T. Eglīti,
K. Vāli un J. Valentinoviču.
9. klase pētīja Lāčplēša kara ordeņa kavalierus Mazsalacas novadā, dodoties
mācību ekskursijā, iepazinās ar
Mazsalacas vidusskolas vēsturi, kā arī
veidoja pievilcīgu skolas vidi - labiekārtoja fizikas, ķīmijas kabinetus un
2. stāva gaiteni.
10. un 11. klase izstrādāja Zinātniski
pētnieciskos darbus, bet 12. klase cītīgi
gatavojās žetonvakara izrādes iestudējumam.

Laiks steidzas ātri, mirkļi skrien un
lido gājputniem līdz, paliek tikai īsais
dzīves brīdis mazā bilžu rāmī ierakstīts.
Ak, Laiks, visvarenais Laiks, tu skrien,
skrien, skrien… Tu dari to pārlieku ātri,
es vienkārši netieku Tev līdzi. Lūdzu,
apstājies! Es zinu, Tu to nedarīsi.
Jādzīvo tālāk, tā šai pasaulē ir iekārtots. Ar mani nemitīgi, ik dienu notiek
dažādi brīnumi. Katru satiktu brīnumu
es ielieku savā bilžu rāmītī.
Kā brīnumu savā dzīves ceļā satiku
Jūs. Jaunizveidotajā desmitajā klasē
kopā sanācāt septiņpadsmit jaunieši
- katrs ar saviem uzskatiem, vērtībām,
jūtām, dzīves redzējumu. Es ar savu
pasauli kļuvu par Jūsu sabiedroto. Četri
jaunieši vidusskolas laikā izvēlējās
iet citu ceļu. Jūs palikāt trīspadsmit,
uzticīgi Mazsalacas vidusskolai.
Bija interesanti vērot, kā Jūs no
bērniem veidojāties par staltiem,
skaistiem, pašapzinīgiem, loģiskiem
jauniešiem. Jūs bijāt un esat aizrautīgi, spējīgi savākties un mobilizēties
pēdējā brīdī un izpildīt Jums uzticēto
pienākumu. Man kā klases audzinātājai
sirds sāka pukstēt straujāk mirkļos, kad
Jūs aizstāvējāt gan savu, gan klases,

gan skolas godu. Daudzkārt Jūs lepni
nesāt Mazsalacas vidusskolas vārdu
sacensībās, olimpiādēs, konkursos,
pasākumos ārpus skolas. Piederības
sajūta, patriotisms, mazsalacieša identitātes stiprināšana - mani aizkustināja
līdz sirds dziļumiem.
Ikvienam no Jums, mani mīļie, esmu
pateicīga par kopā pavadītajiem
brīžiem, par Jūsu nesavtīgo darbu
skolas vides veidošanā, par atbalstu un
sniegtajām dzīves stundām, ceptajām
pankūkām, sagatavotajiem pasākumiem un braucieniem. Neviena kopā
pavadīta diena neatkārtoja citu. Visu,
kas pievīla, kas dzēsa mūsu prieku un
rosīšanos, atstāju aiz rāmīša. Līdzi
ņemšu tikai jaukākos, priecīgākos, interesantākos un veiksmīgākos mirkļus.
Kopā pavadītie brīži, atmiņas, smaidi,
joki, saimnieciskā rosīšanās paliks
manā bilžu rāmītī. Novēlu Jums
sasniegt izvirzīto dzīves mērķi, sapņot
vispārdrošākos sapņus un iesākto
darbu vienmēr novest līdz galam! Lai
Jūsu darbs nes Jums gandarījumu un
prieku! Esiet saticīgi, labestīgi, veiksmīgi un laimīgi!
Jūsu audzinātāja vidusskolā
Valentīna Golovņa

Mani mīļie divpadsmitie!
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GADA CILVĒKS

AR SPORTU, DABU UN MĀCĪŠANU SIRDĪ

Zane Luste nomināciju “Gada cilvēks Mazsalacas
novadā 2013” saņēma izglītības jomā, bet konkrētāk
- par veiksmīgu, aktīvu un entuziastisku darbošanos bezmaksas datorapmācību projektā “Pieslēdzies,
Latvija!”. Projekta piektās jubilejas sezonas noslēgumā
2013. gada nogalē Zane bija viena no tiem projekta
apmācību skolotājiem, kura par savu darbu saņēma
īpašu atzinību - nomināciju “Amata meistars”, jo jaunas
prasmes darbā ar datoru divu gadu laikā bija sniegusi
procentuāli vislielākajam skaitam projekta dalībnieku
savā novadā.

Mazsalacas aktīvie seniori
Zane projektā “Pieslēdzies, Latvija” iesaistījās otro gadu.
Galvenā iniciatīva un uzaicinājums nāca no Mazsalacas
novada senioru biedrības “Atbalss” valdes locekles
Sarmītes Kauliņas. Viņa Zani pārliecināja, ka novadā
ir seniori, kuri grib mācīties datorzinības. Pirmajā gadā
tieši Sarmīte bija tā, kura palīdzēja ar grupu nokomplektēšanu un cilvēku uzaicināšanu. Nākamajā - 2013.
gadā - projekts turpinājās, un Zane uzņēmās komplektēt
jaunas grupas. Seniori izrādīja interesi mācīties un pierādīja, ka Mazsalacā modernās tehnoloģijas un prasme
rīkoties ar datoru ir aktuāla arī vecāka gadagājuma
ļaudīm. Zane novērojusi, ka vislabākā ir mutvārdu
reklāma, jo otrajā gadā uz mācībām sasparojās arī tie,
kuri pirmajā gadā dažādu iemeslu dēļ vilcinājušies.
Pozitīvs ieteikums no kaimiņa vai drauga ir vislabākais
pamudinājums, uzsākt ko jaunu un nezināmu. Daudzi
seniori mācības turpināja arī otrajā gadā, kas bija ap-

stiprinājums tam, ka Zane prot iemācīt, un projekts
senioriem ir noderīgs.
Mācību process noritēja trīs līmeņos, katrs līmenis ilga
trīs dienas. Izejot pilnu apmācību kursu (9 dienas), bija
iespējams nokārtot eksāmenu un saņemt apliecību, ko
lielākā daļa kursu dalībnieku arī veiksmīgi izdarīja.
Zane Luste priecājas, ka iegūtās zināšanas senioriem
tiešām praktiski noder - apmācību dalībnieki stāstījuši,
ka viņi tagad lieto e-pastu, prot sameklēt informāciju
internetā, cits varējis ko pasūtīt interneta veikalā - visi
šie stāsti iedvesmo un priecē!
Zane saskaitījusi: 2013.
gadā projektā apmācīti
109 seniori Mazsalacas
novadā, bet pirmajā gadā
- 72 cilvēki.
Skolotāja, īpaši neplānojot
Zane ikdienā ir datorzinību skolotāja Mazsalacas
vidusskolā. Lūgta salīdzināt bērnu un jauniešu
mācīšanās īpatnības ar
jau pieaugušajiem, secina pieaugušie mācās ar daudz
lielāku vēlmi un motivāciju. Centība esot pirmā
lieta, ar ko seniori izceļoties, bet otra brīnišķīga
pievienotā vērtība šādām
mācībām ir sarunas,
dzīvesstāsti, savstarpējā
apmaiņa ar emocijām un
pozitīvo enerģiju.
Par skolotāju nekad tā
īpaši nav plānots kļūt.
Tomēr, kā jau dzīvē tas
mēdz gadīties, likteņa,
sakritības un vēl dažādu
iemeslu dēļ, darbs skolā
tomēr tika uzsākts.
Mazsalaca iekritusi sirdī
pēc prakses, kas izieta
mūsu skolā, vēl studējot
Liepājā.
Nu Mazsalacas vidusskolā pavadīti 23 darba gadi:
15 gadi sākumskolā, un
pašlaik rit 8. gads, mācot
skolēnus pamatskolā un
vidusskolā. Kā lai neturpina, ja padarītais darbs
atstāj sajūtu - paveikts ir
kaut kas nozīmīgs? Tas
nekas, ka rezultāts nav
uzreiz ieraugāms, jo gandarījumu sniedz fakts, ka
sniegtās zināšanas palīdz
skolēniem pilnveidoties.
Izglītības sistēmā - prognozējamību
Izglītības jomā nostrādātais laiks ir pietiekošs, lai
“izkostu” izglītības sistēmu un saprastu, ka valstī šajā
jomā valda diezgan liels juceklis. Zane vēlētos, lai skolotāja darbs būtu vairāk prognozējams. Atalgojums, kas
atkarīgs no skolēna skaita, dzīvi padara ļoti neprognozējamu, nemaz nerunājot par tās plānošanu. Tāpat arī
biežās ministru maiņas - un līdz ar to - viedokļu un
nostādņu nesakritība izglītības sistēmas pamatos. Bet
tam visam pa vidu - skolotāji, kuri cenšas mācīt pēc
labākās sirdsapziņas, skolēni, vecāki...
Florbols un citi sporta veidi
Zane ar sportu draudzējas jau kopš bērnības. Trešajā
klasē sāka nodarboties ar orientēšanos un turpināja
to darīt visus skolas gadus. Līdz ar to viņai ļoti patīk
atrasties pie dabas. Vismīļākais sporta veids ir slēpošana.
Tā kā orientēšanās notiek arī ziemā, tad var “nošaut

divus zaķus vienlaicīgi” - orientēties un paslēpot, kas
vienlaicīgi ir gan vaļasprieks, gan aizraušanās. Tā kā
Mazsalacā orientēšanās nav sevišķi populārs sporta
veids, tad savulaik Zane ar kolēģi Aldi Ertmani desmit
gadus pēc kārtas ik nedēļas nogali braukuši uz Valmieras
orientēšanās sacensībām “Magnēts”. Līdzi ņemti arī
skolēni, uzstādīti labi rezultāti.
Vienā brīdī gan sacensību gars noplacis, atstājot vēlmi
baudīt sportošanu tikai savam priekam. Pašlaik Zane,
kad vien ir iespēja, nūjo, brauc ar riteni, slēpo un vismaz
reizi gadā dodas garākā laivu braucienā. Tas tiek darīts
kopā ar ģimeni vai draugiem. Sportiskās sacensībās - vai
tā būtu riteņbraukšana, slēpošana vai florbola sacensības, nu Zani var manīt organizatoru pusē. Runājot par
florbolu - arī šis sporta veids ir izmēģināts, tomēr tikai
līdz brīdim, kad sāka veidoties komandas un florbola
spēlēšana Mazsalacā pacēlās sacensību līmenī...
Tagad Zane florbola sacensību organizēšanā atbalsta
vīru. Kopā ar domubiedriem ik pa laikam tiek organizētas vietēja mēroga sacensības Mazsalacas vidusskolas
sporta zālē. Janvārī notika sacensības veterāniem, bet
februārī turnīrs visiem vecumiem uz mazā formāta
laukuma.
Piecas minūtes līdz ogošanai
Zane ir liela ogotāja, precīzāk, par tādu kļuvusi pēdējo
gadu laikā. Līdz ar to Mazsalacā dzīvošana ir tīri vai
ekskluzīva, jo no savas dzīvesvietas līdz melleņu, aveņu
un zemeņu vietām ir tikai pāris minūšu brauciens ar
riteni! Tāpat arī Skaņaiskalns un Dauģēnu klintis ir,
teju, ar roku aizsniedzamas, bet slēpošanas trase sākas
Zanes pagalmā - kā šādas ekstras var nenovērtēt?

Kad daba palīdz
Arī ceļošana, kurā nereti iesaistās visa ģimene – vīrs,
abas meitas, znots un mazmeitiņa, savā ziņā saistās ar
sportošanu, jo tā vienmēr ir aktīva - reizi gadā ģimene
dodas garākā velobraucienā - pēdējā laikā iecienīta ir
Ziemeļigaunija, kad nesteidzīgā garā tiek nobraukti līdz
pat 240 km. Šāda ceļošana ļaujot lieliski atslēgties no
ikdienas, jo braucot tiek domāts tikai par to, kā veikt
konkrēto distanci. Un tā ir fantastiska sajūta, kad pēc
nobraukta garāka gabala, izripinot ar velosipēdu cauri
mežam, vari ieraudzīt jūru, uzcelt pludmales smiltīs
telti un apzināties, ka vismaz 2 km rādiusā apkārt nav
neviena cilvēka... Ļoti iespējams, tieši atrašanās dabā
ir tā, kas palīdz atgūt spēkus pēc trokšņainās skolas
kņadas, spriež Zane.
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IZ VECIEM LAIKIEM

Turpinām Emīla Pudeļa dienasgrāmatu. Fragments no 1914. gada
dienasgrāmatas par kādu neikdienišķu, vairāku dienu izbraukumu
uz Rīgu “pie brāļiem ciemā”.
Ceturtdien, 20. februāris. Bijām ar
saimnieci uz Maz Salacu, es aizvedu
Juražam teļu, bet pats nebija mājās,
teicās aizbraucis uz Sēli. Atstāju teļu
Bomī un cenu iedevu Brīdiņam, lai
pieprasa naudu.
Šodien iztiesāja prāvu Vec
Vītiņiem par linu mārkiem, par
patvarīgu valdīšanas traucējumu
un 40 rbļ. skādes. Sūdzētājs Jānis
Šuska. Apsūdzētie Adams un Arturs
Jurki. Pēc ilgas apspriešanas, abus
apsūdzētos attaisnoja.
Dabūju kroņa Krāj kases grāmatiņu uz 267rubl., kurus man izmaksās
pasta-telegrafa nodaļa Maz Salacē.
Samaksāju Albertam par dažu
nieku izkalšanu 45 kap. Nopirku
kolodijumu par 5 kap., nogriezu
matus par 10 kap., un aizsūtīju karti
Krogzemam 3 kap., kopā izdots 18
kap.
Piektdien, 21. februāris. Nekas
sevišķš. Jaunais rentnieks ved
mantas. No rīta sāk nākt sniegi.
Šodien gribam braukt ar Melderi
uz Valmieru un pēc tam uz Rīgu
pie brāļiem ciemā.
Sestdien, 22. februāris. Aizbraucām
ar Melderi no 3 pēc pusdienas. 1/2 9
tikām Matīšos un pulksten 3 tikām
Valmierā, pirmais vilciens noiet uz
Rīgu 3 un 40min, otrais 5 un 50 min.
Mēs braucām ar pirmo vilcienu un
pulksten 1/2 8 iebraucām Rīgā. Sāka
nākt sniegi. Uzmeklējām Sālszirņa
Kārļa dzīvokli, Kārlis vēl gulēja,
kad aizgājām turp uz Tērbatas ielu
Nr.88, dz.12. Melderis aizgāja pie
saviem pazīstamiem, es paliku pie
Kārļa.
Pēc pusdienas sniegi nostājās, tad
gājām ar Kārli uzmeklēt Indriķi un
Augustu Rēveles ielā Nr.58. Indriķa
nebija mājās, tikai Augusts ar savu
jauno sieviņu. Paēdām pusdienas
un gājām pastaigāties iekš Rīgu uz
Daugavas malu, tad pārcēlāmies ar
kuģīti pār Daugavu un apskatījām
Ķeizara stādītos kociņus un atklātās
mājas uz Akas un Enkura ielām. Tad
nācām pa veco dzelzs tiltu atpakaļ.
Iegājām arī “Varšavas viesnīcā”,
sauktajā Pasaules krogā, kur kalpo

Stienes Jānis par ķelneri, izdzērām 6
pudeles alus un apskatījām skuķus,
tad gājām uz mājām. Aizgājām atkal
uz Indriķa dzīvokli, bet neatradām
vēl mājās. Augusts gan uzaicināja,
lai ejot pie viņa pārgulēt, bet man
nepatikās iet, bet gāju pie Kārļa un
tur pārgulēju nakti. No rīta uzcēlāmies ar Kārli pulksten 6, jo Kārlim
6 jātiek pie darba, un aizgāju pie
Indriķa. Tagad gan satiku mājās.
Ieradies tikai pulksten 2 no rīta.
Tā kā Indriķim līdz pusdienai
bija jāiet pie darba, tad pavadīju
viņu kādu gabalu pa Aleksandra
ielu un nācu atpakaļ uz Salzirņa
korteli, kur satikos ar Melderi. Tad
gājām uz Daugavmalas tirgu, kur
paēdām brokastis, un uz Krāmu
tirgu, kur apskatījām visādas
mantas. No Krāmu tirgus gājām
uz Lombardu, kur Melderis gribēja
velosipēdu pirkt, bet nevienu nenopirkām, jo bija pārāk dārgi. Tad
bijām uz Zvēru dārzu, kur apskatījām zvērus. No Zvēru dārza
braucām atpakaļ uz Rīgu, izšķīrāmies ar Melderi. Es gāju pie Indriķa,
viņš pie Medņa, norunājām 7 ar
vilcienu izbraukt. Es satiku Indriķi
un iegājām Kinematogrāfā, man
vēl bija jānopērk biszāles un tā nu
arī vilcienu nokavēju. Melderis gan
bija aizgājis laikā, tad norunājām
nebraukt vis ar to vilcienu, kas iet
pulksten 8, bet ar ekstra, kas iet
pulksten 11 un 20 min. Bet visas
biļetes bija izpārdotas. Tā to vakaru
bija jāpaliek Rīgā. Aizgājām uz
Hotel Riga un nonomājām istabiņu
par 110 kap. Otrdien 25. febrauārī
izbraucām 10 ar vilcienu no Rīgas.
Valmierā iebraucām pulksten 2
pēc pusdienas, tad vēl pablandījos līdz pulksten 4 pa Valmieru un
braucām mājās. Pulksten 1/2 8 iebraucām Matīšos, kur nogulējām
līdz pulksten 12 naktī, tad braucām
uz māju. Netāļu no Matīšiem zirgs
izmeta pakavu, bet, tā kā naktī uz
Lūdzamo dienu negribējām kalēju
modināt, tad aizbraucām ar kailu
kāju mājā tikai pulksten 8 no rīta.
Izdevu Rīgā 3 rubļ. par biļetēm, 180
kap. par biszālēm, 60 kap. mārciņā,
Valmierā par zirga barošanu 1 rubl.
dienā, Kinematografa biļete 25 kap.,
Zvēru dārza 25 kap., nakts kortelis
55 kap., pavisam kopā apm. 8 rubļi.

BIEDRĪBAS “ATBALSS” KOPSAPULCE

Mazsalacas novada senioru
biedrība “Atbalss” aicina uz biedrības kopsapulci 1. martā, plkst.11.00,
Mazsalacas kultūras centra zālē.
Darba kārtībā:
• Biedrības priekšsēdētāja Alda
Ertmaņa ziņojums
• Revidentes Martas Lulles
ziņojums
• Par Borisa un Ināras Teterevu
fonda projektu “Ar cerību

•
•
•
•

plaukstā” padarīto ziņo
Sarmīte Kauliņa un Viktorija
Puriņa
Domes priekšsēdētājs Harijs
Rokpelnis
Sociālā dienesta vadītāja
Agrita Bērziņa
Debates
Bildes
Senioru biedrības valde

SVEICAM FEBRUĀRA
JUBILĀRUS!

Dainu Arnavu - 80
Vilmu Biršu - 85
MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2014. gada 25. februārī
Mazsalacas novada pašvaldības izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas. Tirāža – 2000 eksemplāru.
Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215 www.mazsalaca.lv
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PASĀKUMU KALENDĀRS

1100 Mazsalacas novada

Kultūras centrā
Konkurss - koncerts
“Mazsalacas novada Cālis
2014”
Biļete pieaugušajiem: € 1.42

1800

Mazsalacas novada
Kultūras centrā koncerts
“Ielūdz „Magone””
Koncerta viesi: deju kopas
no Rūjienas, Naukšēniem,
Valmieras. Biļetes cena: € 1.42
2100 Ramatas Kultūras centrā
Saimnieku balle
Ieeja pasākumā ar ielūgumiem.

1000 Mazsalacas vidusskolas sporta

zālē florbola turnīrs formātā – mazais
laukums, mazie vārti bez vārtsargiem.
Komandā 4 dalībnieki, trīs laukuma
spēlētāji + viens rezervists. Minimālais
dalībnieku vecums 14 gadi.
Pieteikšanās komandām sacensību dienā līdz 10:00
pie sacensību sekretāres Zanes Lustes. Dalības
maksa € 2 no personas tiks novirzīta balvu fondā.
Izspēles kārtība atkarībā no pieteikušos komandu
skaita.

1300 Mazsalacas novada Kultūras centrā Koncerts
„Zied mana sirds kā pienene - dzeltena, saulaina”.
Dalībnieki: Vokālās studija “SVĒTDIENA”, vadītāja
Iluta Dundere. Biļetes cena € 0.71

1415 Komunistiskā

genocīda upuru
piemiņas dienas piemiņas brīdis
Sniedzēnu kalnā

1400 Mazsalacas novada

Kultūras centrā Deju kopas
”Kamolītis” un draugi
Koncerts un Disenīte
Atnāc un aicini līdz draugus!

1500 Mazsalacas bibliotēkā stāstu

16 Mazsalacas novada
Kultūras centra mazajā zālē
2. stāvā ventiņu stāstnieces Līgas Reitere nodarbība
“Zāļu sievas mācība - pirts
rituāli“.
00

Mazsalacas
novada
Kultūras centrā 18. un 19.
martā
Ritmiskās mūzikas meistarklases.
Sīkāka
informācija
Kultūras centrā

stāstīšanas pēcpusdiena “Mazsalaca
senāk un tagad”

1030 Mazsalacas Kultūras centrā

Aivara Voiceščuka piemiņas turnīrs
dambretē

1800

Mazsalacas novada Kultūras
centrā kormūzikas koncerts. Dzied
jauktais koris „Burtnieks” no Rīgas un Mazsalacas
novada jauktais koris ”Salaca”.
Diriģenti - Dita Tomsone, Valdis Tomsons, Egils
Lipšāns. Biļetes cena: € 2.13

11 00 Ramatas Kultūras 2200 Sēļu muižas lielajā zālē Karnevāls „Ak,
centrā pavasara sporta pavasar, tu viesiem sirdis dulnas dar’.” Oriģinālākai
spēles
un interesantākai maskai pārsteiguma balva. Deju
virpulī iegriezīs grupa „Pagrabs”. Ieeja € 2.00

PAT E I C Ī B A

“PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu.” /J.Jaunsudrabiņš/
Vislielākais paldies Mazsalacas vidusskolas 9. klasei un klases audzinātājai Baibai Meļķei
par saņemto grāmatu dāvinājumu.
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga

SLUDINĀJUMI

Izgatavoju mēbeles pēc individuāliem pasūtījumiem. Virtuves iekārtas,
plauktus, gan iebūvētos, gan atsevišķi
stāvošus skapjus no lamināta, saplākšņa,
koka plāksnēm. Piegāde, uzstādīšana.
Tel. 29249324
Izīrē dzīvokli Mazsalacā “Vārpās”. Daļēji
mēbelēts. Tel. 26525738

Atvērts veikals “Rplus”, Baznīcas ielā 13.
Meža un dārza tehnikas tirdzniecība, visu
veidu remonts un apkope. Tel. 27760681

Drēbju apmaiņas punkts tagad atradīsies
Parka 9-12 (2. stāvā). Darba laiki:
Pirmdienās: 9.00 - 13.00
Otrdienās: 13.00 - 16.00
Ceturtdienās: 13.00 - 16.00
Par privātsludinājuma ievietošanu
“Mazsalacas novada ziņās” interesēties pa
tel. 22144936 vai Mazsalacas novada pašvaldībā pie lietvedības sekretāres.
Cena par rakstu zīmi 0.02€ (0.01 LVL) bez PVN.
Minimālā maksa par sludinājumu - 3.00€
(2.11 LVL) bez PVN.

SVEICAM JANVĀRĪ
DZIMUŠOS!

Me l i k u B a i k o v u
L ī g u Me d n i

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

