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NOVADA ZIŅAS

Pēc neliela pārtraukuma
atkal pie Jums nonāk
Mazsalacas novada ziņas!
Ceru, ka Lieldienās
kārtīgi izšūpojāties un
olas sanāca raibu
raibās! Arī lielā talka aizvadīta, kurā
uzposām mūsu skaisto novadu! Aprīlī
Mazsalacā viesojās VARAM ministrs
Romāns Naudiņš. Ir iesākta sadarbība
ar Vidzemes augstskolas studentu
grupu konkursa “Radām novadam”
ietvaros.
Maijs iesākas ar darba svētkiem un
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas dienu, tāpat tiek atklāta
makšķerēšanas sezona - ne asakas
makšķerniekiem!
Maijā, vairāk kā citās reizēs, sumināsim
kultūru, jo Mazsalacas kultūras centram
aprit 70 gadu jubileja.
Tiekamies dabā!

Pašdarbniekiem
Pašdarbniekus un kolektīvu vadītājus,
kuri darbojušies amatiermākslas
kolektīvos Mazsalacā, Skaņkalnē,
Ramatā, Sēļos Iīdz 2000. gadam
aicinām uz SENO DIENU
PAŠDARBNIEKU SAIETU 2014. gada
1. maijā Mazsalacas novada Kultūras
centrā.
Saieta programma
Plkst.13.00 no Kultūras centra
dosimies uz piemiņas brīdi Mazsalacas
kapos;
Plkst.14.00 Kultūras centrā tikšanās,
sarunas, atmiņas, foto mirkļi no
sendienām, pārsteigumi.
Vēlams par savu ierašanos paziņot
personīgi Kultūras centrā, vai pa tālruni
64251203 vai 29179179. Pasākuma
omulībai lūdzu līdzi sarūpēt groziņu.

Mazsalacas Kultūras nams ap 1960. Gadu
Foto no Daiņa Goldes personīgā arhīva

MAZSALACAS KULTŪRAS NAMAM - CENTRAM 70
Šogad Mazsalacas Kultūras namam - centram tiek svinēti 70 gadi.
Kultūras novada Kultūras centra direktore Dace Jurka atklāj, ka šis gan viņai, gan viņas darba
grupai ir ārkārtīgi saspringts periods, jo jāaptver ir ārkārtīgi daudz - gatavojoties apaļajai jubilejai
uzsvars tiek likts, galvenokārt, uz tiem cilvēkiem, kuri darbojušies kultūras namā, ne uz pašas ēkas
kā tādas gadaskaitļiem. Tāpēc arī par atskaites punktu ir ņemts 1944. gads, kur, kā vēsturiskā izziņa
no Valsts arhīva vēsta, “Mazsalacas pilsētas kultūras nams savu darbību uzsācis pēc Latvijas PSR
atbrīvošanas no vācu fašistiskajiem iebrucējiem Valmieras apriņķī 1944. gada oktobrī, un no 1944.-1949.
gadam pakļauts Valmieras apriņķa DDP izpildu komitejas Kultūras nodaļai. “ *
Šis gan nav gads, kad Mazsalacā sākusies pirmā oficiālā kultūras dzīve - šādu mirkli noteikti nemaz
nevarētu tik viegli fiksēt, tomēr jāpiemin, ka Sabiedriskās biedrības nams, kurā organizēta kultūras
dzīve agrāk, celts jau tālajā 1904. gadā, bet nodedzināts - 1948. gadā. Kultūras nama vajadzībām
pielāgota Rezgaļa dzimtas māja Rīgas ielā 1, tās atklājot 1956. gadā. +

!

Goda vietā - cilvēki
Kultūras nama - centra 70 gadu svinības tiks rīkotas 1. un 31. maijā.+
1. maijā mīļi gaidīti visi pašdarbības kolektīvu dalībnieki, vadītāji, un kultūras nama darbinieki,
kuri darbojušies līdz 2000. gadam. Tad sirsnīgā atmosfērā tiks šķetinātas atmiņas par aizgājušajiem
laikiem, ļaujoties Arņa Miltiņa vienkāršās, bet sirsnīgās mūzikas valdzinājumam, kā arī jauniešu
deju kopas “Magone” priekšnesumiem. +
Dace Jurka:+
- Kultūras dzīve līdz 1999. gadam - tad ir Nellijas Nurmikas laiks. Šis laiks bija savādāks - to jau arī noteica
situācija valstī. Tieši tāpēc kultūra tajā laikā balstījās ne tik daudz uz nolikumiem un programmām par to,
kā kam ir jābūt, bet uz entuziatiem un pašiniciatīvu. Un Nellija - viņa joprojām ir Mazsalacas kultūras
fundaments, uz kā, savukārt, varu balstīt un būvēt tālāk visu savu darbu.*
Atceras mazsalaciete Elga Puķulauka:+
- Tolaik vienīgā pieejamā kultūras iestāde - kultūras nams - kļuva teju par manām otrajām mājām. Te iejutos
gan Skroderdienu Ieviņā, gan frontnes laika meitenē Salinska “Bundziniecē”. Pāri visam tomēr bija
dejošana. Ar lielu mīļumu un patiecību atceros gan tā laika vadību, gan visus savus partnerus. Iestudētas
solo programmas, pašu izdomāti, gādāti un šūti tērpi, bet pāri visam - izbaudīts varētprieks.*
Savukārt 31. maijs būs visu no 2000. gada pašarbnieku, pulciņu vadītāju un darbinieku diena. Tad
kultūras centra durvis un logi būs atvērti jau no plkst. 11.00 priekšpusdienā, ļaujoties nerimstošam
dejot, dziedāt un muzicētpriekam visas dienas garumā. Kultūras centra pašdarbības kolektīvi rādīs
visu, ko prot, ikvienam interesentam, koši noslēdzot 2014. gada sezonu. Šī būs svētku diena
Mazsalacas pašdabniekiem un ikvienam mūsu mazajā, ar kultūras mantojumu bagātajā Mazsalacā.
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MŪSĒJIE

ZELTA
Kultūras vērtības tas ir kaut kas tikpat
netverams, gaisīgs un
vērtīgs kā zelta
putekļi. Bez tām var
arī iztikt, bet, ja tie
reiz nobiruši uz tava
pleca - pasaule šķiet
mirdzošāka,
vērtīgāka, bet
ikdienas solis pārliecinošāks.
Kultūras mantojums - tas jau līdzinās zelta
gredzenam pirkstā, kas apliecina - man ir
kāda droša ķīla, aizmugure, pateicoties
kurai esmu bagāts. Tie, kas ikdienā vāc šos
zelta putekļus un, sijājot tos no gružiem un
pelniem, lej vienu zelta stīpu pēc otras tiem piemīt kaut kas no maģiskā, ne līdz
galam izprotamā...+
Dubults neplīst
Šogad Nellijai Nurmikai dubultcienīga
jubileja - 5. aprīlī apritēja 60 gadi, kopš
viņa uzsāka savu darbošanos kultūras
dzīvē Mazsalacā, bet 21. augustā viņai 85
gadu jubileja. Šos skaitļus vēl vairāk
pasvītro Mazsalacas kultūras nama centra 70 gadu jubileja, kas tiks svinēta
abiem šiem notikumiem pa vidu - maija
mēnesī. +
Nellija Nurmika varētu būt paraugs
citiem. Apbrīnas vērts, cik ļoti kāds
cilvēks var upurēties savas pilsētas labā,
darbu pārvēršot par dzīves sūtību un
svētību savam novadam. +
Nellija Nurmika:+
- Esmu dzimusi 1929. gada 21. augustā
Limbažu rajonā Braslavā, mācījusies
Alojas-Ungurpils pamatskolā. Mazsalacā
iestājos Skolotāju institūtā. Absolvēju
Rīgas Kultūras un Izglītības tehnikumu,
biju 1. izlaiduma (1950.g) absolvente.
Pirmā darba vieta Apes rajona
Izpildkomiteja, kultūras nodaļas
vadītāja. Tad - Kurzemē Priekules rajona
kultūras nama direktore. Lai izstāstītu
visu par šo laiku, vajadzētu veidot
kopotos rakstus... Uz Mazsalacu es
atnācu līdzi vīram, jo te bija viņa
dzimtās mājas. +
Grūtais sākums!
1954.gada 5. aprīlī Nellija tika
apstiprināta par Mazsalacas pilsētas
kultūras nama direktori. +
Nellija Nurmika:+
- Man ierādīja vietu vecās pagastmājas
2. stāvā - tā saucamajā kantora telpā. Ak!
Ilūzijas, gaiši zilie sapņi par kultūras
darbu un - īstenība! Mazsalacas pilsētas
Izpildkomitejā tiku iepazīstināta ar
priekšsēdētāju, kurš lepni stāstīja, ka jau
1956. gadā varēšot atklāt jauno kultūras
namu (bet tā taču vecā, bijusī, šobrīd
nacionalizētā Rezgaļa dzimtas māja!)
Tur šobrīd ritot pēdējie apdares darbi...
Tiku steidzīgi nosūtīta komandējumā
uz Kultūras ministriju Klubu iestāžu
Pārvaldi meklēt un dabūt cementu. Tur
no pārvaldnieka Edžiņa kunga kā vētras
brāzmu saņēmu pārmetumus: Kas par
namu? Kas par celtniecību? Tā
Mazsalaca taču ir traka! Mēs taču
gatavojam jaunu projektu kultūras nama
celtniecībai! Viņa dusmu izvirdumā tiku
no kabineta izdzīta... tad mani sauca
atpakaļ, lai paskaidrotu, ka no šī
netālredzīgā Mazsalacas Izpildkomitejas
gājiena cietīs paaudžu paaudzes... +
Kultūras namu 1956.gadā arī atklāja,
bet no Kultūras ministrijas neviens
atklāšanā nepiedalījās. Ar milzīgu
uzņēmību, organizējot ap sevi
entuziastu aktīvu, meklējot kadrus,
sākām darbu jaunajās telpās, Kr. Boča
ielā 1 (Rezgaļu mājā). Jau no pirmās
dienas izjutām neērtību, nepiemērotību,
telpu neatbilstību... Turklāt drīz vien
saņēmām Rajona Izpildkomitejas
rīkojumu, ka šajā namā 4 dienas nedēļā
darbosies stacionārais kinoteātris
4
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PUTEKĻU SIJĀTĀJA
“Salaca”. Pašdarbības pulciņi šajās
dienās zālē tika tikai pēc plkst. 20.00.
Grūtības bija nemitīgas - gan ar pulciņu
darbu, vadītājiem, naudas trūkumu... Tā
kā bijām Rūjienas Izpildkomitejas
pārraudzībā, tad bieži notika tā, ka
mums iedalītā nauda tika citiem, jo
Mazsalacā sāka būvēt jauno vidusskolu,
tad jauno slimnīcu, vēlāk atkal
bērnudārza celtniecība... Visas šīs bija
prioritātes, bet ne kultūra.+
Ceļš uz zvaigznēm!
Tomēr Nellija jau nu nemetīs plinti
krūmos pirmo grūtību priekšā, un
panākumi tiek gūti arī grūtos laikos.
Viņas vadībā 1959. gadā Mazsalacas
kultūras namu apstiprina par
Republikas mēroga jauno kultūras
darbinieku mācību prakses bāzi, bet
1964. gadā Mazsalacas kultūras namam
piešķir nosaukumu “Teicama darba
Kultūras nams”. Kultūras nama
pašdarbības pulciņu sasniegumi,
pasākumi, izstādes gūst atzinību gan
tuvākajā apkārtnē, gan ārpus rajona un
pat Republikas robežām. +
Nellija Nurmika:+
- No šiem gadiem man spilgti palikuši
atmiņā mirkļi no Dziesmu un deju
svētkiem, vienmēr no Mazsalacas uz
tiem brauca jauktais koris, pūtēju
orķestris, jauniešu deju kolektīvs un
daiļamatnieku studija - pat tad, kad tai
vēl nebija studijas nosaukuma. Mēs
guvām lielus panākumus ar izstādēm,
kuras rīkojām. Ar siltumu sirdī atceros
praktikantu laikus - īpaši tos, kuriem
bija jāizstrādā diplomdarbi. Caur viņiem
arī pilsētā palika jūtamas, garīgas pēdas.
Piemēram, Inese Zumberga, Viktors
Jansons, ar kuru pilsētā ienāca dzejas
uzvedumu režija... Atceros, ka arī es,
tāpat kā tagadējā kultūras centra
vadītāja Dace Jurka, meklēju pulciņu
vadītājus Rīgā. Reiz, palikusi bez kora
diriģenta, rakstīju uz Rīgu vēstuli pašam
Imantam Kokaram uz Konservatoriju!
Viņš, pēc manas vēstules saņemšanas,
esot iegājis studentu auditorijā, vicinot
uz rozā lapas rakstīto, un teicis: “Es no
šejienas ārā neiešu, kamēr kādu no jums
neaizsūtīšu uz Vidzemi pie šīs
Nurmikas!” Un iedomājieties, man
atsūtīja šobrīd jau slaveno Viesturu
Gaili! +
Septiņus gadus Mihaila Čehova
audzēkne Antonija Jansone Mazsalacā
bija drāmas ansambļa vadītāja! Varis
Vētra, tad Agris Māsēns, sadarbība ar
Tamāru Skrīnu... Tā es varētu saukt
daudzus tagad Latvijā zināmus
personāžus, kam savulaik bijis kāds
sakars ar kultūras namu Mazsalacā. +
Pateikt starp rindiņām !
Var tikai brīnīties ar kādu aizrautību
bija iespējams strādāt laikā, kad rokas
un, galvenokārt, mute bija daļēji
sasaistītas, kad spēki un enerģija
brīžiem bija jātērē nejēdzībās. Un tomēr
viņa sasniedza izcilību, idejas vārdā
panākot ne vienu vien lietu, kas
balansēja uz riska un pārdrošības latiņas.+
Nellija Nurmika:+
- Tagad jau kā kuriozu atceros Līgo
uzveduma afišas veidošanu: Bija tā, ka
uzvedumā viscaur ir izmantotas
tautasdziesmas. Bet nu nevaram uz
afišas virsū likt tautasdziesmu, lai arī jel
kā gribētos! Ko daram? Rakstam augšā:
“Līgo svētki - darba svētki, darbam skan
līgodziesmas!” Šādi bieži vien
“aizlīmējām” acis tiem, kuri liedza izcelt
latvisko. Bet bija arī brīži, kad patiešām
draudēja nepatikšanas. Piemēram, reiz
mani izsauca uz pārrunām
Izpildkomitejā vīrs no drošības
komitejas ar jautājumu, uz kuru es
saņēmu atļauju atbildēt vēlāk:
“Nurmika, vai tev tur ir balto štābs?”
Labi, ka mans Edgars bija beidzis

Iekšlietu ministrijas virsnieku skolu un
laikam pārzināja šīs nianses, jo es
nezināju, ko atbildēt. Vīrs mājās
skaidroja, ka man liks atbrīvot orķestra
vadītāju Jāni Bērziņu, kasieri Melitu
Riekstiņu un Elzu Vītiņu tāpēc, ka viņi
bijuši izsūtītie... Nākamajā sarunā man
bija jāpastāsta smalki par katru no šiem
cilvēkiem. Par laimi Edgars mani bija
garīgi stiprinājis, ka tagad apjautu
situāciju un varēju katru no šiem
cilvēkiem raksturot tikai ar labu. Un,
gods kam gods, arī melot man
nevajadzēja, jo šie cilvēki bija izcili katrs
savā vietā, un pat netaisījos režīma dēļ
viņus atbrīvot. Jautājumi noklusa. Tajā
pat laikā Dikļos no amata atbrīvoja
slaveno diriģentu Kaksi! Bija arī
gadījumi, kad bijām nosūdzēti. Prasīja
paskaidrojumu, kāpēc bērēs tika
spēlētas garīgas dziesmas? Diriģents
Bērziņš man arī atzinās, ka spēlējis “Tur
augšā, aiz zvaigznēm...” Brīnišķīga
melodija! Bet redz, bija taču kāds no
savējiem, kas nosūdzēja! Taču bija arī
pacēluma brīži, īpaši tradīcijas, ja tās
izdevās tajā laikā kaut daļēji īstenot.
Sirdij tuvas vienmēr ir bijušas Dzejas un
Mākslas dienas. Atceros brīnišķīgo
sadarbību ar gleznotāju Jāni Strautu dekoratoru izrādei “Pūt vējiņi!”,
Otomiju Andersoni... +
1979. gadā Nellijai piešķirts Latvijas
PSR Nopelniem bagātās Kultūras
darbinieces goda nosaukums, 1995. gadā
Latvijas Republikas Ministru kabineta
Atzinības raksts par pašaizliedzību un
panākumiem strādājot Latvijas valsts un
tautas labā. +
Radīja unikālu kolekciju
No 1999. gada aprīļa Nellija ir Latvijas
Kultūrkapitāla fonda (LKKF)
stipendiāte par Mūža ieguldījumu
kultūrā, kā arī 2009. gadā saņēmusi
Latvijas Valsts apbalvojumu - Atzinības
krustu. Arī beidzot savu aktīvo misiju
kultūras dzīvē 1999. gadā, Nellija nevis
ieslīga pašapmierinātībā, bet aizrāvās ar
jaunas idejas īstenošanu, turpmākajos
gados turpinot nu jau brīvprātīgā un
sabiedriskā kārtā vadīt LKF
Ziemeļvidzemes biroju un apkopot
izcilāko novadnieku dzimtu kokus.
Pateicoties Nellijas mērķtiecīgajam un
brīvprātīgajam darbam, nu Mazsalacā ir
tāda dzimtu koku kolekcija, kādas nav
nekur citur Latvijā. +
Nellija Nurmika:+
- 2000. gada 18. augustā Mazsalacas
pilsētas dome (priekšsēdētājs O.
Beķeris) kopā ar Latvijas KF un tā
vadītāju Pēteri Bankovski Mazsalacā
atklāja LKF Ziemeļvidzemes biroju,
vienīgo ārpus Rīgas. Es sāku kalpot tajā
kā brīvprātīgā, atverot to konsultācijām
vairākas dienas nedēļā. Kopā ar darba
grupu sāku veidot dzimtu koku izstādi
“Turpinātāji” no cikla “Mīlestība nekad
nebeidzas” par pastāvīgu eksozīciju.
Sapratu, ka ir nepieciešams strādāt arī ar
izpētīto dzimtu pēctečiem, veidot
atgriezenisko saiti, organizēt dzimtu
saietus, stāstīt, papildināt dzimtas
kokus ar reāliem stāstiem un
fotogrāfijām. Sadarībā ar novada domes
un pagastu pašvaldībām, kā arī LKF un
tā darbinieku atbalstu Ziemeļvidzemes
biroja projektam “Mans novads, kur
šūpulis kārts”, vairākus gadus birojs
organizējis nozīmīgus kultūras
notikumus - literāros konkursus,
latviešu tradīciju pasākumus, izcilu
novadnieku piemiņas u.c. Vienmēr
esmu sajutusi Latvijas KKF un
pašvaldību atbalstu, gan O. Beķera, G.
Zundas, un arī tagad - novada domes
jaunās vadības H. Rokpeļņa - laikā. +
Dzīves aizkulises!
Nellijas mūžs aizvadīts, ziedojoties
kultūrai. Tāda privātā dzīve gandrīz nav

bijusi. Vai tas tā bija iecerēts jau
sākumā?+
N. Nurmika:+
- Patiesībā ļoti gribēju iet mācīties
medmāsu skolā Rīgā. Taču pēkšņi tas
nebija iespējams. Man būtu bijis jāpaliek
lauksaimniecībā, jo mans tēvs nomira jau
1940. gadā, viens brālis bija iesaukts
leģionā, otrs atradās gūstā. Māte bija
izdomājusi, ka man jāpaliek mājās un
jāpalīdz saimniecībā. Šobrīd saprotu, ka
māte bija palikusi viena, bet es to ļoti
negribēju! Tā nu es ar kājām devos uz
Puikules staciju no Alojas, lai brauktu uz
Rīgu, iestājos RKDT, dzīvoju no
stipendijas visus tehnikuma gadus, brīdi
blakus arī strādāju par kurjeru. Man
tagad mazdēls bieži pārjautā: “Tiešām?
Kājām gāji uz Puikules staciju?” Jā, ar
manas tantes zīda zeķēm, ko viņa man
bija iedevusi līdz, jo Rīgā taču ar
kokvilnas zeķēm nevarot...+
Kā pašlaik klājas jubilārei? Vai Nellija
joprojām interesējas par kultūrā un
Mazsalacā notiekošo? +
Vēl vairāk - gan sarunās, gan no
draugiem teikā atklājas, ka viņa vienkārši
nespēj dzīvot tā mierīgi, darot tikai
mājsaimniecības rūpes. Nellija domās
turpina dzīvot savā kultūras laukā.
Pēkšņas veselības likstas dēļ, ar
ierobežotām kustībām, viņa jūtas kā
putns sprostā! Bet arī par spīti tam, viņa
nav savus spārnus nolaidusi. Turot
pastnieku enģeļa godā, jo viņš taču
piegādā ziņas no ārpasaules - gaidīto
Liesmu u.c., Nellija rūpīgi izlasa ik
rindiņu, kas attiecas uz kultūru dzimtajā
novadā, vietējo sabiedrību, aktuālākajiem
notikumiem un arī to, kā šie notikumi
mūsdienās sasaucas ar laikiem, kas jau
aizvadīti. Viņas joprojām asais un
darbīgais prāts analizē, vērtē un spriež,
bet daudz pieredzējusī sirds - jūt, brīžiem
pat pārsteidzoši nekļūdīgi. Un šajā
savienojumā viņas dzīvoklī, ko Nellija
mēdz saukt arī par cietumu, joprojām
tiek radīta unikāla pievienotā vērtība ik
notikumam, kas atspoguļots presē, vai
līdz viņai nonākusi ziņa, kas notiek
novadā. Viņas kultūras hronikās kārtojas
gan avīžu raksti, tiem blakus gan viņas,
gan citu komentāri, un vienmēr - vieta
“pašu vaininieku” parakstiem,
vēlējumiem. Liels gandarījums, ja viņai
izdodas iegūt kāda notikuma foto vai
parakstu. Lai arī brīžiem uzstājīgais “man
vajag, lai tu te blakus kaut ko ieraksti”
šķiet lieks un nesvarīgs, pakļaujoties un
ierakstot, arī mēs pieliekam savu pirkstu
vēstures radīšanā. +
Nellijas lolotie rūpju bērni Mazsalacas kultūras dzīves veidošana
kopš 1999. gada droši nodota Daces
Jurkas gādībā, Jāņa Plūksnas izpētītie
dzimtu koki 2009. gadā oficiāli
atdāvināti Mazsalacas novada muzejam,
bet materiāli, kas atsauc atmiņā tālos un
ne tik tālos mirkļus kultūras darbā un
notikumos Mazsalacā un apkārtnē,
2013. gada nogalē dāvināti un
izvietojušies pastāvīgā ekspozīcijā
“Laikmets. Cilvēks. Gadi.” Mazsalacas
Kultūras centrā. +
Nellijas tiešo uzmanību šobrīd saista
vien kultūras hronikas, kas ik mīļu brīdi
tiek papildinātas, turpinot iesākto jau
kalpojot LKF Ziemeļvidzemes birojā
pie mūsu novada un tautas kultūras
mantojuma saglabāšanas. +
Tikai no tālienes raugoties
kultūras darbs šķiet līksmības un
izpriecu pilns! Patiesībā tas ir sūri,
grūti kalpot citu labā. Kas metas
mūsu darba laukā rast sev vien
līksmību, tas apsvilina spārnus kā
taurenis virs ugunskura. !
Nellija Nurmika 1999.g. novembrī!

!

Ilze Mitāne
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ATDZĪVINĀSIM

Sakarā ar Mazsalacas tekstilfabrikas 150 gadu
jubileju 2014. gadā Mazsalacas novada muzejs
aicina ikvienu interesentu palīdzēt veidot izstādi
par Mazsalacas tekstilfabriku un tās vēsturi vienu no savulaik lielākajiem uzņēmumiem
Mazsalacā. Dalieties atmiņās, fotogrāfijās, ļoti
priecāsimies arī par tekstilfabrikā ražotās
produkcijas paraugiem vai citām tekstilfabrikai
raksturīgām vai piederīgām mantām! +
Ar ļoti lielu entuziasmu mūsu plānu realizēšanā
jau iesaistījušies Valmieras Zonālā valsts arhīva
darbinieki, Valmieras Novadpētniecības muzejs,
Valsts Centrālais arhīvs un vēstures fanātiķe Māra
Grāvele. +
Cerot uz Jūsu ikviena atsaucību, zvaniet mob.
26519165, rakstiet uz mazsalaca_muzejs@inbox.lv
(Vija Rozenberga) vai 29227960,
gravele3@inbox.lv (Māra Grāvele). Materiālus
izstādei gaidīsim līdz 15. jūnijam. Izstāde būs
apskatāma no jūlija līdz septembrim.+

!Tekstilfabrika laika griežos

Pirms 150 gadiem 1864. gadā Valtenberģu
muižas barons Salacas krastā ap to vietu, kur
tagad atrodas fabrika, licis uzcelt mazu koka
mājiņu kažokādu mītuvei.+

T E K S T I L FA B R I K U K O P Ā !

Tanī pat gadā telpas iznomātas uzņēmējam
igaunim Lāsam, kurš tur atvēris vilnas kārstuvi.
Tas bijis aizsākums tagadējai tekstilfabrikai.
Gadu gaitā mainījušies tās saimnieki.+
1870. gadā uzņēmumu pārņēmis muižas
pārvaldnieks V. Ramanis, kurš uzcēlis jaunu
fabrikas ēku, bet parādu dēļ to nācies pārdot
savam māsasvīram Bušam. +
1904. gadā uzņēmumu iegādājusies akciju
sabiedrība - Ore, Riekstiņš, Daulbergs u.c Tanī
laikā uņēmums paplašināts, bez vilnas notikusi arī
linu apstrāde.+
1918. gadā par tekstilfabrikas īpašnieku kļuvis P.
Raiska.+
1920. gadā izveidota komandītsabiedrība
"Raiskas mantinieki". Ar šo gadu tad arī sācies
liels tekstilfabrikas uzplaukums. Tekstilfabrikā
nodarbināti līdz 600 strādnieku.+
1941. gadā tekstilfabriku nacionalizē.+
1942. gadā fabriku atgriež īpašniekiem.+
1944.-1970. gadam tekstilfabrika ir valsts
īpašums un ir pakļauta LPSR Vieglās rūpniecības
ministrijai.+
1970.-1971. gadam tekstilfabrikas ēkā atrodas
ražošanas apvienība "LATVIJAS LINI" filiāle
Nr1. Mainās laiki, mainās direktori, mainās

LAIKS STEIDZAS TIK ĀTRI,

KA NEVAR PASPĒT TAM LĪDZI TIKT ...

Mazsalacas novada senioru biedrība “Atbalss”
piedalījās Borisa un Ināras Teterevu fonda Grantu
programmā “Nāc un dari! Tu vari!”. Mūsu projekts “Ar
cerību plaukstā” noslēgsies aprīļa beigās. Esam finiša
taisnē…+
Mūsu senioru biedrība projekta ietvaros ir
palīdzējusi veikt Mazsalacas pilsētas centra laukumu
apzaļumošanu, ieguvām teorētiskās un praktiskās
zināšanas ģimenes dārziņa kopšanā, palīdzējām
saviem līdzgaitniekiem grūtā brīdī.+
Iemācījāmies apgleznot stikla traukus, zīda lakatiņus
un šalles. Liels paldies Initai Jurgenbergai par mācīt
prieku! +
Vingrojām, spēlējām dambreti, izbaudījām dabas
vērošanas priekus ekskursijā pa Latgali, ikdienā
nūjojām, veidojām albumus ar fotogrāfijām…+
Mūsu darbību atzinīgi novērtējusi gan vietējā
pašvaldība, gan Borisa un Ināras Teterevu fonds,
pasniedzot īpašu plāksni un izsakot gandarījumu, ka
fonda piešķirtā nauda projektam ir izlietota godprātīgi
un tā dod atbalstu un prieku līdzcilvēkiem.+

Senioru biedrības valde izsaka pateicību ikvienam
biedrības biedram, līdzcilvēkiem par piedalīšanos
projektā, par sirsnību un mīlestību!+

!Kopš 1996. gada tekstilfabrikas milzīgās ēkas

stāv tukšas, drūmas un izdemolētas, bet ļoti
daudzu Mazsalacas novada ļaužu atmiņās tā ir
vieta, kur pagājuši visi rosīgie spēka gadi, vieta,
kas piesaistījusi viņus Mazsalacai, vieta, kur atrasti
draugi uz mūžu vai kāpts pa karjeras kāpnēm.
Nebūsim kūtri, dalīsimies atmiņu stāstos un
izvilksim cieši noglabātos mēteļauduma baķus,
vilnas segas un citus tekstilfabrikā gatavotos
audumus dienasgaismā, lai kopīgi radītu unikālu
izstādi par godu aizgājušo laiku rosībai, kas
daudzējādā ziņā stiprinājusi Mazsalacas pilsētu
gan ekonomiski, gan palīdzējusi tai saglabāt
mazas, darbīgas un piemīlīgas mazpilsētas statusu
cauri laikiem!+
Vija Rozenberga

MAKŠĶERĒŠANAS
LICENCES SALACĀ

Sakarā ar makšķerēšanas sezonas atklāšanu
1. maijā Mazsalacas novada pašvaldība ziņo, ka
makšķerēšanas licences Salacā, posmā no
Burtnieku ezera līdz Iģei var iegādāties
Aprīlī esam iesākuši jaunu projektu “Senioru
brokastis Mazsalacā”, kuru atbalsta +
Mazsalacā, veikalā RPlus Baznīcas ielā 13.
AS Latvijas Valsts Meži un Ziedot.lv+
Licenšu tirgotājs ir IK “Līdaciņas laivā”. Gada
Šajā projektā plānojam izzinošas lekcijas par
licenses maksā 14.23 euro, vienreizējā - 2,85 euro.
dažādām tēmām.+
Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka
8. maijā plkst. 11.00 Mazsalacas novada Kultūras
centrā saruna “Par ģimeni, par paaudžu saprašanos”. Mazsalacas novada iedzīvotājiem, kuriem pieder
Sarunu vadīs ģimenes psihoterapeite, psiholoģijas
nekustamais īpašums pie Salacas upes, ir iespēja
maģistre Inna Rezgale.+
saņemt gada bezmaksas licenci makšķerēšanai
6. jūnijā plkst. 11.00 Skaņkalnes pagasta Ģendertos
Salacas upē no Iģes upes ietekas līdz šosejas
pie Austra Graša saruna ar TV žurnālisti, ilggadējo
folkloras programmas Klēts vadītāju Ievu Freinbergu tiltam Burtnieku novada Vecatē. Gada
“Par latvju rakstu zīmju pielietošanu.” Par aizkļūšanu bezmaksas licences pieejamas Mazsalacas novada
uz Ģendertiem būs padomāts.+
pašvaldībā pie lietvedības sekretāres.

!

2. maijā braucam uz stādu parādi Siguldā.
Izbraukšana plkst. 8.00 Braukt gribētājus, lūdzu,
pieteikties, zvanot 29443266 vai 64151932 Sarmītei.
Ceļa izdevumi 6,50 eiro.+
Sarmīte Kauliņa

IEEJAS BIĻEŠU CENAS SKAŅĀKALNA DABAS PARKĀ
Mazsalacas novada dome lēmusi, ka šosezon
arī vietējiem iedzīvotājiem par iebraukšanu ar
automašīnu Skaņākalna dabas parkā būs jāpērk
vienreizēja sezonas biļete par 5€.+
Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz
nepieciešamību pēc kontroles mehānisma, kas
ļautu uzraudzīt negodprātīgos automašīnu
vadītājus. Zinot, ka pārsvarā parka asfaltēto
ceļu pārgalvīgam rallijam izmanto tieši vietējie
iedzīvotāji, kā arī, lai samazinātu transporta
plūsmu Skaņākalna dabas parkā, ieviesta
simboliska ieejas biļete arī vietējiem
braucējiem. Mazsalacas novada dome atgādina,
ka ātruma ierobežojuma zīme 30km/h ir
saistoša, jo parku intensīvi apmeklē gan
riteņbraucēji, nūjotāji, gan pastaigu cienītāji –
nereti vecāki ar maziem bērniem. Tā kā parks
ir rekreācijas zona, šai apmeklētāju daļai būtu
jādod priekšroka, visiem sadzīvojot draudzīgi
uz samērā šaurā un līkumotā meža ceļa. +
Skaņākalna dabas parka vadītājs Valdis
Kampuss atgādina, ka Mazsalacas novadā

gatavās produkcijas sortiments: no smalka
mēteļauduma līdz maisu audumam. +
1971.-1991. gadam - Jelgavas linu ražošanas
apvienība "LATVIJAS LINI" Mazsalacas
tekstilfabrika.+
1991.-1993. gadam Valsts Jelgavas uzņēmuma
“LARELINI” Mazsalacas tekstilfabrika.+
1993.-1996. Valsts Jelgavas uzņēmuma
“LARELINI” Mazsalacas austuve.+

dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kas Skaņokalnu
grib apmeklēt kājām vai ar velosipēdu, ieeja
joprojām ir bez maksas. Mazsalacas novada
viesiem un automašīnu vadītājiem:+
skolēniem, pilna laika studentiem,
pensionāriem (uzrādot apliecības) – 1,00€, +
pieaugušajiem – 1,50€, grupām ar gidu
skolēniem (grupā 20 pers. un vairāk) –
1,50€, grupām ar gidu pieaugušajiem –
2,00€, +
gida pakalpojumi individuālajiem
apmeklētājiem – 8,00€, +
transporta līdzekļu iebraukšana parkā
apmeklētājiem, kuriem, saskaņā ar
transporta līdzekļu reģistrācijas apliecībā
norādīto, īpašnieka vai turētāja adrese ir
Mazsalacas novads 5,00 euro (vienreizēja), +
transporta līdzekļu iebraukšana parkā
apmeklētājiem, kuriem, saskaņā ar
transporta līdzekļu reģistrācijas apliecībā
norādīto, īpašnieka vai turētāja adrese nav
Mazsalacas novads – 5€.

ATKLĀJ SEZONU AR
AUDIOGIDU !
2013. gada vasarā
informējām, ka
Skaņākalna dabas
parkā papildus
Kurbada takai tika
atklāta jauna tūrisma
taka "Putni salido
mājās", kas tika
īstenota projekta
ietvaros. Tagad parkā
atrodamas dažādas
putnu koka skulptūras - dzenis, gārnis, zīlīte,
žubīte, strazds, pīle, bezdelīga, vista un gailis.
Lai parka apmeklētājiem būtu interesantāk
izzināt putnus parkā, Skaņākalna dabas parks,
atklājot jauno tūrisma sezonu, piedāvā arī
audiogida pakalpojumus. Tagad, piezvanot uz
telefona numuru 66004600, ir iespējams
noklausīties stāstu par katru putnu un dzirdēt
tā dziesmu. Informācija par audiogidu pieejama
arī uz parka ieejas biļetes.
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SAISTOŠIE

Mazsalacā+
2014.gada 22.janvārī+
+
Nr. 1+
22.01.2014. sēdes protokols Nr.2.,23+
Grozījumi 2013.gada 20.novembra
saistošajos noteikumos Nr. 22
”Par sociālās palīdzības pabalstiem
Mazsalacas novada pašvaldībā”

!

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un *
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu,*
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”25.pantu,*
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, *
“Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857*
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc*
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31., un 31¹.punktiem, *
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299*
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu, *
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036*
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu*

!

1. Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 20.
novembra saistošajos noteikumos Nr. 22
”Par sociālās palīdzības pabalstiem
Mazsalacas novada pašvaldībā”:+
1.1. Svītrot saistošo noteikumu
40.5.apakšpuntu.+
1.2. Svītrot no saistošo noteikumu
43.punkta vārdu ”latu”.+
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.+
+
Domes priekšsēdētājs
+
+
H.Rokpelnis

NOTEIKUMI

22.01.2014. saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22
”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
Mazsalacas novada sociālās palīdzības pabalstu veidus, piešķiršanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt,
1. Projekta
nosaka 2013.gada 20.novembrā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.22 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”
nepieciešamības
(turmpāk – Saistošie noteikumi Nr.22), kuri stājas spēkā 01.01.2014.)+
pamatojums

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 15.01.2014. atzinumu Nr.18-6/342 ”Par saistošajiem noteikumiem”,
saistošo noteikumu 40.5. apakšpunkts neatbilst saistošo noteikumu XII. nodaļas nosaukumam un saturam, jo Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 ”Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas” paredz noteiktas garantijas bērnam, nevis
aizbildnim, kā arī saistošo noteikumu 40.5.apakšpunkts dublē saistošo noteikumu 43.punktu. +
Ņemot vērā minēto ir nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.22.
2. Īss projekta satura Saistošo noteikumu ”Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas
novada pašvaldībā” projekts (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
izklāsts
likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”25.pantu,likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, “Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31., un
31¹.punktiem, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036„Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu.+
Ar Saistošo noteikumu grozījumiem tiks svītrots Saistošo noteikumu Nr.22 40.5. apakšpunkts, kurš dublē saistošo noteikumu
43.punktu, un no 43.punkta tiks svītrots vārds „latu”.
3. Informācija par
Pašvaldības budžetu neietekmē
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā neietekmē
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar
Saistošajiem noteikumiem Nr.22
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots pašvaldības mājas lapā www.mazsalacas.lv

LAUKU ZIŅAS
Šogad, sākot ieviest Eiropas Savienības (ES) tiešo
maksājumu sistēmas reformu, tiks turpināta vienotā
platības maksājuma īstenošana, kas lauksaimniekiem būs
nozīmīgākā ienākuma atbalsta daļa no ES tiešajiem
maksājumiem. Nozīmīgākās izmaiņas ir tās, ka turpmāk
vienotajam platības maksājumam var pieteikt ikvienu
lauksaimniecības zemes hektāru, kas ir labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, tai skaitā tās platības,
kuras nebija labā lauksaimniecības stāvoklī pirms Latvijas
iestāšanās ES 2003. gada 30. jūnijā, bet patlaban ir
apgūtas. Minimālajai kopējai platībai ir jābūt vienam
hektāram un viena lauka platībai - vismaz 0,3 hektāriem.
Regula piemērojama no šī gada 1. janvāra, atskaitot
atsevišķus punktus, kuros noteikts cits piemērošanas
termiņš. +
Aprīlī sāksies „Platību maksājumu iesniegumu 2014.
gadā” pieņemšana un turpināsies līdz 15. maijam.
Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 10. jūnijam (ieskaitot),
taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par
katru nokavēto darba dienu pēc 15. maija.
Lauksaimniekiem, kuri pirmo reizi vēlas pieteikties
platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas par LAD
klientiem. To var izdarīt tās LAD reģionālās
lauksamniecības pārvaldes (RLP) Klientu apkalpošanas
un administratīvajā daļā, kuras teritorijā atrodas lielākā
apsaimniekojamā lauksamniecībā izmantojamās zemes
(LIZ) platība.
Lūdzu laicīgi pieteikties tos kuriem nepieciešama
iesniegumu veidlapu un „Informatīvais materiāls platību
maksājumu saņemšanai 2014. gadā” atvešana no
Valmieras! +
Katra saimnieka pienākums ir rūpēties par apkārtējo vidi,
kurā viņš atrodas un veic saimniecisko darbību. Tas
nozīmē, ka viņam jāuztur tīri savi dzīvnieki un jāuzglabā
kūtsmēsli atbilstoši likumdošanai, lai tie un virca
nenonāktu virszemes un pazemes ūdeņos. Kūtsmēslu
4

uzglabāšanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi un
tie ir jāpilda, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem.
Zemkopības ministrija informē, ka Lauku atbalsta
dienests (LAD) aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu
pasākuma ”Lauku saimniecību modernizācija” 15. kārtā
jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu
krātuvju rekonstrukcijai un nepieciešamo būvmateriālu
un stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts
atbalsta finansējums 4 miljonu eiro apmērā.+
LAD lēmumus par projektu apstiprināšanu pieņems līdz
2014. gada 30. septembrim. Savukārt astoņus mēnešus
pēc LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu projektam ir jābūt īstenotam (ne vēlāk par
2015. gada 1. jūniju). LLKC sadarbībā ar LLU ir izstrādājis
tehniskās kūtsmēslu krātuvju skices dažāda lieluma
lopkopības saimniecībām no 25 līdz 400 govīm. LLKC
mājaslapā – www.llkc.lv tagad šī informācija ir pieejama
visiem.+
Aicinām lauksaimniekus aktīvi izmantot šā pasākuma
finansējumu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un
modernizācijai, jo šī gada 27. jūlijā beidzas desmit gadu
pārejas periods, kurā bija jāuzbūvē vai jārekonstruē
kūtsmēslu krātuves. Atgādinām, ka kūtsmēslu krātuves ir
nepieciešamas tām lopkopības saimniecībām, kurām ir
vairāk par desmit dzīvnieku vienībām. Turpmāk uz
Eiropas Savienības investīcijām varēs pretendēt tikai tās
saimniecības, kas kūtsmēslu krātuves būs izbūvējušas.+
Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka saimnieciskās
darbības veicējiem gada ienākumu deklarācija par 2013.
gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz līdz 2014.
gada 2. jūnijam (ieskaitot). Lai deklarācijas aizpildīšana
būtu ērtāka un vienkāršāka, VID aicina to darīt
elektroniski.+
Mazsalacas novada lauku attīstības konsultante+
Rita Gluha, tālr. 26362938

ZAAO AKCIJA!
Tuvojoties pavasarim lauksaimniekiem aktuāls kļūst
jautājums – kur likt skābbarības sagatavošanā izlietotās
ruļļu un bedru plēves. Tās noteikti nedrīkst dedzināt, lai
neradītu iespējamību bīstamu ķīmisku savienojumu
nonākšanai gaisā vai ūdenī, plēves nedrīkst arī aprakt, jo
tā praktiski nesadalās. Plēves likt sadzīves atkritumu
konteinerā izmaksā dārgi, turklāt tām tur nav jānonāk,
jo konkrētais atkritumu veids ir izmantojams kā
otrreizēja izejviela.+
SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā risināt jautājumu savācot
minēto materiālu no saimniecībām, lai to sagatavotu
otrreizējai pārstrādei. Pakalpojums bez maksas tiek
sniegts Ziemeļvidzemē, kā arī Balvu, Baltinavas, Viļakas,
Rugāju novados.+

!

Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina uzkrātās
skābbarības ruļļu plēves vai pārklājamās plēves
skābbarības bedrēm, izlietoto polipropilēna
minerālmēslu Big-Bag maisus un plastmasas kannas vai
mucas (PEHD, HDPE) savākt vienuviet. No plēvēm
noteikti jāizņem šņores vai sieti (pretējā gadījumā šie
atkritumi tiks uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un
tiks savākti par maksu, kas ir 21.34 EUR/m3+pnv jeb 15
Ls/m3+pvn). Plastmasas kannas vai mucas ir jāizskalo un
tām jānoskrūvē korķi. Izlietotās, atšķirotās un notīrītās
plēves jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO atkritumu
savākšanas mašīna varētu piebraukt pie kaudzes no
sāniem un netraucēti ar kausu iekraut kravas kastē.+

!

Lūgums lauksaimniekiem plēvju savākšanu pieteikt līdz
31. maijam pie ZAAO speciālistiem pa tālruni 26132288
vai 64281250, nosaucot aptuveno apjomu kubikmetros
vai ruļļu skaitu. ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz arī
pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu – izziņu par
savākto atkritumu veidu un apjomu.+

!
!

Atgādinām, ka 2013. gadā pakalpojumu izmantoja 77
klienti, sagatavošanai pārstrādei nododot 712 m3 plēves.+
Informāciju sagatavoja: +
Zane Leimane+
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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TUVĀK TAUTAI

Lieldienās tika izrādīta šī gada
Ramatas amatierteātra
pirmizrāde “Visi radi kopā”
(lugas autors A. Banka, režisore Gunta
Maskaviča).+
Šī bija īsta svētku reize ramatiešiem un
sabraukušajiem viesiem, bet
amatierteātra aktieriem - nopietns
pārbaudījums, jo nelielā Ramatas
Kultūras centra zālīte izrādījās daudz
par mazu visiem teātra skatītājiem.
Saspiežoties draudzīgi uz pusbeņķi,
paņemot mazos klēpī un vēl stāvot kājās
gar zāles malām, skatītāju skaits
sniedzās krietni pāri simtam. Šāds
apmeklējums liecina vien par to, ka
Ramatas amatierteātra kārtējā jaunā
izrāde ir gaidīts un iecienīts notikums

vispirms jau vietējās kopienas,
ramatiešu, kā arī novadnieku vidū. +
Izrāde bija veiksmīgi iestudēta, šoreiz
par latviešiem ārkārtīgi tuvu un zināmu
tēmu - kapusvētkiem, kuros satiekas
vietējā sabiedrība ar radiem no tālienes.
Cepuri nost aktieriem, kas, iejutušies
lomā, spoži attēloja katra personību un
šarmu, radot ne vienu vien komisku un
kuriozu situāciju. Arī publika bija
atsaucīga, jo kuram gan nepatiks
pasmieties par sadzīvei tik tuvām un
zināmām lietām savu novadnieku
izpildījumā. +
Ramatas amatierteātris ar izrādi
Mazsalacas Kultūras centrā viesosies 2.
maijā plkst. 18.00, un ikviens interesents
to vēl var paspēt noskatīties.

R A M ATA S S Ā KU M S KO L Ā
Jau ceturto gadu Ramatas
sākumskola piedalās Zaļās jostas un
Līgatnes papīrfabrikas organizētajā
makulatūras vākšanas konkursā
„Tīrai Latvijai”. Šogad uz Līgatni
otrreizējai pārstrādei aizveda 1593 kg
makulatūras. Paldies visiem
aktīvistiem, jo, vācot makulatūru,
mēs kopīgi saudzējam un taupām
dabas resursus.+
Priecīgu brīdi pirmskolas grupiņas
bērni piedzīvoja 11. aprīlī. Pie
pirmsskolēniem Mazsalacas novada
Sociālā dienesta vadītāja Agrita
Bērziņa bija atvedusi labvēli ar
rotaļlietām un saldumu tūti.
Lieldienu Zaķa lomā bija Valmieras
Lauvu kluba prezidents Modris
Zvirbulis. Paldies par jauko
pārsteigumu! +
17. aprīlī divi skolēni - Sigita
Maksimova un Karīna Zaķe piedalījās Valmieras pilsētas un
novadu skolu 4. klašu izglītojamo
konkursā angļu valodā „Jautrais
karuselis”.+
17. aprīlī notika Lieldienu
ieskandināšanas pasākums pagasta
kultūras centrā.+
24. aprīlī skolas deju kolektīvam
„Stariņi” dejošanas prasmes bija
jāatrāda Valmieras pilsētas un
starpnovadu skolēnu tautu deju
kolektīvu skatē - koncertā. Pēc
skates skolas teātra pulciņa
„Pasaciņa” dalībnieki, (gandrīz visi ir
arī dejotāji) devās uz Dikļu

pamatskolu, lai piedalītos ikgadējos
teātra svētkos, kur mazo aktieru
izpildījumā notika teātra uzvedums
„Rūķi uzveic Nelabo”. +
Lielā talkas dienā skolēni strādāja
kopā ar vecākiem, bet skolā talkojām
25. aprīlī. Sakopām upītes krastu,
kopā ar vecākiem atjaunojām un
salabojām rotaļu atribūtus sporta un
rotaļu zonā. Šoreiz gribas lūgt
visiem, kuri brīvajā laikā atpūšas un
sporto šajos laukumos – saglabāsim
un saudzēsim citu darbu, atstāsim
aiz sevis tīru un sakoptu vidi,
aizrādīsim draugiem un paši būsim
akurāti rotaļu un sporta laukumos! +
10. maijā mīļi svētki – Mātes diena.
Uz svētku koncertu aicinām
vecākus, vecvecākus un citus
ģimenes locekļus. +
20. maijā skolas teātra pulciņš ar
izrādi „Veikals mežā” viesosies
Mazsalacas novada Kultūras centrā.
Aicinām vecākus un citus
interesentus iepazīt un atbalstīt
jaunos aktierus!+
27. maijā Ramatas estrādē būs
tradicionālais skolēnu mācību
noslēguma koncerts - Dāvana
pagasta iedzīvotājiem. Visi mīļi
gaidīti!+
Vēl pēdējā maija nedēļā izlaidumi –
sešgadniekiem un 4. klases
skolēniem.+
+
Skolas direktore Iveta Kaužēna.
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“SALACAS BALSIS” IZAICINA
Šī gada konkurss “Salacas balsis”
dalībniekiem pacēlis latiņu vēl
augstāk.
Nosēdzies šī gada jauno solistuvokālistu un duetu konkurss “Salacas
balsis”. Šī bija jau 6. konkursa sezona
un jaunie vokālisti no 4-25 gadiem uz
konkursu Mazsalacā bija sabraukuši no
visas Latvijas. Šogad
pirmoreiz konkursā varēja
piedalīties arī dueti. Pirmajā
kārtā, kas notika 6. aprīlī,
dalībnieki bija ap 70, tādējādi
konkursantiem, līdzi jutējiem
un žūrijai diena izvērtās kā
īsts maratons. Otrajās
Lieldienās par savu varēšanu
cīnījās nu jau tikai nedaudz
vairāk kā 30 dalībnieku. Liela
daļa dziedātāju bija ņēmuši
vērā žūrijas ieteikumus pēc pirmās
kārtas, uzlabojot snieguma kvalitāti gan
vokālajā, gan tērpu, kustību un
priekšnesuma aranžējuma ziņā. Žūrija
abās konkursa kārtās daļēji mainījās, lai
vērtēšana varētu notikt pēc iespējas
objektīvāk, un tā bija: mūzikas skolotāja
Mazsalacas vidusskolā Inta Jurka,
dziedātāja, mūziķe Elīna Krastiņa,
Latvijas Radiokora dziedātājs, vok. ped.

Jānis Strazdiņš, Mazsalacas novada KC
vadītāja Dace Jurka, dziedātāja Kristīne
Šomase un kordiriģente Liene Skrode.
Kā atzina žūrijas komisija, vērtēšana
nav bijusi viegla, īpaši otrajā kārtā, kad
dziedātāji sacentušies, burtiski, par
katru vērtējuma punktu.+

!

Šī gada “Salacas balsu” laureāts ir
alūksnietis Artūrs Pūpols. Viņš arī
ieguva Mazsalacas novada pašvaldības
specbalvu. Skatītāju simpātiju ieguva
mazsalaciete Melānija Kauliņa, bet
viņas māsa Aleksandra Kauliņa ieguva
Mazsalacas vidusskolas specbalvu. Visus
konkursa fināla vērtējumus var apskatīt
“Salacas balsu” mājas lapā++
http://salacas-balsis.weebly.com/.

MĀKSLAS UN MŪZIKAS PAVASARIS
Jau 21 gadu Mazsalacā darbojas
Mūzikas un mākslas skola, kurā
uzņēmīgi, zinātkāri čakli un radoši
bērni pēcpusdienās un vēlās vakara
stundās sevi pilnveido bagātajā
mūzikas un mākslas pasaulē. +
Mūzikas skolā audzēkņi iepazīst
mūzikas skaņu rakstu pamatus,
apgūstot kāda instrumenta spēli klavieru, vijoles, flautas, saksofona,
eifonija un trompetes spēli. Skolā
tiek apgūta prasme uzstāties, tādēļ
audzēkņi savu veikumu rāda
daudzos mācību koncertos, kā arī
atklātajos koncertos, kuros tiek
gaidīti arī klausītāji - vecāki,
tuvinieki, draugi un pilsētiņas
iedzīvotāji, kuri prot priecāties par
bērnu sniegumu. Audzēkņiem tiek
dota iespēja spēlēt un dziedāt
ansambļos, kā arī ņemt dalību
kultūras centra orķestrī ”Mazsalaca
Youth Jazz Band”.+
Uzsākot mācības pūšaminstrumentu
un vijoļspēles klasēs, pirmos gadus
skola cenšas nodrošināt savus
audzēkņus ar instrumentiem. +
Mākslas nodaļā audzēkņi attīsta
radošo domāšanu, mācās ieraudzīt
skaisto un īpatnējo, iepazīst dažādus
materiālus, apgūst tehniskos
paņēmienus darbā ar krāsu, zīmuli,
mālu, ģipsi, papīru, audumu. Dalība
muzeju praksēs, plenēros, mākslas
projektu īstenošanā, mākslas valodas

lietošana, kultūras vēstures
zināšanas veido personīgu attieksmi
pret kultūras procesiem novadā,
Latvijā un pasaulē.+
Mūsu abu mācību programmu
kopējais pasākums - “Mākslas un
mūzikas pavasaris Vīnē” šogad
notiks 16. maijā plkst. 17.00
Mazsalacas novada Kultūras centrā,
kurā piedalīsies individuālie
izpildītāji, instrumentālie ansambļi,
mūzikas skolas vokālie ansambļi un
deju grupa no Matīšiem „Nezāles”.
Mākslas nodaļas audzēkņi modes
skatē demonstrēs improvizētus
ampīra stila tērpus un eksponēs
nelielu izstādi par klasicisma tēmu.+
Ļoti gaidīsim skatītājus, kuri
novērtēs sava novada audzēkņu un
pedagogu kopdarbu! +
Skolu beidzot būs uzņemšanas
eksāmeni jaunajam 2014./15. mācību
gadam. Mūzikas klasēs gaidīsim
bērnus no 7 gadu vecuma
klavierspēlē un vijoļspēlē, bet no 8
gadiem - pūšamo instrumentu spēles
klasēs. Mākslas klasēs uzņemsim
audzēkņus no 7 gadu vecuma. +
Iestājeksāmeni mūzikā – 2., 3. jūnijā
no plkst. 17.00-19.00, Pasta ielā 3a,
(tel. 26596103, 29205604), mākslā 2.,
3. jūnijā no plkst. 17.00-19.00, Parka
ielā 31. (tel. 29100930).+
Inese Bērziņa
5
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SPOŽĀ ZVAIGZNE DAMBRETĒ - VOICEŠČUKS
Dambretists Aivars Voiceščuks
(1942-2010) dzimis Skaņkalnes
pagastā un Mazsalacas pusē
pavadījis visu savu darbīgo un
radošo dzīvi.
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S KOLĒNI PLŪC LAURUS BASKETBOLĀ

meistarkandidātus, piemēram, Guntaru
Līci, kurš ir ieguvis Latvijas čempiona
titulu dambretē 90. gados.+
Dambretes literatūrā ir iekļautas
vairākas partijas un teorētiskie
jauninājumi, ar kuriem Voiceščuks
pārsteidza Krievijas labākos meistarus,
un kas ir bijuši nozīmīgi dambretes
attīstībā.+

!

Pēc pamatskolas gadiem viņš
turpināja izglītību arodskolā Rīgā,
dambretes klubā apguva šīs prāta spēles
noslēpumus un drīz vien izpildīja
meistarkandidāta normatīvu. Aivars
mērķtiecīgi turpināja apgūt dambretes
noslēpumus pašmācības ceļā un
Padomju armijā kļuva par sporta
meistaru.+
Viņa darba dzīve turpinājās
Mazsalacā. Strādājis Mazsalacas Pajūgu
piederumu rūpnīcā dažādos amatos no
metinātāju brigadiera līdz uzņēmuma
vadītājam. Viņa aizraušanās ir bijusi
dambrete, un viņš regulāri piedalījies
dažādās dambretes spēles sacensībās un
čempionātos, nereti gūstot ievērojamus
panākumus. No 1968.-1996. gadam
Aivars bijis daudzkārtējs Latvijas
čempions 64 lauciņu dambretē. Viņš ir
arī 1978. gada PSRS čempionāta 2.
vietas ieguvējs, iegūstot PSRS
lielmeistara balli. Daudzus gadus
spodrinājis Latvijas slavu PSRS 64
lauciņu dambretē un Latvijā vienmēr
izcīnījis godalgotas vietas. A.
Voiceščuka vadībā Mazsalacas
komandas veiksmīgi cīnījās rajona
sporta spēlēs. Mazsalacas, Burtnieku,
Viesturskolas audzēkņu komandas
divus gadu desmitus atradās galvgalī
skolēnu sporta spēlēs republikā. +
Savas dzīves laikā Aivars daudzos
iedzīvotājos Mazsalacā radīja interesi
par dambretes spēli - gan skolā, gan
darba kolektīvos. Kā treneris
izaudzinājis 8 PSRS dambretes sporta

Piemiņas turnīrs kļūst par
tradīciju
Mazsalacā, godinot sava laika
dambretes karali Voiceščuku, jau trešo
reizi Mazsalacā notika ikgadējais Aivara
Voiceščuka piemiņas turnīrs. Turnīrā
piedalījās 12 dalībnieki meistaru klasē
un 50 dalībnieki tautas grupā.+
Meistaru turnīrs bija Latvijas
čempionātu pusfināla līmenī.
Kādreizējais Latvijas Republikas
čempions Guntars Līcis ieņēma tikai
godpilno 3.vietu. Nevienā spēles partijā
pēc atklātas izspēles nebija zināms
uzvarētājs, tas liecināja par spraigu cīņu
visās meistaru turnīra partijās. Starp
meistariem atzīstami cīnījās jaunietis
no Dobeles – Viesturs Štelmahers.+
Masu turnīrā kopā startēja pieaugušie
ar priekšzināšanām, jaunieši, kuri
trenējušies vairākus gadus, un jaunās
cerības no Valmieras, Liepupes,
Dobeles un Mazsalacas.+
Jauniešu turnīros sacensības tika
sadalītas vecuma grupās ik pa 2 gadiem,
bet šis turnīrs bija būtisks ar to, ka bija
iespēja mērot spēkus ar dažāda vecuma
un meistarības spēlētājiem. Spēlējot
pēc Šveices sistēmas, turnīrā stiprākie
tikās ar stiprākajiem.+
Liels prieks par Jauniešu centra
„Vinda” 32 dalībniekiem, kas Valmierā
aktīvi trenējas kādreizējā PSRS junioru
čempionāta laureāta Ulda Ābeltiņa
vadībā.+
Spēles starplaikos jauniešu rezultātu
apspriešana un čalas netraucēja
meistaru turnīra cīņas līdz pēdējiem
kauliņam.+
Visi turnīra laureāti mājup devās ar
oriģināliem Sēļu pagasta kokamatnieka
Uģa Vītiņa dambretes „galdiņiem” un
SIA „Vidovska serviss” vietējiem
labumiem ar aicinājumu pēc gada
tikties vēl kuplākā skaitā.+
Valdis Kampuss

2014. gada pirmajos mēnešos
Mazsalacas vidusskolēni
uzrādījuši nozīmīgus rezultātus
sacensībās basketbolā.
2. martā Rīgā Olimpiskajā centrā
notika Latvijas Jaunatnes Basketbola
līgas organizētais Talantu nedēļas
noslēguma pasākums, kurā piedalījās
talantīgākie jaunie basketbolisti no
visas Latvijas. Rūjienas novada sporta
skolas basketbolisti piedalījās
basketbola stafetēs, 3 punktu metienu
konkursā un pāru konkursos. Labākos
rezultātus sasniedza U12 komandas
puiši, kuri apsteidza visus konkurentus
un ieguva galveno balvu 150EUR
dāvanu karti. Komandā startēja 3
Rūjienas un 3 Mazsalacas vidusskolas
puiši (Jānis Logins, Niks Armands
Jūrmalnieks un Nils Jēgers). Lieliski
startēja arī U13 komandas puiši,
kuriem tikai 1 sekunde pietrūka, lai
iekļūtu finālā un kopvērtējumā iegūta
5. vieta. 3 punktu metienu konkursā
piedalījās Jānis Skirmants, kuram nācās
sacensties ar U 16 - U 19 vecuma
puišiem. Lai iekļūtu finālā pietrūka 3
punkti, taču iegūtā pieredze noteikti
palīdzēs nākamajā gadā.+

sacensības basketbolā 8. - 9.kl. grupā.
Mazsalacas vidusskolas basketbolisti:
Jānis Skirmants, Viesturs Bērziņš,
Edgars Lapenass, Tomass Olups,
Rinalds Ķimenis, Jēkabs Žuravļovs un
Jānis Logins, pārliecinoši uzvarēja
savus pretiniekus un ieguva 1. vietu.
Apsveicam!+
22. janvārī Valmieras Olimpiskajā

!

27. februārī Cēsīs notika Vidzemes
reģiona basketbola sacensības 6.-7.
klašu grupā, kurās piedalījās labākās
reģiona komandas. Puiši aizvadīja labas
spēles un, lai arī pietrūka daži auguma
centimetri, spēja izrādīt pretestību pat
Vidzemes spēcīgākajai komandai
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzijai, zaudējot tai tikai 6
punktus. Komandā spēlēja O.Bērziņš,
E.Saulītis, A.Ciršs, E.Brokāns,
D.Lapiņš, J.Logins un N.Jūrmalnieks. +
29. janvārī notika Valmieras pilsētas
un Starpnovadu sacensības basketbolā
6. – 7. klašu grupā. Mazsalacas
vidusskolas komanda grūtā cīņā (finālā
pagarinājumā pārspējot Valmieras
Pārgaujas ģimnāzijas basketbolistus)
ieguva 1. vietu. Komandā spēlēja:
Rikardo Dugans, Ojārs Alekss Bērziņš,
Emīls Saulītis, Artūrs Ciršs, Edgars
Brokāns un Jānis Logins. +
26. februārī Kocēnos
notika novadu
skolu

Aizmugurē no kreisās - Emīls Saulītis,
Ojārs Alekss Bērziņš, Artūrs Ciršs,
priekšā - Jānis Logins, Dāvis Lapiņš, Niks
Armands Jūrmalnieks, Edgars Brokāns

centrā notika basketbola sacensības
8. – 9. kl. zēniem. Mazsalacas komanda
– Jānis Skirmants, Edgars Lapenass,
Tomass Olups, Jēkabs Žuravļovs un
Ojārs Bērziņš izcīnīja 3. Vietu.
Komandai aizvadītajās četrās spēlēs
izcīnītas 2 uzvaras (pret Valmieras 5.
Vidusskolu un Rūjienas vidusskolu) un
2 zaudējumi (pret Valmieras Valsts
ģimnāziju un Valmieras Pārgaujas
ģimnāziju).+

SVEICAM!
Mazsalacas novada pašvaldība sveic novada
volejbola komandu Ramata/Mazsalaca*
(Harijs Rokpelnis, Varis Frombergs, Oskars
Ramats, Gatis Brokāns, Toms Kļaviņš, Kalvis
Gerasimovs) ar iegūto 1.vietu Alojas sporta
halles kausa izcīņā, kas norisinājās 2014.gada
23.martā Alojā.+
Novēlam arī turpmākus panākumus!
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Mazsalacas 8.-9. klašu komanda– Jānis Skirmants, Edgars Lapenass,
Tomass Olups, Jēkabs Žuravļovs un Ojārs Bērziņš

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

APRĪLIS / 2014 • NR.3
GADA CILVĒKS

P AMANĪTS STARP SAVĒJIEM

Mairis Ķimenis nomināciju
“Gada cilvēks Mazsalacas
novadā” ieguvis izglītības
jomā. Mazsalacas vidusskola ar
viņu lepojas pamatoti - tikai
papētot 2012./2013. mācību gadu,
Mairis piedalījies un bieži guvis
pirmās vietas virknē Mazsalacas,
Valmieras, Vidzemes novada un
Valsts olimpiādēs, kā arī piedalījies
Vidzemes un Valsts zinātniski
pētniecisko darbu konferencēs.
Mairis ir 2012./2013. mācību gada
Valmieras Rotari kluba
stipendiāts, MVS konkursa
“Skolas olimpietis” 1. vietas
ieguvējs 10.-12.kl. grupā. Maira
vidējā atzīme beidzot 11. klasi bija
9,0, bet 12. klases 1. semestrī - pat
nedaudz augstāka. +
Mairis gan par to visu tikai mulsi
smaida un ik pa brīdim garajam
olimpiāžu sarakstam pievieno vēl
kādu spožu sasniegumu. +
+
2013. gada nogalē esi īpaši
izcelts starp Mazsalacas
skolēniem, saņemot titulu
“Gada Mazsalacietis 2013”. Ko
tas nozīmē tev pašam?%
Protams, biju pārsteigts, jo
domāju - ko tad es? +
Ir taču arī citi
labi skolēni. Es
taču ne ar ko
īpašu
neizceļos gluži otrādi!
Es esmu,
piemēram,
slinks...+

Tava vidējā atzīme ir 9,08, vai
ir kādi skolēni Mazsalacas
vidusskolā, kas tevi šajā jomā
pārspēj? %
Protams, ir kādi, kuriem ir pat
9,6! Elīnai Jātniecei, arī Katei
Lauzne ir augstāka vidējā atzīme.+
Acīmredzot esi pamanīts
daudzo olimpiāžu un
zinātnisko konferenču dēļ,
kurās esi piedalījies un
joprojām piedalies, plūcot
nozīmīgus laurus tieši
eksaktajās zinībās - fizikā,
ķīmijā, matemātikā. +
Iespējams. Tur jau nekas liels nav
jāmācās - viss ir ļoti loģisks. Pašam
man vislabāk patīk informātika tieši programmēšana, to arī
gatavojos studēt augstskolā. +
Tev, vēl esot skolēnam,
programmēšanas jomā jau ir
darba pieredze...%
Jā, strādāju divos uzņēmumos.
Kādai firmai taisu mājas lapas tieši
priekš viņiem, strādāju gan ar
lapas vizuālo daļu - noformējumu,
gan “neredzamo” daļu. Otrs
uzņēmums ir starpnieku firma,
kuri piedāvā mājas lapas citiem.
Šajā firmā strādājam kolektīvi un
mana atbildība ir sagatavot lapas
“neredzamo” daļu, to, kas ir mājas
lapas pamatā. +
Kur var redzēt tavu darbu
augļus?%
Esmu taisījis elovelo.lv,
saradam.lv, mājas lapas spēļu
portāliem... agrāk arī biju
izveidojis savu filmu protālu, bet
nācās to aizvērt, jo izrādījās, ka tas
nav īsti likumīgi. +
Kurā brīdī saprati, ka
programmēšana ir “tava
lieta”? +
Jau ejot pirmajās klasēs
man ļoti patika datori,
kaut kur biju dzirdējis, ka
programmētājiem esot
lielas algas. Tā nu visiem
teicu, ka būšu
programmētājs. 12 vai +
13 gadu vecumā sāku
interesēties par
programmēšanu,
uztaisīju pats savu spēļu
projektiņu, kuram
veidoju mājas lapu un
sāku apgūt savu pirmo
programmēšanas valodu. Tā
arī tas viss sākās.+

!

Tavā sasniegumu sarakstā
bieži var manīt arī olimpiādes
angļu valodā, fizikā,
matemātikā.+
Angļu valoda, manuprāt, man
padodas, jo es, teju, katru vakaru
skatos filmas angļu valodā. Ļoti
patīk! Īpaši komēdijas un
zinātniskā fantastika.
Matemātika... bērnībā tētis man
to mācīja, nereti, arī jau nākamo
klašu vielu, arī skolā skolotāji
bijuši labi. +
Vai ir kāds priekšmets skolā,
kas tev sagādā grūtības?%
Jā, protams! Piemēram, bioloģija.
Šo priekšmetu mācoties ir
jāpiepūlas, jāmācās - īpaši visus tos
cilvēku orgānus - kur kas atrodas
un tamlīdzīgi. Pagājušogad,
piemēram, man bija tikai septiņi.
Šogad bioloģijā mācījāmies par
DNS - tur atkal bija viegli, jo ar
DNS var novērot visādas
likumsakarības, pēc kurām viegli
visu var atcerēties. Tā nu šajā
semestrī bioloģijā atkal deviņi.
Vēl grūtāk ir ar literatūru - tur
daudz jālasa, bet, tā kā esmu
slinks, tad parasti iztieku ar to, ko
dzirdu stundās vai klasesbiedri
izstāsta. Literatūras skolotāji
parasti sūdzas, ka man ir slikts
rokraksts.+
Esi piedalījies arī skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu
konferencēs.%
Mans ZPD (zinātniski
pētnieciskais darbs) bija par
skolas Menedžera izveidi - tajā
ietilpa skolas zvana izveide un
plānotājs skolotājiem. Ideja bija
ieprogrammēt datoram laikus, kad
automātiski zvana skolas zvans.
Tas izskatās tā, ka dators “guļ” līdz
brīdim, kad jāatskaņo zvans
(Mazsalacas Vidusskolas trauksmainā
zvana vietā skan jauka mūzika!
red.piez.) Tad datorprogramma
nočeko pulksteni un atkal
“aizmieg” uz, piemēram, 10
minūtēm, līdz starpbrīža beigām.
Vienīgā poga, kas ir jāslēdz, ir
datora ieslēgšanas/izslēgšanas
poga. Šī ideja gan nav nekāds
jaunums, bet man gribējās sevi
izaicināt, izveidot to mājas lapu
valodā. Tā kā skolotājs Guntars
Bērziņš griezās pie manis ar
lūgumu kaut ko tādu izveidot un
skolā nekā tāda nebija, tad viss
sanāca ļoti labi. Plānotāju
skolotajiem gan laikam neviens tā
īsti neizmanto...+

Vai esi kādreiz sajuties
zinošāks par saviem
skolotājiem?%
Nē, nekad. To jau tā nevar īsti
salīdzināt - protams, skolotāji arī
dažreiz kļūdās, bet tikpat labi jau
visi kļūdās.+
Vai vidusskolas klasēs nebija
kārdinājums mācīties kaut kur
citur?%
Piedāvājumi bija, bet es
negribēju. Mazsalaca tomēr ir
tuvāk mājām. Arī ģimenei mazāk
izdevumu, ja es mācos Mazsalacā.
Turklāt nav pašam jāgatavo - siltais
ēdiens pieejams ikdienas. Te ir arī
visi draugi... +
Kāds tev ir attiecības ar
klasesbiedriem?%
Labas! Neviens pret mani slikti
neizturas, arī es cenšos būt
draudzīgs, pret visiem izturēties ar
cieņu. +
Neprasa visu laiku norakstīt?%
Prasa jau kādreiz,’bet arī es šad
tad no citiem ko norakstu. Tā nu
mēs tā draudzīgi maināmies ar to
informāciju... +
Jums nesen bija žetonvakars.
Kā veicās?%
Tas noteikti jāprasa citiem
cilvēkiem. Tekstu neaizmirsu.
Dzirdēju, ka ir bijis labi. +
Sākumā bija grūti, nevarēju
pierast - bija jāiejūtas savā lomā,
jāmaina gaita, “jāplātās”, jārunā tas “aizgāja” tikai pāris dienas
pirms izrādes. +
Pastāsti par savu ģimeni!%
Mājas esam četri. Mamma Dace
Kapture, viņa strādā Valmierā
“Liepkalnu maiznīcā”, Tētim
Vilnim Ķimenim ir gateris Vecatē.
Mans brālis Rinalds mācās 9.
klasē. Jā, un vēl mums ir kaķis,
kuru sauc Ucis-mucis. +
Vai tava “labā galva” ir
mantota no ģimenes?%
Varbūt. Tēta māsas bērniem arī
skolā iet labi...+
Tomēr arī skolotāji ir ieguldījuši
lielu darbu.+
Ko tev nozīmē Mazsalaca?%
Tās ir manas mājas. Es dzīvoju
Sēļos un redzu, ka man blakus
mājai divas mājas ir neapdzīvotas.
Tas ir skumji, ka cilvēki aizbrauc
uz Rīgu vai ārzemēm. Kas tādā
Rīgā ir labāks? Man, piemēram,
labāk patīk laukos. Gaiss ir tīrāks,
var sportot, spēlēt futbolu, kas
man ļoti patīk, peldēties. Rīgā nav
ko darīt - ielas, mašīnas un daudz
cilvēku. Domāju, ka kādu dienu
noteikti atgriezīšos, lai te dzīvotu.
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SKOLA

PASĀKUMI MAIJĀ
1400 Mazsalacas novada
Kultūras namam –
centram 70. Seno
pašdarbnieku saiets+

1800 Mazsalacas novada

Kultūras centrā Ramatas
amatierteātra izrāde A.
Banka “Visi radi kopā”.
Ieeja 2,13€+
Ramatieši, Jums ir lieliska
iespēja doties pārgājienā
pa Skaņākalna dabas
parku līdz Dauģēnu
klintīm. Izbraukšana no
Ramatas 1000, dalību
pieteikt līdz 2. maijam pie
A. Zaķes, tālr. 29418618.
Nesēdi mājās, nāc dabā!+

1700 Mazsalacas novada
Kultūras centrā Mātes
dienas koncerts dejā.
Dejos Mazsalacas
vidusskolas deju kopas+

1900 Ramatas Kultūras
centrā Mātes dienas
koncerts. Jūs priecēs
Gruzdiņu ģimene. Ieeja
bez maksas+

1200 Sēļu muižā koncerts
veltīts Mātes dienai+

!

1700 Mākslas un mūzikas
pavasaris. Mazsalacas
novada Kultūras centrā+

2100 Muzeju nakts

koncerts “Pērles dvēselei”.
Mazsalacas novada
Kultūras centrā+
1230 Mazsalacas novada
Kultūras centrā Ramatas
sākumskolas teātra
“Pasaciņa” izrāde “Veikals
mežā”. +
800 Vasarssvētku
gadatirgus, Rūjienas ielā+

!

1900 Ramatas pagasta

estrādē Vilzēnu
amatierteātra izrāde +
A. Niedzviedzis „Dūdene
zin”, režisore Aira
Lapkovska, ieeja 1.42€,
pēc izrādes plkst. 22.00
zaļumballe kopā ar
Kasparu Maku,+
ieeja 2.85€+
1100 Mazsalacas Kultūras
centram 70. No
1999.-2014. gadam,
nebeidzamais stāsts –
dziesmā, dejā, mūzikā...
Mēs esam Mazsalacas
kultūras centra
amatierkolektīvu
dalībnieki.

PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMĀS MANTAS IZSOLI

Mazsalacas novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - mikroautobusu
Volkswagen Caravelle, reģistrācijas Nr. ET 9219, 1996.g., nosacītā cena jeb sākumcena – 1800 euro
(bez PVN), nodrošinājums 180,00 euro, izsoles solis - 100,00 euro.
Nodrošinājums jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: reģistrācijas Nr.90009114167,
konta Nr. LV14HABA0551020371802, AS "Swedbank", kods HABALV22.+
Izsole notiks 2014. gada 16.maijā plkst. 16.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4,
Mazsalaca, Mazsalacas novads.+
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.mazsalaca.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles” un
Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, pie lietvedības sekretāres. Izsoles
dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt automašīnu, iepriekš saskaņojot pa tālruni 64230602.

SVEICAM JUBILĀRUS!
MARTĀ
M i rd z u Ma d a r ā j u - 9 3
M a r t u Vi ļ u m s o n i - 9 1
A l ī n i Ro d z i ņ u - 9 1
Ritu Sīpolu - 85
Dzidr u Smilškalni - 85
Jāni Krūmiņu - 85
Mi ldu Paukšēnu - 80
Nadeždu Rīsbergu - 80
Anitu Lakstīgalu - 80
Ma i g u S e b r i - 8 0
Jāni Mendi - 80
Ve l t u M e i u n t i - 8 0

APRĪLĪ
Ainu Puķīti - 80
Laumu Betaku - 80
Ir a i d u Ko l o s o v u - 8 0
Ve l t u Ē r e n p r e i s i - 8 5
Daci Strautiņu - 85
D a i l u Te n t e l i - 8 5
Metu Meļķi - 85
Almu Vīksni - 85
MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2014. gada 29. aprīlī+
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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C AU R I L A I K I E M

IESKATS SKOLAS

20. GADSIMTA 30. GADOS

1930./1931. mācību gadā Mazsalacas Skolas
biedrības ģimnāzijā strādā 11 skolotāji,
ģimnāzijas klasēs mācās 82 skolēni. Mācību
gada noslēgumā īpašs notikums ir skolas
kora brauciens uz 7. Vispārējiem Dziesmu
svētkiem Rīgā. Pedagoģiskā padome
nolemj, ka skolēnus organizē braucienam
mūzikas skolotājs Edmunds Šmits un uz
Rīgu skolēnus pavada latviešu valodas
skolotāja Marija Veščunas, matemātikas
skolotājs Mārtiņš Jansons, rokdarbu un
vingrošanas skolotāja Elza Ejupe un
svešvalodas skolotāja Zenta Upelniece. +
1931. gada 9. izlaidumā ģimnāziju absolvē 20
skolēni, viņu vidū Jānis Osis, kurš pēc
mācībām augstskolā 1944. gadā atgriežas
Mazsalacā un uzsāk pedagoģijas darbu
vidusskolā, no 1946. gada kļūst par skolas
direktoru. +
1932./1933. mācību gadā pie ģimnāzijas
iekārto skolēniem internātu. 1933. gada

vasarā pabeidz skolas nama trešā stāva
izbūvi, rudenī izvieto klašu telpas arī trešajā
stāvā. 1934. gada 20. septembra
pedagoģiskajā sēdē skolas direktors Arnolds
Treimanis nolasa Izglītības ministrijas
paziņojumu, ka valdība Mazsalacas Skolas
biedrības ģimnāziju pārņem valsts
uzturēšanā. Ar 1934. gada 16. septembri
ģimnāzijas nosaukums “Mazsalacas Valsts
ģimnāzija”. 1934./1935. mācību gadā
Mazsalacas ģimnāzijai, tāpat kā visām
ģimnāzijām Latvijā, mācību laiks tiek
pagarināts par vienu gadu, tāpēc šajā mācību
gadā nav izlaiduma. +
1935./1936. mācību gadā, beidzot ģimnāziju,
bija jākārto eksāmeni šādos mācību
priekšmetos: +
latviešu valodā rakstos un vārdos,+
latīņu valodā rakstos un vārdos,+
ģeometrijā rakstos un vārdos,+
vēsturē.+
Skola varēja lepoties ar
ilggadējiem, vispusīgiem,
talantīgiem pedagogiem,
kuri darba gaitas
Mazsalacas skolā bija
sākuši 20. gados, un augstu
profesionalitāti kā
pedagogi sasniedza 30.
gados. Skolotājs Atis Ciris
(izglītību ieguvis Tērbatas
universitātē fizikasmatemātikas fakultātē)
mācīja fiziku,
kosmogrāfiju, latīņu valodu
un ģeogrāfiju 19 gadus (no
1925.-1944. gadam) un bija
klases audzinātājs 14. un 18.
izlaiduma absolventiem.+
…turpinājums nākamajā
numurā*
Mazsalacas vidusskolas 13. izlaidums 1936. gadā
Sagatavoja Baiba Meļķe

LĪDZJŪTĪBA
Košu ziedu, dziesmu klusu,+
Nav ko citu dāvināt.+
Vieglas smiltis, saldu dusu,+
Kapu kalnā māmulīt.+
Skumstam kopā ar mūsu Vasiļinu Sermu,
māmuļu mūžībā pavadot.+
Amatierteātra “Ramata” kolektīvs

PATEICĪBA
Mīļš paldies!+
Aijai Vidovskai, Baibai Bīviņai, Ilutai
Dunderei, dejojošās grupas bērniem un Lailai
Slotiņai par idejām, atbalstu un kopīgo darbu,
mūsu meitas uzveduma sagatavošanai,
konkursam “Salacas balsis”!+
Lauras Ceriņas vecāki

S L U D I N Ā J U M I
SIA „Talcis” pārdod Galovejas šķirnes govis ar 2014. gada aprīlī dzimušiem teļiem
par 895 EUR un 2013. gadā dzimušas teles par 275 EUR. Zvanīt Ritai 26362938.
Pārdod grābekli – ārdītāju GK-3.0 A. Mob. tel. 28332937
Firma iepērk taras klučus. Samaksa tūlītēja. Tel. 27768090
Profesionāls datoru remonts. Lietota datortehnika. Rīgas ielā 15, Tel. 28378489
Sniedz jaunaudžu kopšanas pakalpojumus. Attīram grāvjus un citas platības no
krūmāja. Tel. 26605966
“Mazsalacas novada ziņu” numuru avīzē iespējams ievietot privātos sludinājumus.*
Cena par rakstu zīmi 0.04€ (0.03 LVL) bez PVN. Minimālā maksa par sludinājumu 3.00€ (2.11 LVL) bez PVN. Par sludinājuma ievietošanu interesēties pa tel. 22144936 vai*
Mazsalacas novada domē.

!

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS!
FEBRUĀRĪ
Emmu Engelbrehtu
Alisi Ilgu Rumbergu
Tomu Elijasu
MARTĀ
Lauri Koņkovu
Jāni Federu

Facebook: Mazsalacas novads+
Twitter: @Mazsalaca_LV+
Flickr: mazsalacasnovads
Izdevumu sagatavo Ilze Mitāne+
ilze.mitane@mazsalacasnovads.lv tel. 22144936+
Iespiests tipogrāfijā “Latgales druka” Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori, pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

