MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

MAIJS / 2014 • NR.4

MAZSALACAS
MAZSALACA | SKAŅKALNE | RAMATA | SĒĻI

NOVADA ZIŅAS

Sveiki, novadnieki!
Noskrējuši pirmie pērkoni un pavasaris
pārtapis pilntiesīgā vasarā! Arī
pašvaldībā aizvadītais mēnesis bijis
auglīgs laiks. Ar Izglītības un zinātnes
ministrijas svētību esam parakstījuši
sadarbības līgumu starp Mazsalacas
vidusskolu un Ogres valsts tehnikumu.
Jūnijā sagaidāmas pārmaiņas
Mazsalacas pirmsskolas izglītības
iestādē un novada nekustamo īpašumu
nodaļā, personīgi gribu pateikties par
ieguldījumu pilsētas un novada
izaugsmē Valdai Pēkšēnai un Vilim
Zariņam.
Tuvojas Līgo svētki un pirms tiem
Mazsalacas novada sporta spēles,
aicinu visus piedalīties, atbalstīt
sportistus un labi pavadīt laiku!
Saulainu jūniju!
Mazsalacas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

PARAKSTA UNIKĀLU SADARBĪBAS LĪGUMU

Mākslas un mūzikas pavasaris
no Vīnes līdz Mazsalacai

5.lpp

Automodelisms toreiz un tagad

6.lpp

Mazsalacas vidusskola parakstījusi sadarbības līgumu ar Ogres Profesionālās izglītības
k o m p e t e n č u ce n t r u ( P I KC ) p a r d u ā l o i z g l ī t ī b u Ma z s a l a c a s v i d u s s k o l ā , s ā k o t a r
2014./2015. mācību gadu. &
Līgumu parakstīja Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, Mazsalacas
vidusskola s direktore Zaiga Ivana un Ogres PIKC direktore Ilze Brante. Svinīgajā līguma
parakstīšanā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktore
Evija Papule un IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa.(
Evija Papule atzinīgi novērtēja Mazsalacas novada un vidusskolas tālredzīgās rūpes par to, lai
izglītības iespējas šajā novadā ne tikai saglabātu, bet arī paplašinātu, ar laiku, iespējams, veicinot
novada attīstību. Ar to, ka šis ir pilotprojekts, protams, saistās ne tikai ieguvumi, bet arī riski, jo
pašlaik vienotas receptes kā darīt - nav. IZM departamenta direktore neslēpa, ka līdzīgas idejas par
sadarbību starp izglītības iestādēm ir arī citām pilsētām, kā Valmierai, Jelgavai, Skaistkalnei,
Staicelei, u.c., tāpēc iedrošināja līguma parakstītājus ar vārdiem:(
- Ja jums izdosies, mums izdosies viss, ja jums neizdosies - būs palīgi, lai izdotos. (
IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa apsveica klātesošos ar izrādīto iniciatīvu, norādot, ka tikai ar
uzdrīkstēšanos ir panākamas pārmaiņas. Viņa aicināja arī visus citus kompetenču centrus ņemt
priekšzīmi no Mazsalacas un Ogres izglītības iestāžu savienības, norādot, ka partnerība ir labs veids,
kā attīstīties un pilnveidoties savu audzēkņu labā.

MAZSALACAS VIDUSSKOLA SADARBĪBĀ AR OGRES TEHNIKUMU
2014./2015. MĀCĪBU GADĀ UZŅEM AUDZĒKŅUS AR PAMATIZGLĪTĪBU
Aicinām jauniešus pieteikties mācībām
profesionālās vidējās izglītības programmā
(mācību ilgums 4 gadi), iegūstot
kvalifikāciju:(
mēbeļu galdnieks
prakses vieta - SIA „MEFA”(
viesmīlības pakalpojumu speciālists
prakses vieta - SIA „Vidovska serviss”,(
apģērbu modelētājs
prakses vieta - „Aigas darbnīca”.(
Mazsalacas vidusskola piedāvā:(
• iespēju darboties interešu izglītības
pulciņos un mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvos(
• bez maksas iegūt B kategorijas
autovadītāja apliecību(

• sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības

un menedžmenta akadēmiju apgūt
programmu „Esi līderis”(
• veidot un darboties skolēnu mācību
uzņēmumos(
• darboties skolēnu pašpārvaldē(
• iesaistīties skolas starptautiskajos
projektos(
• bezmaksas dienesta viesnīcu, kā arī ceļa
izdevumu atmaksu(
• stipendiju par praksē paveikto(
Audzēkņu uzņemšana, pārrunas ar
audzēkņiem un vecākiem, līgumu
slēgšana:(
• 16. jūnijā no plkst. 900 līdz 1200(

• 17. jūnijā no plkst. 1200 līdz 1500 un no

plkst. 1700 līdz 1900(
• 25. augustā no plkst. 900 līdz 1200(
Nepieciešamie dokumenti: (
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija
(jāuzrāda oriģinālu),(
• medicīnas izziņa (veidlapa 027/u),(
• 2 fotogrāfijas 3x4 cm,(
• jāuzrāda personu apliecinošu
dokumentu.(
Mazsalacas vidusskola, Parka 30, Mazsalacas
pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215.(
Tālr./fakss: 64251270, (
e-pasts: vidusskola@mazsalacasnovads.lv,(
mājas lapa: www.mazsalacasvsk.skolam.lv(
Iepazīšanās ar skolu 28. maijā plkst. 1800.
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SASKANĪGAIS

Bāriņtiesai ir it kā divas sejas tur iegriezties sanāk, lai kārtotu
pavisam lietišķas formalitātes,
vai arī brīžos, kad jautājums skar
pašu dārgāko, kas kādam var
piederēt - bērnu. &
Mazsalacas novada bāriņtiesā strādā
Ilze Šteinberga un Daina Fromberga.
Ilze ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, bet
katrai no viņām ir savi, neaizstājami
darba pienākumi, kas visveiksmīgāk
veicami, strādājot komandā. To, ka šis
tandēms darbojas nevainojami, ir
novērtējusi arī nesenā Labklājības
ministrijas bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas pārbaude, sniedzot
visnotaļ pozitīvu vērtējumu par
Mazsalacas novada bāriņtiesas
darbību, kā arī rakstiski novēlot
“Turpināt līdz šim priekšzīmīgo un
godprātīgi veikto bāriņtiesas darbu”. (
Kas tad ir tās lietas, ar kurām
iedzīvotājiem nākas vērsties
bāriņtiesā?(
Pēc likuma bāriņtiesa ir definēta kā
pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādības iestāde, kas aizstāv
nepilngadīgo un personu, kam tiesa
ierobežojusi rīcībspēju, tiesības.
Bāriņtiesa veic arī apliecinājumus
(notariālās funkcijas) – sastāda un
apliecina nostiprinājuma lūgumus
zemesgrāmatai, pirkuma-pārdevuma,
dāvinājuma līgumus, testamentus,
pilnvaras, apliecina parakstus uz
dokumentiem u.c. apliecinājumus
novada teritorijā deklarētiem
iedzīvotājiem.(

Veiksmīgais komandas darbs
Ilze bija bāriņtiesas priekšsēdētāja
Mazsalacā, bet Daina - Ramatā.
Izveidojoties novadam, abas bāriņtiesas
tika apvienotas. Ikdienā viņas var
sastapt Mazsalacas novada pašvaldībā
Pērnavas ielā 4, tomēr bāriņtiesā
darbojas vēl trīs cilvēki - bāriņtiesas
locekļi, kuri parasti ierodas tikai uz
bāriņtiesas sēdēm, tie ir Agrita Bērziņa,
Anda Plūme un Gunita Kauliņa. Līdz ar
to lēmumi, kas tiek pieņemti sēdēs, ir
koleģiāli, rūpīgi izvērtēti un pamatoti.
Viņi tiek raksturoti, kā zinoši, atsaucīgi,
ar atbildības sajūtu un pieredzi šajā
darbā, jo veikuši to vēl pirms novada
izveidošanas. (
Daina bāriņtiesā galvenokārt pilda
sekretāres un arhivētāja pienākumus,
reizi nedēļā - piektdienās, braucot uz
Ramatu, kur veic arī apliecinājumus un
visas pārējās ar bāriņtiesas darbu
saistītās lietas. Agrāk arī Sēļos bija
darbinieks, kas pildīja bāriņtiesas amata
pienākumus - Irēna Šmite, bet, Irēnai
mainot dzīvesvietu un izvērtējot
nepieciešamību Sēļos veikt bāriņtiesas
darbu, šī darbavieta likvidēta. (
Bāriņtiesas darbība ir ļoti strikti
regulēta pēc Bāriņtiesas likuma, Latvijas
Republikas Civillikuma un Ministru
kabineta noteikumiem. Ilze atzīst, ka
tāpēc bieži vien jūtoties kā burta kalps ik sarunai nepieciešama protokolēšana,
visas darbības ierobežotas atskaitēs un
citā, brīžiem šķietami liekā, birokrātijā.
Tad talkā nākot Daina, ar kuras
palīdzību šī darba garoziņa panesama
vieglāk. Kamēr Ilze iedziļinājusies
sarunā ar klientu, Daina klusi un rūpīgi
dara „atskaitīšanās darbu” jeb sarunas
piefiksēšanu. Un reizi pa reizei nākas
tomēr atzīt, ka arī papīram ir svarīga
loma un tas lieti noder. Tieši šis gadiem
noslīpētais komandas darbs,
acīmredzot, arī ir pamatā inspekcijas
augstajiem novērtējuma vārdiem. (

TANDĒMS

šādos apstākļos nevar normāli uzaugt
un viņš no šīs vides ir jāizolē, bet tanī
pašā laikā jūti, ka bērnam savi vecāki
tomēr ir visdārgākie, neskatoties ne uz
ko - arī ja tiek darīts pāri. Daina gan
piemetina, ka no šī gada pašvaldība ir
radusi iespēju bāriņtiesas un sociālā
dienesta darbiniekus apdrošināt pret
nelaimes gadījumiem - jācer jau, ka
nenāksies izmantot, bet sirdsmieram šī
pretimnākšana noderot. (

!Cik cilvēku, tik pieeju

un bērns tiek izņemts no ģimenes, no tā
paša cilvēka nāk pārmetums - kāpēc jūs
tā darījāt, tur taču nekas traks nebija!
Māte, redz, divas dienas raudāja pēc
saviem bērniem! Bet tas trakākais, ka
raudāja jau tikai tās divas dienas. Pēc
gada mums jādomā - kur to bērnu likt, jo
vecāki pilnībā par viņu vairs
neinteresējas…(

!Kad pārsteigt grūti

- Laikam jau maz kas vairs var izbrīnīt,
jo redzēts ir daudz, pārāk daudz, atklāj
Ilze. Brīžos, kad, ierodoties ģimenē,
Strādājot bāriņtiesā jāspēj būt
atrod gadu vecu mazuli, kuram kakas
vispusīgam, komunikablam, uz
pie dupša piekaltušas tā, ka sāp, sirds
kompromisiem vērstam, ar spēju ātri
aptvert situāciju - tā Daina. Viņa stāsta, lūzt un jāraud gan sociālā dienesta
cilvēkiem, gan bāriņtiesai… Tāpēc žēl,
ka bieži nākas sniegt konsultācijas gan
ka arī bāriņtiesā strādājošajiem šobrīd
sociālajos, gan ar nekustamo īpašumu
nav iespējams iziet supervīzijas, kā tas
saistītos jautājumos, būt par psihologu
pienākas sociālā dienesta darbiniekiem.
un pildīt virkni citu iestāžu
Tad sirdi izkratīt atliek tikai kolēģei, jo
kompetences.(
arī mājās to visu nest nedrīkst - likums
Būtiski ir uzklausīt cilvēku - viņš jau
nosaka, ka darbā pieredzētais ir
nenāk prieka pēc, saka Ilze. Tomēr
aprunāšanās, varbūt kādā brīdī padoms konfidencialitāte. (
Kas tad palīdz no tā visa atslēgties?(
no malas palīdz, un cilvēks aiziet, sevī
Dainai no darba lietām atslēgties
atradis kādas atbildes. Tāpēc arī abas
kolēģes ir izgājušas apjomīgus kursus par palīdzot ikdiena - ģimene, kurā ir savas
mediācijas tēmu - kā palīdzēt cilvēkiem rūpes, hobijs - fotografēšana, grāmatu
lasīšana un dārza darbi. Abas kolēģes ir
pašiem risināt konfliktus, atrast sev
arī “kaķu” cilvēki - Ilzei to esot veseli
piemērotus risinājumus, kā rezultātā
cilvēki problēmu ir atrisinājuši un aiziet trīs - tie, starp citu, arī lieliski nosūcot
darbā sakrātās negatīvās enerģijas. Vēl
apmierināti. (
Ilze un Daina novērojušas, ka pēdējos viņa apmeklē jogu, šad un tad pieķeras
gados cilvēki kļuvuši apzinīgāki - ja agrāk pie kāda rokdarba, aiziet uz kultūras
strādāt uz ārzemēm aizbrauca nevienam pasākumu…(
- Palēnām jau esmu iemanījusies
neko nesakot, tad tagad tomēr nāk un
pārvaldīt
gan sevi, gan savus darba
nokārto formalitātes - kam uzticēt
pienākumus,
lai gan rutīnā aiziet
bērnu prombūtnes laikā, lai tomēr
nedrīkst, bet nocietināties - joprojām
bērnam
būtu
šis
juridiskais
pārstāvis.
(
Kopš pašiem pirmsākumiem
neprotu, saka Ilze. Daina piebalso, ka
Ikdienā sanāk ļoti cieši sadarboties ar
Toreiz, 1996. gadā, kad Latvijā
rutīna šajā darbā būtu pat bīstama, jo
sociālo dienestu. Bāriņtiesa ir
pieņēma likumu par bāriņtiesām un
lēmējinstitūcija - kad lieta ir aizgājusi jau katrs cilvēks taču nāk ar savu unikālo
pagasttiesām, Daina strādāja Ramatā
gadījumu - līdz ar to tam jāpieiet ne
tik tālu, ka konkrētajā problēmā
pasta nodaļā. Vēl viņa nēsāja pensijas
tikai tehniski, bet arī ar sirdi. Tomēr
nepieciešams
aktīvi
iesaistīties,
tad
ramatiešiem, līdz toreizējais Ramatas
zināmu atbalstu var gūt brīžos, kad
lēmumu pieņem bāriņtiesa. Ilze gan
pagasta padomes priekšsēdētājs Aldis
bāriņtiesu darbinieku asociācijai ir
pieļauj, ka Mazsalacā “auklēšanās” ar
Zass viņu aizsūtīja uz bāriņtiesas
problēmģimenēm, iespējams, brīžiem ir kārtējās vasaras nometnes - tad var
kursiem Kocēnos. Kursus beidzot,
Gandarījums vai nervu
par ilgu. Tomēr viņa joprojām seko savai satikties ar kolēģiem, izrunāties,
nākusi apjausma - šis darbiņš ir
dalīties pieredzē un iemācīties ko
bendēšana?
iekšējai sajūtai, ka bērniem būtu jāaug
ārkārtīgi liels, nopietns un sarežģīts.
Ilze stāsta, ka bāriņtiesas darbs
savā ģimenē, tāpēc no vecākiem tos šķir jaunu, kas ir kā neliela, tomēr odziņa,
Tomēr, kā nu bijis, kā ne, darbu
ikdienas rupjajā
psiholoģiski ir ārkārtīgi smags. Ir bijuši tikai gadījumos, kad saprot - te nekas
bāriņtiesā uzņēmusies.(
maizes kumosā
brīži, kad naktī pamostoties, nav bijis
Ilze, savukārt, atnākot uz Mazsalacu, iespējams aizmigt, jo pa galvu šaudās ar vairs nav līdzams.(
kožot.
Daina, savukārt, dalās pārdomās, ka
strādājusi toreizējā MRS
darba lietām saistītas domas. Saprotot, līdzcilvēki savā spriešanā un komentāros
(Mežrūpniecības saimniecībā). Kad
ka darbs emocionāli tiek ņemts ne
varot būt ārkārtīgi nepastāvīgi:(
sākās privatizācija, uz domi strādāt
tikai līdz uz mājām, bet nomoka arī
- Ir piedzīvoti gadījumi, kad nāk
uzaicināja toreizējais priekšsēdētājs
naktīs, vienā brīdī likās - tas jāmaina.
uz
ielas klāt ar pretenziju - nu
Ojārs Beķeris. Sākumā Ilze bija zemes Tomēr mazpilsētas darba variācijas ir
izņemiet
taču tos bērnus no
komisijā, strādāja ar juridiskajiem
ierobežotas… Prieks atkal par tiem
tās
un
tās
ģimenes, tur tādas
jautājumiem, bet, kad izveidojās
samērā retajiem gadījumiem, kad lietas lietas notiek! Bet brīdī, kad
bāriņtiesa, sāka darbu tur. Abas
ģimenēs sakārtojas - vecāki gūst kādu
smejas, ka šajā darbā ir ļoti “senas”, jo mācību, labojas, saprot dzīves galvenās tik tiešām “vadzis ir lūzis”
strādā kopš pašiem bāriņtiesas
vērtības, un bērns var atgriezties savā
izveidošanas pirmsākumiem - 1997.
ģimenē. Tad ir gandarījums, ka ir
gada 1. janvāra, šādu ilglaicīgo
palīdzēts. Tomēr Ilze stāsta arī par
darbinieku bāriņtiesās nemaz tik
gadījumiem, kad, izņemot bērnus no
daudz vairs nevarot sastapt. Turklāt
ģimenes, viņai ir draudējušas reālas
mācīties šajā jomā sanāk visu laiku, jo briesmas. Tikai laimīgas sagadīšanās
prasības, likumi un noteikumi
pēc pa seju nav trāpījusi dūre, kas
nemitīgi mainās - regulāri notiek
turpat blakus galvai sašķaidījusi
kursi, kuros, pateicoties novada
pastkastīti, alkohola iespaidā esošie
pašvaldības atbalstam, arī Ilze un
vecāki nopakaļ lidinājuši malkas
Daina nemitīgi atsvaidzina un
pagales… Arī psiholoģiski smagā
papildina savas zināšanas. (
dilemma, kad ar prātu saproti, ka bērns
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“M E Ž A D I E N A S ”
M A Z SA L AC Ā

OLIMPIEŠUS

Jau par tradīciju kļuvis Mazsalacas
vidusskolas konkurss “Skolas olimpietis”, kurā
skolēni visa gada garumā sacenšas savā starpā,
par saviem olimpiāžu rezultātiem un
izcīnītajām vietām gūstot noteiktu punktu
skaitu, atbilstoši skolas izstrādātajam
nolikumam. Mācību gada noslēgumā laureātu
godināšanas pasākumā tiek sveikti Mazsalacas
vidusskolas skolēni - mācību priekšmetu
olimpiāžu dalībnieki un laureāti, kā arī viņu
skolotāji. (

Mācību priekšmetu olimpiādes notiek 3 posmos: (
1. posms – skolā organizētas mācību priekšmetu
olimpiādes; Šajā gadā tādas ir bijušas 15.(
2. posms – Valmieras pilsētas un novadu (Beverīnas,
Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un
Kocēnu novada 12 skolas) mācību priekšmetu
olimpiādes jeb starpnovadu olimpiādes;(
3. posms – valsts olimpiādes. 2013./2014. m.g. bez
valsts piedāvātajām 19 olimpiādēm Valmieras pilsētā

un novados vēl notika 28 olimpiādes – kopā 47
olimpiādes dažādos mācību priekšmetos.(
Uzaicināto valsts olimpiāžu dalībnieku skaits ir
ierobežots – izvērtējot starpnovadu olimpiāžu laureātu
rezultātus, valsts žūrija uzaicina pašus labākos, tā kā
uzaicinājums jau ir augstvērtīgs sasniegums. (
Valmieras pilsētas un novadu mācību priekšmetu
olimpiādēs 2013./2014. m.g. piedalījušies 92 Mazsalacas
vidusskolas skolēni un laureātu pulkā tikuši 32.
Salīdzinoši starp 6 novadu skolām, proporcionāli
izglītojamo skaitam Mazsalacas novads ierindojas 5.
vietā olimpiāžu dalībnieku kvantitātes ziņā, bet 2. vietā
dalībnieku kvalitātes ziņā.(
Mazsalacas vidusskolas konkursa „Skolas olimpietis”
laureāti 2013./2014. mācību gadā (
5.klašu grupā: Renāte Kārkliņa 1. vieta(
(46 punkti), Ance Cirša 2. vieta (30 punkti), Elfa
Jasmīna Dreimane 3. vieta (15 punkti)(
6. klašu grupā: Marks Vāle 1. vieta (44 punkti),
Linda Anča 2. vieta (41 punkts), Jānis Aivis Ceriņš 3.
vieta (36 punkti)(
7. klašu grupā : Dace Lenša 1. vieta (34 punkti),
Marija Samulione 2. vieta (25 punkti), Kārlis Krišjānis
Rusmanis 3. vieta (20 punkti)(
8. klašu grupā: Daniela Paula Martinsone 1. vieta (39
punkti), Mārtiņš Bondars 2. vieta (36 punkti), Rolands
Plūmanis 3. vieta (28 punkti)(
9. klašu grupā: Elīna Jātniece 1. vieta (67 punkti),
Sabīne Riekstiņa 2. vieta (36 punkti), Paula Elīza Irbe
3. vieta (20 punkti)(
10.-12. klašu grupā: Mairis Ķimenis 1. vieta (107
punkti), Reinis Plūmanis 2. vieta (69 punkti), Kate
Anna Lauzne 3. vieta (30 punkti)

Daudz derīga padarīts un iegūts šī gada
“Meža dienās” Mazsalacā. *
1928. gadā sākās Meža dienu kustība Latvijā.
Padomju laikā stādīšana notika pavasara talkās.
Pēdējā desmitgadē katru gadu Meža dienas
notiek Skaņākalna parkā kopā ar kādu
Mazsalacas vidusskolas klasi, Ziemeļvidzemes
virsmežniecības mežziņa un Skaņākalna dabas
parka vadītāja pārraudzībā. (
-Katru otro gadu noteikti stādām priedes vai
citus vērtīgus kokus un krūmus. Dabiski
ieaugušie koki Skaņākalna parkā ir ar augstu
ģenētisko vērtību, tāpēc “Meža dienās” tos
attīram no mazvērtīgām sugām, veidojam skatu
vietas Salacas krastos. Pārrunājam arī meža
nozīmi, Skaņākalna dabas vērtības, cilvēka
uzvedību mežā. Kopīgas sapratnes rezultātā
veidojas skaistas vietas un atjaunojas mežs. Pēc
kārtīga darba un pusdienām pie ugunskura
papildinām zināšanas un novērtējam
iepriekšējās “Meža dienās” paveikto, stāsta
Valdis Kampuss, Skaņākalna dabas parka
vadītājs.(
Meža dienā piedalījās 15 Mazsalacas
vidusskolas 8. b klases skolēni un viņu
audzinātāja Inga Strižņova. Skolēni ne tikai
cītīgi strādāja, palīdzot izkopt parku, bet darot
arī mācījās - kā pareizi jāzāģē koki, kā notiek
meža tīrīšana un izkopšana, uzzināja dažādus
interesantus faktus par mežu un tajā mītošo
faunu un, protams, apguva visnotaļ svarīgo
sadarbību vienam ar otru, lai uzticētais ritētu
veikli un veiksmīgi. Pēc darba jaunieši atzina,
ka paticis jautri un lietderīgi pavadītais laiks,
būt svaigā gaisā, smieties, piknikot un dauzīties
ar suni, kurš, acīmredzot, arī bija nolēmis
piedalīties “Meža dienu” talkā. (
8.b klases skolniecei Andželai Koņkovai tapis
dzejolis, iedvesmu smeļoties “Meža dienās”
piedzīvotajā.(

PROJEKTA "PIESLĒDZIES, LATVIJA!”
DATORAPMĀCĪBAS KURSI SENIORIEM

Mazsalacas vidusskolā notiks Lattelecom projekta
„Pieslēdzies, Latvija!” datorapmācības kursi Mazsalacas
novada iedzīvotājiem. (
Pieteikties uz nodarbībām aicināti cilvēki vecumā pēc
50 gadiem ar dažādu pieredzi datora izmantošanā.
Datorkursi ir bez maksas.(
„Pieslēdzies, Latvija!” apmācību programma, līdzīgi kā
iepriekšējā gadā, nodrošinās apmācības trīs līmeņos.
Apmācību dalībnieki pēc pašu izvēles var iziet viena,
divu vai trīs līmeņu apmācības.(
1. līmenis: Tiek apgūti paši pamati – kā ieslēgt datoru,
kas ir un kā ir lietojama pele, tastatūra un pamata
programmas, kā atvērt interneta pārlūku un lietot
meklētāju. Apmācības ilgst trīs dienas, un noslēgumā
dalībnieks iegūst Pieslēdzies, Latvija! sertifikātu. Kursu
sākums 3. jūnijā plkst. 16.30. (

2. līmenis: Tiek apgūtas detalizētākas meklēšanas
iespējas, Skype, e-pasts, Youtube.com. Apmācības ilgst
trīs dienas, un noslēgumā dalībnieks iegūst “Pieslēdzies,
Latvija!” sertifikātu. Kursu sākums 9. jūnijā plkst.16.30. (
3. līmenis: Tiek apgūta e-pakalpojumu lietošana,
Latvija.lv, internetbankas, mans.lattelecom, MS Word.
Apmācības ilgst trīs dienas, un noslēgumā dalībnieks
iegūst Mazsalacas novada pašvaldības izsniegtu
sertifikātu. Kursu sākums 12. jūnijā plkst.16.30.(
Mācības notiks Mazsalacas vidusskolas jaunās ēkas 3.
stāvā. Nodarbības vadīs skolotāja Zane Luste. Esiet
aicināti pieteikties, zvanot uz bezmaksas tālruni
80000822 (darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00) vai
aizpildot pieteikumu www.piesledzieslatvija.lv.(
Zane Luste

!

Mūsu Skaņaiskalns(
Katra zāle, katrs kukainīts,(
Mums šķiet tik īpašs.(
Mūsu pieskāriens tiem mīļš(
Kad smaidam pretim šiem.(

PROJEKTS NOSLĒDZIES, BET MĒS TURPINĀM DARBOTIES!
2013. gada nogalē noslēdzās Vidzemes reģiona
pašvaldību (Cēsu, Smiltenes, Jaunpiebalgas, Valkas,
Beverīnas, Valmieras un Mazsalacas) īstenotais projekts
„Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu
resursu centrs”, bet projekta aktivitātes turpinās arī
šogad, lai nodrošinātu projekta ilgtspējību.(
2014. gada 19. martā nodarbības uzsāka atbalsta
grupa, kur desmit nodarbībās desmit ģimeņu māmiņas
dalās pieredzē, saņem psiholoģisku atbalstu viņām
nozīmīgu jautājumu risināšanā, velta laiku sevis
izzināšanai, resursu meklēšanai, aizdomājas par dzīves
vērtībām, par savu dzimtu. Ar dažādu praktisku
darbošanos cenšas nonākt pie atbildes uz tik daudziem
dzīves „lielajiem jautājumiem”.(
Grupa ir slēgta - tas nozīmē, ka tā tiek
nokomplektēta sākumā un jauni dalībnieki nevar
ienākt. Pirmajās grupas nodarbībās tiek pārrunāti
grupas noteikumi par konfidencialitāti - viss, ko runā,
paliek grupas iekšienē, katrs var atklāties un uzticēties
citiem tik, cik pats to vēlas, neviens neliek otram
mainīties u.c.. (
Tagad līdz rudenim izglītošanās pasākumiem
pārtraukums - dārza darbi, bērniem jāpalīdz pabeigt
skola, arī laiks pārdomām, bet ar apņemšanos rudenī
turpināt sevis izzināšanu pašpalīdzības grupā.(
Par galvenajiem ieguvumiem stāsta dažas atbalsta
grupas dalībnieces:(

Liia: “Ļoti patīk, šādā grupā darbojos jau otro reizi,
un tas man ir palīdzējis risināt un citādām acīm
paskatīties uz savām problēmām, ieraudzīt problēmu
gūzmā saules stariņu. Tas ir laiks man, katru nedēļu
pāris stundas veltīt sevis izzināšanai.”(
Jana: “Mani sadzird, varu runāt par lietām, to, kas
mani satrauc, daudz jaunu atziņu priekš sevis, mācos
laiku atrast sev.”(
Jolanta: “Varu dalīties savā pieredzē, sniegt atbalstu
citām dalībniecēm, mums daudz kas ir kopējs - bērni
un rūpes par tiem.”(
Inese: “Patīk, grūti izteikt savas domas, bet mācos,
patīk praktiskie uzdevumi - piemēram, kolāžas
veidošana, rudenī turpināšu.” (
Atbalsta grupas vadītāja galvenais uzdevums ir
piedāvāt palīdzību pašpalīdzībai. Ja tas kaut nedaudz
izdodas, gandarījums ir abpusējs. Ir iedoti spārni
lidojumam, kurš turpmāk būt pārliecinātāks,
pašapzinīgāks un drošāks.(
Rudenī vecāki varēs apgūt arī praktiskas iemaņas
radošajā darbnīcā – apgūt dekupāžas noslēpumus.
Būsim atsaucīgi! (
Jauku un piedzīvojumiem bagātu vasaru novēlot, (

!

Kad apkārt vide zaļi zied,(
Mūsu bērnu balsis skaļi dzied.(
Vējš paceļ mūs augšā, lai redzam - (
Ko esam paši radījuši,(
Ko esam dienām vērojuši.(

!

Salaca - tā tik skaista un apburoša,(
Kad mēs to saucam līdzi.(
Skaņaiskalns gavilē un sauc(
Kad atnāc tu un ar prieku palīdzi.(
Paldies, ka pacēli man zodu,(
Un tas viss tev par godu - Manu Skaņokaln!

15. maijā Mazsalacas novada Mākslas un
Mūzikas skolas mūzikas novirziena klases
audzēkņiem notika izlaidums. Klavieru
Agrita Bērziņa# specialitātē absolvēja: Līva Pole, Kintija
Mazsalacas novada Sociālā dienesta vadītāja, tiesīga Šulte un Linda Meisīte, bet flautas
praktizēt kā sistēmiskās ģimenes psihoterapeite specialitātē - Elīna Jātniece. Apsveicam!

!
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“ R A D Ā M N O VA D A M ” I E PA Z Ī S T M A Z S A L A C U

2013. gada nogalē Mazsalacas novada
pašvaldība deva zaļo gaismu dalībai konkursā
“Radām novadam”. (
“Radām novadam” ir jaunradītu un īstenotu studentu
biznesa projektu konkurss. Konkursa mērķis ir dot
iespēju apliecināt sevi Latvijas studentiem un viņu
pārstāvētajām augstskolām, izstrādājot un īstenojot
dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Caur šiem
projektiem tiktu radītas jaunas darbavietas, piesaistītas
investīcijas un veicināta ekonomiskā attīstība šajos
novados.(
Projektā varēja pieteikties jebkuras Latvijas
augstskolas studenti un pasniedzēji, piesakot savu
komandu un izvēloties darbības novadu. Novadi varēja
pieteikt dalību konkursam, noslēdzot sadarbības
līgumu ar konkursa organizatoru. Konkurss turpināsies
līdz 2016. gadam, un šajā laikā studentu komandai ir
jāpierāda sava varēšana sevis izvēlētajā pašvaldībā. (
Mazsalacas novada pašvaldībā darbosies studentu
komanda no Vidzemes augstskolas: Jānis Akmentiņš,
Laila Skujiņa, Ieva Klibus un Gundega Vācere. Lūk, ko
komanda saka par sevi: (

Mēs esam entuziastisku un par sevi pārliecinātu
jauniešu komanda no Vidzemes Augstskolas ar
projektu vadības pieredzi. Stiprās puses ir daudzpusīgās zināšanas - īpaši biznesa vadībā, tūrismā un
projektu vadībā. Komanda tic, ka jāmācās dot citiem
un ir jāmāk radīt vērtība, ko cilvēki novērtē. Un, kā jau
zinām - dots devējam atdodas. Komanda saskata
Latvijas un arī Mazsalacas nākotni

LIEPIŅU LIKTENIS IZLEMTS

sociālās uzņēmējdarbības un tradicionālās
uzņēmējdarbības attīstībā, taču ir svarīgi nodrošināt
labvēlīgu vidi izglītībai, radošumam un izaugsmei un ne
tikai. Ir jāsaprot, ka mūsdienās izaugsmei vajag
nedaudz vairāk, kā sūru un grūtu darbu - jābūt
radošiem. Tas ir mūsu trumpis - to mēs labi protam.(
Šobrīd komanda ir iepazinusies ar Mazsalacas
novadu, domes deputātiem un atsevišķiem
uzņēmējiem novadā, apzinājusi esošo situāciju, idejas,
vēlmes un iespējas, lai pēc iespējas precīzāk varētu
nospraust savas darbības pamatvirzienus un uzsākt
savu ideju realizāciju.(
Projektu organizē JCI (Junior Chamber
International) Latvia. JCI ir starptautiska bezpeļņas
organizācija, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs,
apvienojot vairāk nekā 200 000 aktīvu biedru visā
pasaulē. JCI misija ir nodrošināt attīstības iespējas, kas
iedvesmo jaunus cilvēkus radīt pozitīvas pārmaiņas, kā
arī veicināt veiksmīgu uzņēmējdarbību. Projekta
aktivitātes tiks arī filmētas un translētas televīzijā.
Plašāka informācija http://www.radamnovadam.lv

VASARAS DARBA IESPĒJA

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) aicina pieteikties
Publiskās apspriešas rezultāti par liepu
1. Liepiņu nozāģēšana neatrisinās problēmu,
skolēnus vasaras brīvlaika lietderīgai pavadīšanai, kā arī
nozāģēšanu ir zināmi.*
autostāvvietu skaits ar to nepalielināsies, kā arī šobrīd tās darba devējus, kuri varētu skolēniem piedāvāt savā
No 25. marta līdz 30. aprīlim ikviens Mazsalacas
netraucē automašīnu novietošanu un arī neapdraud
uzņēmumā vai firmā prakses iespējas. Šāda iespēja ir dota
novada iedzīvotājs varēja izteikt savu viedokli
satiksmes drošību.(
skolēniem vecumā no 15-20 gadiem, kuri iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
publiskajā apspriešanā, kuru izsludināja Mazsalacas
2. Pilsētā nav tik daudz autotransporta, lai tā dēļu būtu
Šāda iespēja skolēniem tiek dota 1-2 mēnešus vasaras
novada pašvaldības dome (19.03.2014, lēmuma Nr. 5,
jānocērt gadu desmitiem augušie kociņi.(
brīvlaikā, kā atalgojumu par padarīto saņemot valstī
21), par trīs liepu nociršanu Baznīcas ielā 5, Mazsalacā,
3. Liepas veido ielas kopējo vizuālo tēlu, tiks iznīcināta
noteikto minimālo mēnešalgu. Arī Mazsalacas novada
pretī veikalam “Elvi”. (
pilsētas zaļā rota, tā paliks nepievilcīgāka.(
pašvaldība piedāvā iespēju 10 jauniešiem vasarā strādāt
Atļauju nozāģēt liepas, lai izbūvētu autostāvvietu,
4. Autotransporta novietošanai ir daudz citu risinājumu labiekārtošanas darbus Mazsalacas novadā. (
pašvaldībai bija lūgusi SIA “SP”. Publiskās apspriešanas
stāvlaukuma sakārtošana aiz veikala, vecā tirgus laukuma Plašāka informācija un reģistrēšanās pasākumam: nva.gov.lv,
rezultāti tika izskatīti Mazsalacas novada domes
izmantošana, laukumu izbūve pie veikala „Mego”. u.c.(
NVA Valmieras filiālē Meža ielā 7, 1. kab., pa tālr. 64220763,
Attīstības komitejas sēdē maijā. Apkopojot 77 iesniegtās
26480777, informāciju par pasākumu varat saņemt arī
Līdz ar to Mazsalacas novada domes deputāti
iedzīvotāju anketas, tika konstatēts, ka 3 anketas bija
Mazsalacas novada pašvaldībā:(
21.05.2014.
sēdē
pieņēma
lēmumu
neatļaut
nocirst
trīs
nederīgas, jo tās bija iesniegtas anonīmi, no derīgajām
Anta Ķirse, tālr. 29470043.
liepas
pretī
veikalam
“Elvi”
Baznīcas
ielā
5.(
aptaujām 49 anketās iedzīvotāji bija balsojuši PRET
Paldies
ikvienam
par
izrādīto
iniciatīvu
un
izteikto
liepiņu nociršanu. Visbiežāk minētie argumenti PRET
MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA ZIŅO
viedokli!
liepiņu nociršanu ir:(
2014. GADA 31. MARTĀ SPĒKU IR ZAUDĒJUŠI
MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA(
19. DECEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20(
"PAR MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS(
AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS KLASĒM".
No 5. līdz 9. maijam bijušā Valmieras rajona novadu atšķirīgo administrēšanas sistēmu un plānošanas dēļ, jo
pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz
Vācijas puses kolektīviem jau ir gatavs rīcības plāns
Mazsalacā(
Giterslo apgabalu Vācijā. Šī ir vairāk kā divdesmit tuvākajiem trijiem gadiem un tajā tie izmaiņas izdarīt
2014.gada 21.maijā (
(
(
(
gadus sena sadraudzība un nesusi augļus visām
negrasās, kā arī kultūras kolektīvus neadministrē
(
(
(
(
(
Nr.7(
iesaistītajām pusēm. *
pašvaldības iestādes. Lūdzām arī atbalstu duālās izglītības
/21.05.2014.
sēdes
prot.Nr.10.,
22/(
Šie pieredzes apmaiņas braucieni ir derīgi vairāku iemeslu jomā, jo tas ir modelis, ko grasāmies ieviest Mazsalacas
dēļ. Pirmkārt, ir sagatavota intensīva programma, kuras
vidusskolā. Izrādās, ka Harzevinkelā ir speciālists tieši
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
ietvaros Latvijas pārstāvji tiek iepazīstināti ar dažādiem
šajos jautājumos, kas konsultējis arī AS “Valmieras stikla
kārtību Mazsalacas novadā*
specifiskiem jautājumiem, par kuriem iepriekš ir izrādīta šķiedra” šāda modeļa ieviešanā. Harzevinkelas domes
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
interese. Šoreiz sīkāk diskutējām par jautājumiem, kas
vadītāja Amsbeka Dopheide apsolīja nākošā gada budžetā 2.panta 8.1 daļu un Pārejas noteikumu 63.punktu#
saistīti ar iedzīvotāju iesaisti sabiedrībai nozīmīgu
iekļaut šī speciālista vizīti Mazsalacā. Vācu puse ir ļoti
jautājumu risināšanā, teritoriālo
ieinteresēta mūsu pirmsskolas izglītības 1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtību Mazsalacas novada administratīvajā
plānošanu, darbinieku novērtēšanu un
sistēmā un izrādīja lielu interesi par
teritorijā.(
motivāciju, sociālo un veselības aprūpi
mūsu spēju piesaistīt bērnus
maznodrošinātajiem un citiem
dziedāšanai un dejošanai jau no pašas
2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu
jautājumiem. Otrkārt, vizītes mērķis ir
mazotnes, tāpat uzslavējot mūsu
dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz
veicināt individuālo sadarbību starp
bērnu disciplinētību, minot šo kā
pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
Vācijas un Latvijas pašvaldībām.
jomu, kurā labprāt mācītos no mūsu
zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:(
Giterslo apriņķis līdzinās rajonam, kas
pieredzes. Tikšanos beidzām
2.1. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
sastāv no vairākām pilsētām un tām
vienojoties par konkrētu pieredzes
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;(
Valmieras reģiona delegācijas pārtāvji, kopā
2.2. īrnieki un nomnieki, kuriem īres vai nomas līgumi
piegulošajām teritorijām. Viena
apmaiņu
un
konsultatīvā
atbalsta
ar draugiem no Gīterslo apgabala Vācijā.
noslēgti ar pašvaldību;(
apmeklējuma diena tika veltīta
sniegšanu izglītības jomā. (
2.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā
individuālajām vizītēm pilsētās. Mazsalacas novada
Trešais, un ne mazāk svarīgais, ieguvums ir neformālā
īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);(
sadraudzības pilsēta ir Harzevinkela, un novadu
tikšanās ar kaimiņu novadu vadītājiem un speciālistiem,
2.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.(
pārstāvēja domes priekšsēdētājs un izpilddirektors.
jo ikdienā neizdodas parunāt par problēmjautājumiem un
3. Saistošie noteikumi piemērojami no 2014.gada 1.janvāra.(
Individuālajā vizītē pārrunājam iespējamo sadarbību
dažādajiem risinājumiem, kas rasti citās pašvaldībās.(
4. Saistošie noteikumi stājās spēka 2014.gada 26.maijā.(
kultūras un izglītības jomā. Diemžēl mūsu iecerētā
Kopumā pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti noderīgs,
sadarbība starp Mazsalacas novada deju kopām un kori,
un ceram uz turpmāku sadarbību ar vācu draugiem.(
Domes priekšsēdētājs
un Harzevinkelas kolektīviem tuvākajā laikā nenotiks
Harijs Rokpelnis
H.Rokpelnis

DRAUGI VĀCIJĀ
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MĀKSLAS UN MŪZIKAS PAVASARIS VĪNĒ
Nu jau par saistošu tradīciju
kļuvis mākslas un mūzikas
skolas kopējais gada
noslēguma pasākums
pavasarī. Šī gada tēma māksla un mūzika Vīnē 18.
un 19. gs mijā. *
Mūziķiem tie bija baroka jeb.
t.s. vecās Vīnes skolas
komponisti, kā Gluks, Vivaldi,
Saljeri, pēc tam arī Jozefs
Haidns, Volfgangs Amadejs
Mocarts, Ludvigs van
Bēthovens, Francis Šūberts un
citi. Mākslas skola šo tēmu
izvēlējās risināt ar klasicismu un
ampīra stilu, kas datējami ar šo
pašu laiku. (
Pasākumu iesāka mūzikas skolas
audzēkņi - tika atskaņoti gan
individuālie, gan grupu
priekšnesumi, iešūpojot
skatītājus 18-19. gs noskaņās un
ritmos. Tad skatuvi pārņēma
mākslas skola, kas uzstājās ar
neaizmirstamu tērpu parādi,
sajūsminot ikvienu zālē sēdošo. (
Stāsta mākslas skolas skolotāja
Laila Strade:(
- Plānojot otrā semestra darbu,
visos mācību priekšmetos
mēģinājām iekļaut klasicisma
un ampīra tēmu. Bērni pētīja,
zīmēja, palielināja un kombinēja
klasicisma ornamentus, lai pēc
tam tos attēlotu uz skaistām
ampīra stila kleitām meitenēm
un stilizētajām frakām zēniem.
(visas meiteņu kleitas un
stilizētās frakas aizmugures
daļas ir roku darbs, ko pašrocīgi
šuvusi mākslas skolas skolotāja
Gita Sirmā, red. piez.) Tika
izgatavoti cepuru maketi,
konstruētas piegrieztnes,
darinātas un dekorētas dažādas
tam laikam atbilstošas
galvassegas no papīra, auduma,
sieta.(
Lai izprastu laiku un vidi,
izmantojot dažādus uzskates
materiālus, audzēkņi tika
iepazīstināti ar 18./19. gs. balles
deju raksturu, kungu un dāmu
izturēšanos, tērpu valkāšanas
īpatnībām.(

6. klases audzēkņi Marks Vāle
un Jānis Ceriņš ļoti daudz laika
veltīja, palielinot un 1:20
mērogā apgleznojot milzīgu
auduma gabalu, lai taptu
skatuves dekorācija – kulises, uz
kurām attēloti greznie
Šēnbrunnas pils vārti.
Priekšnesumus papildināja uz
ekrāna projecētas Vīnes
arhitektūras, komponistu
pieminekļu un mākslinieku
darbu reprodukciju fotogrāfijas.(
Cienīgi nest tērpus, apgūt
„mēles” soļošanu, izspēlēt
ainiņas mācījāmies trīs garos
mēģinājumos. Bērniem kas
jauns un nebijis bija arī īpašā
ģērbšanās pasākumam: kaklautu
uzsiešana, grims - bakenes
puišiem, meitenēm matu
lokošana, vaigu sārtošana, un,
protams, skaistās kleitas. Un
prieks bija skatīties, kā, līdz ar
tērpu uzvilkšanu, pārvērtās arī
mazie mākslinieki - muguras
iztaisnojās, meitenes kļuva
sievišķīgākas, maigākas, bet
puiši pārtapa īstos džentlmeņos.
Paldies zēnu mammām par
pacietību, meklējot skatei īpaši
sarežģītās - gaišās krāsas
bikses, kā arī meiteņu mammām
par skaisto ampīra frizūru
darināšanu! Paldies bērniem par
koncentrēšanos un iznesību
tērpu skates laikā!(
Mākslas skolas tērpu skati
režisēja Laila Strade, pedagogu
komanda lieliski palīdzēja visus
38 skates dalībniekus ievirzīt un
iebīdīt īstajās vietās. Pasākumu
papildināja vizuālo darbu
izstāde “Klasicisms”, kas
joprojām aplūkojama
Mazsalacas novada Kultūras
centrā. (
Pēc tērpu skates priekšnesumi
turpinājās ar Matīšu pagasta
deju grupas “Nezāles” skaisti
iestudētām, pasākuma tēmai
piemērotām dejām un tērpiem,
kā arī vēl vairākiem mūzikas
skolas audzēkņu muzikālajiem
priekšnesumiem.
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V
ĒDINĀM PŪRA LĀDES UN SKAPJUS
Gatavojamies izstādei un meistardarbnīcām – „Raibā vasara Mazsalacā”.

Mazsalacas novada kultūras centrs un Tautas lietišķās mākslas studija
"Mazsalaca" aicina Mazsalacas novada iedzīvotājus, radus un draugus piedalīties
izstādē "Mazsalacas pūra lāde", ar savu dzimtu segām vai to fragmentiem.
Eksponātus varat iesniegt līdz 2014. gada 30. maijam Mazsalacas novada Kultūras
centrā darba dienās darba laikā no 8.30-17.30.

TLMS ”MAZSALACA” RAIBIE TAUREŅI
Šogad Mātes diena TLMS studijai ”Mazsalaca” izvērtās skaistā braucienā uz
Līgatni. Rudenī bija piedāvājums piedalīties izstādē „Raibie taureņi rokdarbos
Līgatnē”, un mēs to pieņēmām, gatavojot darbus ar taureņu tēmu dažādās tehnikās:
adījumos, tamborējumos, audumos, gleznās, stikla un zīda apgleznojumos, pērlīšu
darinājumos, filcējumos, keramikā, diegojumos. Taureņu maigais pieskāriens bija
ieinteresējis 200 dalībnieku no studijām, pulciņiem, interešu grupām un arī
individuālajiem rokdarbniekiem.(
Mūsu studiju pārstāvēja 22 dalībnieki ar 51 darbu dažādās tehnikās. Izstādes
noslēgumā Līgatnē piedalījāmies 14 dalībnieki, kurā baudījām raibo taureņu
pieskārienu, kā arī apskatījām dabas un tūrisma objektus. Domāju, ka šīs dienas
iespaidi dos jaunas ierosmes darinot rokdarbus nākošajām izstādēm. Plašāka lietišķās
mākslas izstāde un seminārs Mazsalacā no 23. līdz 26. jūlijam.(
Izsaku pateicību studijas dalībniecēm, kuras vienmēr ir atsaucīgas piedalīties!
Paldies par skaistajiem darbiem!(
Rita Ertmane#
TLMS ”Mazsalaca”vadītāja

M U Z E J U N A KT S P Ē R L E S
Šī gada muzeju nakts Mazsalacā piedāvāja jaukas pērles gan sirdij,
gan radošām rokām.

Šī gada muzeju nakts vienotā devīze
bija “Sarkanā krāsa - dzintars”, un arī
Mazsalacas novada muzejs bija vēris
durvis, lai aicinātu iedzīvotājus un
pilsētas viesus ne tikai apskatīt muzeja
ekspozīciju, bet no sirds padarboties
radoši - gan ar sarkano, gan citām
krāsām. Pat ļoti vēlā vakara stundā
Valtera Hirtes muzejā Rīgas ielā 1 logi
bija aicinoši gaiši, bet pa atvērtajām
durvīm iekšā un ārā plūda cilvēku
pulciņi. Ikviens muzeja apmeklētājs
bija laipni aicināts izvēlēties savu
“dzintaru” - pelēku akmeni, lai ar
radošu garu un krāsu palīdzību to
pārvērstu sarkanīgi dzeltenajā Baltijas
brīnumā. Un dzintara gabali - lieli un
mazi - rindām vien krājās uz platās
muzeja palodzes, aicinot atcerēties un
godināt dzintaru kā mūsu Latvijas
kultūras simbolu. (
Kamēr pirmie zeltainie mākslas darbi

žuva muzejā, pērles dvēselei bija
iespējams gūt Mazsalacas novada
kultūras centrā, kur ar dažādu latviešu
komponistu skaņdarbiem uzstājās
jauktais koris “Salaca”. Koris atskaņoja
gan latviešu mūzikas vecmeistaru Emīla Dārziņa, Jāzepa Vītola, Andreja
Jurjāna u.c. kompozīcijas, gan pavisam
mūsdienīgu komponistu - Imanta
Kalniņa, Ērika Ešenvalda un Renāra
Kaupera tautā iemīļotas dziesmas.
Dziesmu starplaikos kora diriģents
Valdis Tomsons atklāja koncerta
programmā iekļauto dziesmu autoru
īsus dzīvesstāstus, kādu īpašu iezīmi,
atmiņu, joku vai skaudrāku noti
komponista dzīvesgājumā. Kormūzika
šajā vakarā skanēja īpaši jauki un
svinīgi, jo koris klausītājus priecēja ne
tikai ar kvalitatīvu skanējumu, bet arī
pirmo reizi uzstājās savos jaunajos
tērpos.

E KSP OZĪCIJA „K LASICISMS ”

Mazsalacas novada Kultūras centrā apskatāma izstāde "Klasicisms".
Ekspozīcijā izvietoti mākslas skolas 1., 3., 4., 5. klases audzēkņu darbi,
kuros zīmēšanas stundās pētīti un attēloti vēlā klasicisma - ampīra stilā
tērpti kungi un dāmas, kā arī tā laika karavīri krāšņās uniformās.(
Klasicisma ornamentus analizējušas, kombinējušas un krāsās attēlojušas
gleznošanas darbnīcas dalībnieces.
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“G HE T TO A LI ANSE ’’

aicināts ikviens, jo „Ghetto Aliansē”
visi ir vienlīdzīgi. (
Kopumā tiks aizvadīti septiņi ielu
florbola mači un septiņi ielu
basketbola turnīri. Muzikālo
baudījumu pasākumā nodrošinās Dj
Tomekk, kā arī uzstāsies grupas un
izpildītāji, kas ir iemīļoti jauniešu
vidū. Pasākumā piedalīsies dejotāji
un, protams, arī vasaras karstākā
notikuma vadītāji Marts Brūšnieks un
Ivars Kalējs, bet pasākuma video seja
būs Daniels Portnajs. (
Lai padarītu šo pasākumu
neaizmirstamu, ir iesaistījušies 15
brīvprātīgie jaunieši, kuri projektā
realizē savas idejas, ļaujot vaļu savai
fantāzijai. (
Savu darbību „Ghetto Games”
No maija vidus līdz pat augusta
Komandām ir iespēja jautri pavadīt Valmiera uzsāka pirms trim gadiem,
beigām teju katru trešdienu J. Daliņa laiku visa pasākuma ietvaros no maija kad Valmierā norisinājās pirmais
stadionā darbosies Valmieras „Ghetto līdz augusta beigām, pat ja
„Ghetto Basket” ielu basketbola
Alianse”, kas aicina sporta mīļotājus
laikapstākļi nebūs labvēlīgi.
turnīrs. Kopš tās dienas „Ghetto
un spēlētājus sacensties ielu sporta
Komandas cīnīsies par galveno balvu Games” Valmierā ir ikgadējs
veidos – florbolā un basketbolā. (
– iespēju pārstāvēt Valmieru
pasākums, kas pulcē neskaitāmi lielu
Superfinālā Rīgā. Piedalīties tiek
cilvēku auditoriju. „Ghetto Alianse”

LIELI

Automodelismu izmēģinājuši daudzi
puikas, kas mācījušies Mazsalacas
vidusskolā kopš 1980-tiem gadiem. Šī
ārpusklases nodarbība īpaši patīk tiem,
kuriem ir nosliece uz tehnisko
domāšanu, jo šeit lielu un mazu vīru
iemīļotākā rotaļlieta - mašīnīte ir ne
tikai skaisti jānokrāso, bet, kas pats
galvenais, jāprot saķīlēt tā, lai tā būtu arī
visātrākā. (

!

Riepas no pludmales čībām
Automodelisms Mazsalacā aizsākās
apmēram 80-to gadu vidū, un tā
ierosinātājs bija Mazsalacas vidusskolas
skolotājs Jānis Valentinovičs. Viņš bija
lasījis, ka ārzemēs notiek šādas
sacensības, un gribēja šo lietu ieviest arī
Mazsalacā. Tā nu tapa pirmās, sākumā
ļoti vienkāršās četru celiņu trases.
Gatavus mašīnu modelīšus Latvijā vēl
nevarēja dabūt. Lai uztaisītu mašīnu,
puiši mēģinājuši pielāgot rotaļlietu
motoriņus, taisījuši arī paši, kas,
protams, nav bijis no vieglajiem
uzdevumiem. Pašrocīgi tapušas šasijas,
sagriežot pludmales čību gumijotās zoles
- riepas… Imants Jerkins ir izdevis
grāmatu ,,Automodeļu sporta vēsture
Latvijā’', kurā daudz pieminēta arī
Mazsalacas entuziastu līdzdalība šī
sporta veida celšanā.(
Pirmā automodelisma trase Mazsalacā
bijusi skolas šautuvē, tad internāta ēkā,
vēlāk bijušajā Sarkanajā skolā. Reiz
Mazsalacai bijis tas gods sarīkot PSRS
čempionātu automodelismā. Tagadējā
automodelisma trase, kas atrodas
Mazsalacas vidusskolas 3. stāvā, būvēta
ap 2000. gadu.(
Liels automodelisma entuziasts bez
Jāņa Valentinoviča bija darbmācības
skolotājs Andris Grāvis. Viņš ar saviem
skolēniem izbraukājis Padomju
Savienību - tālākais, kur pabijuši Vladivostokā, daudz braukāts arī pa
Lietuvu. Kādu brīdi puišu skolotājs bijis
Jānis Jātnieks - arī pats izbijis
automodelists. Interesanti, ka tie, kas
aizrāvušies ar šo lietu zēna gados, vēlāk
itin bieži kļuvuši par skolotājiem
jaunajiem entuziastiem. Tā, piemēram,
Valmierā automodelismu jauniešu centrā
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“Vinda” vada bijušais mazsalacietis
Andris Taurītis - viņa audzēkņi pašreiz
ir labākie valstī. Labi automodelismā
bijuši mazsalacieši Māris Kalniņš, Jānis
Āboltiņš, Andris Lauznis, kura dēls
Paulis pašlaik ar teicamiem panākumiem
startē sacensībās, kā arī daudz citi.(

Valmiera ir „Ghetto Games” projekts
un tikai neliela daļa no „Ghetto
Games” saimes, kuras moto ir – cieņa
un lojalitāte, smaga cīņa par uzvaru –
tā ir mūsu brīvība! Projekta mērķis ir
padarīt jauniešu dzīves krāsainākas,
piesātinātākas, mudinot aktīvi
pavadīt brīvo laiku un piekopt
veselīga dzīvesveida tradīcijas,
nelietot alkoholu, cigaretes un citas
kaitīgas vielas, padarot pasauli
mazliet labāku.(
Sešu gadu laikā "Ghetto Games"
kļuvusi par nozīmīgāko jauniešu
kustību Latvijā, dažādās sportiskās
aktivitātēs iesaistot ap 50 000
dalībnieku un sekotāju. Kopumā
„Ghetto Games” sestajā sezonā
notiks 160 pasākumi visā valstī. (
Izbaudiet vasaru, draugu kompāniju,
esiet aktīvi un apmeklējiet „Ghetto
Games” pasākumus visā Latvijā! (

!

“Ghetto Alianse” Valmiera#
Biruta Daniļeviča#

AUTO

burtiski arī nozīmē to, ka komanda
četru cilvēku sastāvā, kā arī mehāniķi,
kas uzmana, lai mašīna visu laiku būtu
trasē, brauc mašīnīti 12 stundas no
vietas! Bērniem šādas sacensības notiek
sešas stundas. Protams, ir arī sacensības,
kurās brauc īsāku laiku, bet katrā no
tām skaita nobraukto apļu summu. Kam
vairāk nobraukti apļi, tas uzvarējis. (
Mazsalacieši čempionātos startē ļoti
labi. Vairāki mūsu puiši sacensībās
regulāri ieņem augstas vietas piemēram, Paulis Lauznis, kas bieži vien
paliek nepārspēts, labi brauc arī Silvestrs
Ķībers, Jānis Ceriņš, Marks Vāle, Fredis
Ķībers, Nils Kļaviņš. Tie, kas cīnās par
vietām, arī ir regulārie braucēji un
dalībnieki sacensībās.(

jo jaunākas un modernākas detaļas, jo
dārgākas. Līdz ar to sacensību iznākumu
stipri ietekmē ne tikai braukšanas māka,
bet arī tas, ar ko tiek braukts.
Sacensībās braucēji dalās pa klasēm:
iesācēju klasē īpaši lielas variācijas
mašīnas modelīša komplektācijā nevarot
panākt, savukārt tālākās klasēs gan ir
iespēja ieguldīt un arī redzēt šī
ieguldījuma augļus - ar labāku motoru
iespējams apsteigt ne vienu vien
pretinieku, iegūstot augstākas vietas. (

!

Lai varētu turpināt braukt
Atis stāsta, ka februārī notika Latvijas
čempionāts skolēniem, kurā Mazsalacas
novada puiši kopvērtējumā ieguva trešo
vietu, tikai mazliet atpaliekot no otrās.
Arī tur, iespējams, visu izšķīra tas pats
Hobijs tehniski domājošajiem
tehnikas jautājums. Maija sākumā
Lai uzsāktu gaitas automodelismā,
mazsalacieši piedalījās Baltijas valstu
Panākumi neizpaliek
vispirms ir jāuzbūvē savs mašīnas
sešu stundu čempionātā. Vēl Atis puikas
Pirms aptuveni desmit gadiem
modelītis. Atis rāda baltu, plānu
ved arī uz pieaugušo 12 stundu
automodelismu uzņēmies vadīt skolas
virsbūves plastmasiņu, kas vispirms pēc sacensībām - tur puiši gūstot pieredzi,
darbmācības skolotājs Atis Ābelītis. Arī patikas jānokrāso. Tad nāk šasija lai arī nopietnu konkurenci lielajiem
viņš ir aizrautīgs automodelists, lai gan
metāla rāmis, kas ir jāpielāgo. Šasijai
vīriem vēl sagādāt nespējot. (
atzīst, ka pašam braukt vairs nesanākot - jābūt perfekti taisnai, jāpieslīpē rati, kas
Liela ir sāpe par pašreizējo Mazsalacas
sacensībās visa uzmanība jāvelta
sākumā ir vienkārši kantaini gumijas
automodelisma trases stāvokli. Tā esot
skolēniem. Atis stāsta, ka Latvijā
gabali. Jāsalāgo motors, stūres
nokalpojusi gan fiziski, gan novecojusi
pārsvarā notiek skolēnu čempionāti.
mehānisms - samērā smalka un
tehniski - celiņi neesot iegremdēti, kas
Baltijas un Ziemeļeiropas čempionātos
piņķerīga darīšana, kamēr mašīna ir
nozīmē apgrūtinātu braukšanu ar
piedalās arī pieaugušie. (
braukšanas kārtībā. (
elektroniskajām pultīm - braucot pa
Šī gada grandiozākais pasākums - Tā nu puikas te ņemas - pamaina,
šādu trasi modernās pultis varot
Pasaules čempionāts automodelismā
pieslīpē kaut ko, izmēģina, tad atkal jauc vienkārši sabojāt. Braucēji jau visādi vēl
šogad notikšot Limbažos. Tas tāpēc, ka, vaļā un tā, kamēr mašīna brauc
cenšoties trasi “piemānīt” - izolēt šasijas
pateicoties ES pierobežas projektam,
nevainojami. Mašīnai ir jāveic apkope, tā utt., tomēr skaidrs ir viens - nekādus
Limbažos uzbūvēta ļoti moderna un
ir jātīra, jāmazgā riepas utt. Reiz pirms
nopietnos čempionātus šādā trasē rīkot
laba trase. Šāda pati trase projekta
sacensībām ar puikām mašīnas ķīlējām
nav iespējams. Esot pat mēģināts rakstīt
ietvaros uzbūvēta arī Sindi pilsētā
līdz pat divpadsmitiem naktī, smaidot
projektu Valmieras novada fonda
Igaunijā. Tā kā šis ir gada lielākais
stāsta Atis Ābelītis. Viņš arī dalās
izsludinātajā konkursā, tomēr projekta
pasākums automodelisma pasaulē, uz
pārdomās, ka šādas lietas parasti aizrauj izmaksas, acīmredzot, bijušas pārāk
Limbažiem šogad sabraukšot gan no
tos, kuriem ir matemātiskā domāšana.
sālītas un projekts nav apstiprināts Brazīlijas, gan Amerikas un citām
Puiši iemācās lodēt, gūst zināšanas
jaunai trasei nepieciešami ap 1400 euro. (
eksotiskām valstīm.(
elektronikā - īpaši tagad, kad teju
Pašlaik Latvijā automodelisms kļūst
Arī Mazsalacā regulāri tiek rīkotas
ikvienam jau ir elektroniskās vadības
arvien populārāks - jaunas trases
starpnovadu sacensības, kurās parasti
pultis. Knibināšanās ap mašīnu līdz
uzbūvētas Bauskā, Jelgavā, Limbažos un
piedalās automodelisti no Valmieras,
teicamam rezultātam, protams, ir liela,
citur. Tie puikas, kuri skolas laikā
Rūjienas, Bērzaines un Mazsalacas.
bet no tās ir atkarīga mašīnas vadāmība, aizrāvušies ar automodelismu, arī
Šādas sacensības notiekot arī pārējos
ātrums, izturība, kas tad arī ir
profesiju visbiežāk izvēlas tehnisku,
dalībnovados - katru sacensību reizi
noteicošais sacensībās. (
tāpēc šis hobijs ir ne tikai īslaicīga brīvā
ciemojoties citur. Mazsalacā agrāk
Automodelisms ir sports, kurš prasa
laika pavadīšanas iespēja, bet
rīkotas arī pieaugušo 12 stundu
zināmus izdevumus. Modelīši, vadības
ieguldījums konkrētu zināšanu apguvē
sacensības. Nezinātājus noteikti
pultis un citas detaļas jāpērk pašiem, un, jaunieša nākotnei.
pārsteigs fakts, ka 12 stundu sacensības

!
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AR REŽIJU SIRDĪ
Gunta Maskaviča nomināciju
gandarīti. Katrs panākums ceļ
Gada cilvēks Mazsalacas
spārnos. Patika, ka Mazsalacā,
novadā ieguva kultūras jomā.
izrādi noskatoties, savu
Viņa ir Ramatas amatierteātra
profesionālo viedokli par to deva
režisore tikai kopš 2012. gada
arī kultūras centra direktore Dace
rudens, tomēr kolektīvs viņu jau Jurka. Tas bija pozitīvs, bet ļāva arī
tagad iemīlējis un novērtējis kā
ieraudzīt dažas lietas mazliet no
savējo. (
malas. Paldies par to, jo tas palīdz
Gunta Maskaviča:(
mums pilnveidoties un augt. (
- Es vispār par šo nomināciju biju
Kā Jūsu dzīves ceļš savijies ar
stipri pārsteigta un uzskatu, ka tā
teātri?
nāca par ātru un nepelnītu.
- Man teātris paticis kopš bērnības.
Manuprāt, šādu nomināciju piešķir Jau pamatskolā visiem koncertiem
par mūža ieguldījumu, piemēram,
es biju konferansjē, regulāri
kā dakterim Kalniņam - tur jau
piedalījos dzeju konkursos,
vispār nav nekādu jautājumu! Bet
vidusskolā pie Ķestera spēlēju
zinu arī to, ka tie bija mani mīļie
tautas teātrī “Sprīdītis”, pēc tam jau
palaidņi, kas šito nostrādāja - mans mācījos Rīgas kultūras un izglītības
teātra kolektīvs! Tieši viņi bija tie,
darbinieku tehnikumā režijas
kas mani nominācijai izvirzīja,
nodaļā. Kad dzīvoju Bērzainē un
turēja arī to slepenībā, līdz
Rencēnos, neizlaidu nevienu teātra
pēdējam brīdim
nezināju ne
NO MAZSALACIEŠIEM NĀK TĀDS
krustīties, kamēr
POZITĪVISMS! JA SMEJAS - TAD NO
mani nenolika fakta
priekšā un bija vien
SIRDS, JA ZINA DZIESMU - DZIED LĪDZI!
jābrauc uz balli!(
izrādi Valmierā - visas pirmizrādes
Teātra kolektīvs man ir
bija manējās! No laukiem organizēju
lieliskākais stimuls - pateicoties
arī lielos autobusus uz Rīgas
viņiem, esmu apņēmusies sakārtot
izrādēm - tas taču kādreiz bija vesels
veselību - lai es varētu tikt līdzi.
notikums!(
Esmu ļoti gandarīta arī par viņu
Bērzainē nodzīvoju līdz divdesmit
saliedētību, to, ka viņi savstarpēji
trīs
gadiem, no kuriem septiņus arī
viens otru ciena. Diez vai tas ir
nostrādāju Bērzaines tautas namā
mans nopelns, bet man tas ļoti
par vadītāju. Tās ir manas mājas, tur
patīk. Vienmēr esmu uzsvērusi to,
man dzīvo vecāki… Arī Rencēnos
ka kolektīvs - tas nav tikai
nodzīvoto laiku atceros ar prieku.
kolektīva vadītājs. Tas ir kā
kolhozs, kā mazas šūniņas - ja viena Ramatā gan man bija grūti iejusties,
tomēr tur gluži nemanot pavadīti
nestrādās, nekas prātīgs nesanāks.
pēdējie trīsdesmit gadi, un tas jau ir
Priecē, ka visi aktieri ir ļoti
ilgs laiks. Ramata ir īpaša ar to, ka (
atbildīgi viens otra priekšā, cenšas
būt uz katru mēģinājumu, ja nevar
- piezvana, un lūdz atvainot ar tik
tiešām attaisnojošu iemeslu. Šī
savstarpējā cieņa arī virza visu uz
priekšu. (

!

Jūsu pēdējā izrāde “Visi radi
kopā” guvusi lielu atsaucību…
Vispār jau pēc katras pirmizrādes
atsauksmes ir labas. Tā bija pēc
“Ak, šī jaukā lauku dzīve”, arī pēc
“Brīnumzālītes”. Tomēr man jau
liekas, ka lugā skartās tēmas ir ļoti
tuvas latviešiem, mūsu
mentalitātei, tāpēc arī patīk. Ne
tikai tas, ka izrāde bija komēdija,
ka tur bija tēma par
kapusvētkiem. Es jau teiktu, ka
tur var saskatīt arī dziļāku domu to, par to līdēju zorti, kur galu
galā vairs nav svarīgas ne
tradīcijas, ne dzimta - sak, mēs
iesim tur, kur ir labāk…(
Galarezultātā pēc izrādes
iestudēšanas mēs visi esam ļoti

tur dzīvo vesels iezemiešu klans un
uz ienācējiem tur skatās tā ļoti stipri
caur pirkstiem. Arī uz mani kādu
laiku tā skatījās. Kādus desmit
gadus Ramatā pie toreizējās
režisores Merikas Lūses arī teātris ir
spēlēts.(
Tomēr es vienmēr esmu bijusi
nemiera gars. Allaž paticis būt
kustībā, starp cilvēkiem. Un jāsaka vienmēr man apkārt bijuši tādi labi
un sirsnīgi cilvēki. Arī tagad to īpaši
jūtu savā kolektīvā. Kā man patīk tā
vienotība, pleca sajūta, kas mums
valda kolektīvā - to nemaz nevar
aprakstīt! Kad sanākam kopā,
ziemas vakaros kultūras centra
vadītāja Aiga mūs vienmēr sagaida
ar karstu zāļu tēju. Kāds ir atnesis ir
cepumus un tad mēs vienmēr tā
mierīgi apsēžamies, visu izrunājam kas uz sirds, kas nedēļas laikā
noticis… Protams, kādreiz jau šī
iemesla dēļ mēģinājums ievelkas,
bet nekad nav tā, ka izrāde vismaz
vienu reizi netiek izņemta no
sākuma līdz beigām. Ar to jau paši
rēķinās - ilgāk sēdēsim, vēlāk būsim
mājās. Bet tā tas ir iegājies, un
mums patīk. Kad sākas
ģenerālmēģinājumi, tad gan nav
atlaides - visiem jābūt uz skatuves,
izrādei jāiet minūte minūtē. Un kur
nu vēl izbraucieni, viesizrādes…
Pašlaik ar visu skaņu operatoru un
suflieri kolektīvā esam
septiņpadsmit dvēseles. Lielākā
daļa, protams, ir ramatieši. No
Mazsalacas brauc četri cilvēki un
var tikai apbrīnot, ka viņi to dara
regulāri un uzticami jau vairākus
gadus. (
Pastāsti kā notiek tavas režijas
process!
Tas katrā ziņā nav viegls! Meklējot
lugas teātrim, pērn izlasīju divdesmit
mūsdienu autoru lugas. Secinājums liela daļa no tām ir ārkārtīgi banālas!
Joki sarakstīti tādi, ka patiešām
smiekli nenāk, drīzāk krīt uz
nerviem. Tā nu es toreiz no
divdesmit atlasīju divas, kuras
vispār kolektīvam piedāvāt.
Man ļoti patīk arī klasika,
bet, godīgi, nu cik tad to var
drillēt? Arī esošajam
sastāvam grūti atrast
personāžus - daļēji tāpēc,
ka esam kupls kolektīvs,
bet man ir arī jārūpējas,
lai konkrētais aktieris
lomā spētu iejusties, lai
tā nekonfliktētu ar viņa
būtību. Tā nu sanāk
diezgan piepūlēties, lai

galarezultāts būtu labs. (
Tomēr amatierteātris taču nav
visa dzīve. Kā rit ikdiena?
Es jau 12 gadus strādāju par AVON
firmas produkcijas izplatītāju. Man
šis darbs patīk, jo tas ir darbs ar
cilvēkiem. Savu iespēju robežās
rosos pa māju. Ļoti patīk konservēt.
Tad parasti salieku burkās tā, lai tiek
pašai un arī maniem mīļajiem dēlam ar vedekliņu un trīs
mazbērniem, kuri dzīvo Valmierā.
Mazbērni ir mans prieks un acuraugs
- vidējais, kuram ir astoņi gadi parasti
visbiežāk ciemojas pa vasarām pie
manis un ir man liels palīgs. Pa
vakariem man patīk paskatīties
izklaides raidījumus, koncertus,
šovus - un kāpēc gan lai es to
nedarītu? Tāpat sekoju līdz arī
aktualitātēm - ziņas gan vairāk lasu
internetā. Un, ja novadā ir labs
kultūras pasākums, neizlaižu arī to! (

!

Vaicāta, kas visvairāk sagādā
gandarījumu, Gunta tomēr vēlreiz
min teātri:(
- Man ārkārtīgi patīk Mazsalacas
publika! Mazsalacā vienmēr teātra
izrādes ir kupli apmeklētas, bet, kas
pats galvenais, no mazsalaciešiem
nāk tāds pozitīvisms! Ja smejas - tad
no sirds, ja zinaklan dziesmu - dzied
līdzi! Tas ir tik aizkustinoši, gandrīz
līdz asarām! To aktieri jūt, un tas dod
milzīgu enerģiju spēlēt. Par to
gribētu viņiem pateikt lielu paldies!(

!

Arī šovasar amatierteātrim
“Ramata” izrāžu bez sava gala.
Nerunājot jau par divām
nospēlētajām izrādēm, vēl izrāde tiks
spēlēta 31. maijā Mazsalacā Kultūras
centra jubilejas pasākumā, 7. jūnijā
Braslavā, 20. jūnijā vēlreiz Ramatā, jo
cilvēki izrādi grib redzēt vēl, 22.
jūnijā Sēļos… Arī vasarā, kad parasti
pašdarbnieki paklīduši kur kurais,
teātrnieki pilnīgi mieru nemet Gunta stāsta, ka ik mēnesi vismaz
divas reizes sanākot kaut kur izrādi
nospēlēt, jo vasara - tas ir ražas laiks,
kad ziemā sastrādātais jāatrāda. Un
kāpēc gan nē, ja kompānija ir jauka,
un kopā pavadītais laiks - priecīgs un
uzmundrinošs?
Mazsalacas novada pašvaldība
atvainojas par sagādātajām
neērtībām visiem, kas pēc
informācijas Mazsalacas novada
ziņu aprīļa numurā uz Ramatas
amatierteātra izrādi Mazsalacas
novada kultūras centrā 2. maijā
ieradās stundu pirms izrādes
sākuma.
7

SKOLA

PASĀKUMU KALENDĀRS
9.30 Multifunkcionālajā sporta
laukumā florbola turnīrs. Lietus
gadījumā pasākums tiks pārcelts.(
13.00 Tirgus laukumā atrakcijas
un sportiskas aktivitātes
bērniem.(
Jūnijā un jūlijā Mazsalacas
pilsētas bibliotēkā apskatāma
LNB ceļojošā izstāde „Sievietes
fotomirklis”’(
11.00 Skaņkalnes Ģendertos
saruna par latvju rakstiem.
Sarunu vada Ieva Freinberga
(ilgadīga folkloras programmas
“Klēts” vadītāja LTV). Atbalsta
AS Latvijas meži, Ziedot.lv(
No 8.00 Pirmsjāņu(
gadatirgus Rūjienas ielā(
10.30 Pērnavas ielā 16 (vecajā
tirgus laukumā) zirgu jāšanas
sacensības amatieriem
“Mazsalacas kauss”.(
15.00 Mareka Bērziņa īpašumā
Smiltenes amatierteātra izrāde
muzikāla komēdija "Sievu kari ar
Belcebulu” Biļetes iegādājamas
Kultūras centrā no 3.jūnija.(
Cena €4,- ;pensionāriem €3,-(

19.00 Jāņu ielīgošana
Ramatas pagasta estrādē
amatierteātra "Ramata"
izrāde A. Banka "Visi radi
kopā" un zaļumballe kopā
ar grupu “Kaugurieši".(
Ieeja ballē - 2,85 EUR(
10.00 Mazsalacas novada
Sporta svētki, Sporta ielas
laukuma teritorijā. Tuvāka
informācija mājas lapā un
afišās. Vakarā zaļumballe
Lībiešu pilskalnā, spēlēs
“Vēja runa”. Ieeja brīva. (
14.00 Jāņu ielīgošana
Mazsalacas novada
Kultūras centra
iekšpagalmā.(
19.00 Sēļu muižas estrādē
Ramatas amatierteātra
izrāde „Visi radi
kopā” (A.Banka). Pēc
izrādes plkst. 22.00-02.00
Jāņu balle.(
22.30-04.00 Līgo nakts
balle Lībiešu pilskalna
estrādē ar grupu “Zeļļi”.
Ieeja līdz 2300 bez maksas,
pēc 2300 - 1,00 EUR

C AU R I L A I K I E M

IESKATS SKOLAS

20. GADSIMTA 30. GADOS

Turpinājums no iepriekšējā numura

Mazsalacas vidusskolas 16. izlaidums - 1939.gads.

Skolotāja Anna Mence atmiņās par skolu
1969. gadā rakstījusi: “Uzsākot darbu
Mazsalacas ģimnāzijā, mācījos no skolotāja
Cira. Ļoti patika, ka viņš mācēja prasīt tā, lai
varētu pārbaudīt skolēna domāšanas spējas.
Arī kā darba biedrs viņš bija ļoti koleģiāls,
ar labu humora izjūtu, gudrs pedagogs,
fizikas mācību grāmatas autors.” Skolotājs
Jānis Mencis (Mazsalacas ģimnāzijas 16.
izlaiduma absolvents) atmiņās par skolu
rakstījis, ka latīņu valodas gramatiku
skolotājs Ciris iemācījis ar paša sacerētu
pantiņu palīdzību. Vēl pēc 30 gadiem tolaik
mācītos latīņu valodas pantiņus varējis labi
atcerēties! Pēc ģeogrāfijas eksāmena, kurā
skolēns Jānis Mencis, labi nezinādams tēmu
par Latvijas dabas bagātībām, centies stāstīt
MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS SVIN SAVU 70 GADU JUBILEJU savu variantu, skolotājs Ciris iesaucies:
Vēl nebijis koncerta programmu maratons 31. maijā! Visas dienas garumā ikviens esat mīļi “Jāzvana uz Izglītības ministriju! Mencis
gaidīts atbalstīt dejotājus, dziedātājus, mūziķus Mazsalacas novada amatiermākslas
Latvijā atradis akmeņogles!” Toreiz Jānis
kolektīvus, draugus un vadītājus, kuru ikdienas darbošanās tālu atbalsojas aiz novada
Mencis ģeogrāfijā saņēma atzīmi “3”.
robežām. Lai šis notikums pāraug tradīcijā!
Skolotāja Anna Cire (izglītību ieguvusi
11.30 „Danču bērni” pirmsskolas tautisko deju un ritmikas grupa, vadītāja Baiba Bīviņa
Pēterburgā vēstures - filoloģijas fakultātē)
12.10 „Kamolītis” 1. klases un 4.-5. klašu tautisko deju kopa, vadītāja Baiba Bīviņa
Mazsalacas skolā 18. gadus (no
12.30 Vokālā studija „Svētdiena”, vadītāja Iluta Dundere
1925.-1943.) mācījusi vēsturi, angļu un
12.50 Vokālais ansamblis „ĒRA”, vadītāja Dita Tomsone
krievu valodu. Anna Mence atmiņās par
13.30 Jauktais koris „Salaca”, diriģenti Dita Tomsone, Valdis Tomsons
skolotāju rakstījusi: ”No visiem skolēniem
14.00 Vokālā studija „Svētdiena”, vadītāja Iluta Dundere
viņa prasīja rūpīgu pieeju darbam un
14.40 Vokālais ansamblis „Atbalss” un draugi, vadītāja Vija Seimane
kārtības mīlestību. Viņas stundas bija rūpīgi
15.00 „Mazsalaca Youth Jazz Band”, vadītājs Kārlis Vanags
sagatavotas un priekšnesums tāds, ka
16.20 Ramatas amatierteātra izrāde A. Banka „Visi radi kopā”, režisore Gunta Maskaviča skolēniem tas ļoti palika atmiņā. Savu
18.30 Dāmu deju kopas „Minna” un „Draiskules”, vadītāja Inguna Korņējeva
priekšmetu - vēsturi viņa ļoti labi pārzināja.”
19.10 Jauniešu deju kopa „Magone” un draugi, vadītāja Aija Vidovska
21. izlaiduma absolventu atmiņās skolotāja
19.40 Vidējās paaudzes deju kopa „Skaņaiskalns” un draugi, vadītājs Jānis Trezuns
Anna Cire palikusi kā skolotāja, kas
21.00 Jubilejas BALLE ar Hārdiju un Co
mācējusi ļoti saistoši pasniegt vēsturi,
Uz atpūtas vakaru visiem amatierkolektīvu dalībniekiem ieeja bez maksas, pārējiem
devusi labus padomus turpmākajai dzīvei,
ballēties gribētājiem biļetes cena EUR 4,27
ieaudzinājusi darbagribu, neatlaidību, cieņu
pret vecākiem.
13 darba gadus (no 1931.-1944.)
Mazsalacas ģimnāzijā strādājusi latviešu
valodas skolotāja Laura Anševica, kura, kā
SIA “Dimanti plus” būvē kūtsmēslu krātuves, šķūņus, visa veida jumtus.(
atceras 1940. gada absolventi, pratusi
Dmitrijs Geilašs tel. 29104057(
iejūtīgi psniegt savu priekšmetu. 12 gadus
(no 1925.-1938.) dabas zinības un
SIA “Rplus” sniedz grāmatvedības pakalpojumus un nodokļu konsultācijas.
ģeogrāfiju mācījusi Lonija Meijere
Adrese: Baznīcas iela 13, Mazsalaca. Tālr. 26253288
(Jansone), 9 gadus (no 1924.-1931.)

S L U D I N Ā J U M I

“Mazsalacas novada ziņās” 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.

P A T E I C Ī B A

matemātiku - Mārtiņš Jansons, 7 gadus (no
1924.-1931.) zīmēšanu Jānis Strauts, viņa
darbu 14 gadus turpināja Hermanis Trops
(no 1932.-1946.). 7 gadus (no1927.-1934.)
mūziku skolā mācījaEdmunds Šmits, 8
gadus (19 26.-1934.g) rokdarbus un
vingrošanu mācīja Elza Ejupe.
30.- gados skolā ienāk jauni pepdagogi un
kļūst par izciliem savas profesijas
pārstāvjiem, kuru devums Mazsalacai ir
nozīmīgs, izcils un neaizmirstams.
1935. gada 1. augustā par fiziskās
audzināšanas skolotāju sāk strādāt Alīda
Maldupe (Ādmine), viņa skolā aizvada 34
darba gadus.
No 1937. gada 7. aprīļa - 1963.g 1.
septembrim par matemātikas skolotāju un
sešu skolas izlaidumu (16., 27., 33., 37. un
39) audzinātāju kļūst Anna Ļaviņa
(Mence). “Skolotāja ar bagātu un devīgu
dvēseli, ar daudzšķautņainas personības
pievilcību. Un savādi dažreiz liekas, ka
skolotājas Mences klasē arvien sagadījušies
talantīgākie un spējīgākie bērni, gan
mākslās gan zinātnēs apdāvinātākie. Diezin,
vai tā ir nejaušība. Iespējams, ka jaunie
spēki šeit ātrāk tiek pamanīti, atklāti un
vidusskolas iespēju robežās attīstīti. Anna
Mence saskata un prot citiem parādīt
rītdienas prieku, kura dēļ ir vērts mācīties un
strādāt.” (no 1962.g. žurnāla “Padomju
Latvijas Sieviete” G. Strautmanes raksta).
No 1938. gada 21. augusta, kad pensijā
aiziet ilggadējais skolas direktors Arnolds
Treimanis, par skolas direktoru kļūst Jānis
Bērziņš (direktors līdz 1940. g 29.
augustam). Izglītību ieguvis Tērbatas
universitātes fizikas - matemātikas
fakultātes dabas zinību nodaļā. Skolā mācīja
dabaszinības. Jāni Bērziņu skolotāja Anna
Mence vērtējusi kā ļoti gudru savā
priekšmetā, kas prot ieinteresēt dabaszinībās
ne tikai bērnus, bet arī skolotājus. Bijis liels
pedants, pratis labi novērtēt katru skolotāju
pēc viņa darba.
1939. gada 16. jūlijā pēc Dikļu
Dziesmusvētkiem Valsts prezidents Kārlis
Ulmanis devās 3 dienu braucienā pa
Ziemeļvidzemes pilsētām un pagastiem.
Brauciena mērķis bija iepazīties ar skolu ēku
stāvokli, arī skolotāju darba un dzīves
apstākļiem. 17. jūlijā Kārlis Ulmanis
viesojās Mazsalacas Valsts ģimnāzijā.
Žurnāla “Latvijas skola” (1939.g) rakstā
“Vērojumi Ziemeļvidzemes skolā” rakstīts:
“Stalta ēka ir Mazsalacas valsts ģimnāzijai
un pamatskolai. Skolu vada Jānis Bērziņš.
Vidusskolas klasēs mācās 130, bet
pamatskolā - 308 skolēni. Skolas
iekārtojums labs, un te prezidents ar redzēto
bija apmierināts.”
Sagatavoja Baiba Meļķe

!
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AICINA PIETEIKTIES BRĪVPRĀTĪGOS!
Mazsalacas novada tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs aicina pieteikties
brīvprātīgos šī gada velosvētkiem "Ērenpreisam 123"! Velosvētki Mazsalacā notiks 26.
jūlijā. Pieteikties varat rakstot e-pastu turisms@mazsalacasnovads.lv, zvanot 28374774, vai
personīgi TIUAC birojā Rūjienas ielā 1, darba laikā.

Mazsalacas novada Sociālais dienests izsaka pateicību Lauvas klubam, Modra Zvirbuļa personā par
Mazsalacas un Ramatas pirmskolas izglītības iestāžu bērniem dāvātajiem daudziem puzļu
komplektiem un saldumiem Lieldienās. Šis dāvinājums bērniem ar audzinātāju palīdzību ļaus būt
AMATAS BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKI VASARĀ
zinošākiem, vairos viņu fantāziju, kā arī mācīs noturīgu darbošanos, lai sasniegtu mērķi.(
1. jūnijs - 31. augusts (
Lai svētīga Jūsu darbošanās labdarības jomā!(
Pirmdiena - piektdiena 9.00-16.00, sestdiena, svētdiena SLĒGTS(
Pateicība arī draugiem no Giterslo apriņķa Vācijā par bagātīgo humānās palīdzības sūtījumu gan
No 9. -13. jūnijam bibliotēka slēgta, notiks krājuma pārbaude.(
novada ļaudīm, gan Mazsalacas slimnīcai.(
No 16.-31. jūnijam bibliotekāres atvaļinājuma laikā bibliotēkas darba laiki:(
Agrita Bērziņa(
Mazsalacas novada sociālā dienesta vadītāja Pirmdien 9.00-14.00, trešdien 9.00-14.00, piektdien 9.00-16.00, pārējās dienās SLĒGTS
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Vi j u M e i k u l i - 8 0
Benitu Sudari - 80
Ainu Vītolu -80
Ilgu Dunci -85
Elvīru Ķimeni - 94
Metu Leppi ku - 99
MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2014. gada 27. maijā(
Mazsalacas novada pašvaldības izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas. Tirāža – 2000 eksemplāru.(
Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.(
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215(
www.mazsalaca.lv(
8

!

SVEICAM APRĪĻA
JAUNDZIMUŠOS!
Melāniju Lapiņu
Miku Frombergu
Ričardu Klodzinski
Melāniju Avdejevu
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.

