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Sveiki, novadnieki!
Līgo svētki aizvadīti godam, degti
ugunskuri, dziedāts un dejots uz
nebēdu, un saule sāk savu ceļu uz
rudeni un labu ražu. Sveicu sportistus,
kas par spīti vēsajam laikam aktīvi
piedalījās novada sporta spēlēs!
Jūlijs iezīmē ne tikai gada vidu, bet arī
būvniecības sezonas plaukumu, arī
mūsu novadā noritēs dažādi darbi, kas
līdz rudens lietiem jāpaveic. Būsim
pacietīgi īslaicīgo neērtību priekšā, kas
jāpiecieš, kamēr meistari dara savu
darbu dažādās novada vietās. Un
visam pa vidu Mazsalacas pilsētas
svētki jūlija pēdējā nedēļā!
Tiekamies svētkos!
Mazsalacas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

Skolēni mācās pelnīt

!
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NOVADA ZIŅAS

PILSĒTAS SVĒTKU VIRPULĪ

Klāt jūnijs - Mazsalacas pilsētas svētku mēnesis, kad mēneša pēdējā nedēļā vairāku dienu garumā
rosīsimies un svinēsim uz nebēdu. !

!Trešdiena

23. j ū l i jā s āks i m a r vē r ie nī ga s i z stā d es
“Tekstilfabrikai - 150” atklāšanu Mazsalacas novada
muzejā. Kā jau iepriekš rakstījām “Mazsalacas
novada ziņu” aprīļa numurā, izstāde top sadarbībā
ar Valmieras Zonālo valsts arhīvu un Mazsalacas
novada muzeju, vācot un apkopojot dažādas
vēstures liecības par aizgājušo laiku varenāko
darbavietu Mazsalacā. Kā pastāstīja muzeja
direktore Vija Rozenberga, izstāde jau top, šajā
mēnesī īpaši piestrādājot pie tās noformējuma.
Paldies arī aktīvajiem novada iedzīvotājiem par
dāvinātajām fotogrāfijām, pat veseliem foto
albumiem no fabrikas dzīves, kā arī atnestajiem
fabrikā austajiem auduma baķiem! Liecības par
kādreizējo tekstilfabrikas godību joprojām varat
nest uz muzeju, tādējādi papildinot un bagātinot
izstādes saturu ar savu unikālo pienesumu. !
Šīs pašas dienas vakarā Mazsalacas novada
Kultūras centra iekšpagalmā būs āra kino vakars.
Vakara filma lai pagaidām paliek kā noslēpums,
sekojiet pilsētas svētku afišām no 7. jūlija!!

!Ceturtdiena

24. jūlijā ies vaļā tradicionālās kultūras pasākumu
cikls “Raibā vasara Mazsalacā”. TLMS vadītāja Rita
Ertmane stāsta, ka šis pasākums tiek organizēts
sadarbībā ar Nacionālo Kultūras centru un
Mazsalacas novada Kultūras centru. No 23.-26.
jūlijam Mazsalacā sabrauks Tautas lietišķās mākslas
studijas un kopas no visas Latvijas, “pūrā” līdzi
atvedot katra savu specialitāti, ar ko lepoties.
Tādējādi taps plaša un aizraujoša izstāde, kurā varēs
aplūkot dažādu Latvijas nostūru daiļamatniecības
šedevrus. Tradicionālās kultūras pasākumu cikla
“Raibā vasara Mazsalacā” tēma būs svītrainās
Vidzemes segas. Tiks pētītas vecās segas, izvērtētas,
kā arī domāts par to, kā segas pielietot mūsdienīgi
un aktuāli. Notiks dažādas lekcijas un praktiskās
nodarbība s dziju krāsošanā ar dabiskajām
krāsvielām un šatieru izmantošanā, piedaloties gan
pašmāju lektoriem, gan arī tālākiem viesiem. Rita
Ertmane silti aicina arī vietējos iedzīvotājus aktīvi piedalīties lekcijās un praktiskajās nodarbības (vietējiem tās
būs bez maksas), gūstot neatņemamu pieredzi un zināšanas. 26. jūlijā tiks atklāta to darbu izstāde, kuri tapuši
visas aktīvās un radošās nedēļas laikā. Visas izstādes Kultūras centrā būs apskatāmas līdz 11. augustam. !
Ceturtdienas vakars skaisti noslēgsies ar Vitas Upenieces autorkoncertu Mazsalacas Kultūras centra
iekšpagalmā. !

!Piektdiena

25. jūlijs nodēvēts par Mazsalacas florbola dienu, jo no diviem dienā līdz pat vēlam vakaram Mazsalacas
multifunkcionālajā sporta laukumā godā tiks celts florbols. Florbola dienas organizētāji Zane un Gints Lustes
atklāj, ka bērni un pieaugušie varēs sacensties individuālajā meistarībā trāpījumā vārtos ar sitienu pāri šķērslim,
būs arī bērnu florbola turnīrs formātā 3:3, kā arī pieaugušo florbola turnīrs izspēles formātā.!
Pēcpusdienā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā tiks atklāta mazsalacieša Jāņa Apsītes (1949.-2009.) mākslas darbu
izstāde “Ainava”. !
Piektdienas vakarā bijušie, esošie un varbūt tikai topošie novadnieki aicināti uz Novadnieku vakaru, kura tēma
būs veltīta izglītībai un kultūrai (godinot Mazsalacas vidusskolas 95 un Kultūras centra 70 gadu jubilejas).
Muzikālo noformējumu vakaram veidos vokālais ansamblis “Ēra” un Mazsalacas vidusskolas jauniešu ansamblis.!

!Sestdiena

Velosvētku “Ērenpreisam 123” godināšanas diena! Šajā dienā jau no deviņiem rītā pilsētā rosīsies amatnieki,
aicinot ikvienu iegādāties īstas, rokām darinātas lietas, būs arī kas uz kārā zoba liekams. Svētku atklāšana notiks
desmitos, bet pusvienpadsmitos - tradicionālais parādes brauciens ar retro un cita veida velosipēdiem. Pēc
parādes brauciena tiks apbalvoti krāšņākie dalībnieki. Sākot no vieniem dienā notiks atrakcijas un jautrības
sacensības - veloruļļi, pieaugušo trīsriteņi, fotostūrītis, virves vilkšana, dambretes blicturnīrs, riepas ripināšana,
pakava mešana u.c. aktivitātes. !
Sesdienas vakars noslēgsies ar džeza un popa ritmiem Lībiešu pilskalna estrādē, piedaloties Mazsalaca Youth Jazz
Band un vokālajam ansamblis “Ēra”. Pēc koncerta - zaļumballe, spēlēs grupa "Klaidonis". !

!Svētdiena !

No mazsalaciešu pūra lādēm
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Diena iesāksies ar gadatirgu, bet jau pusdivpadsmitos dienā paredzēta Rīgas Skolēnu pils teātra “Zīļuks”
brīvdabas izrāde “Sprīdītis”, kurā piedalīsies vairāk kā 40 dalībnieku. Izrāde plānota Mazsalacas Tirgus laukumā. !
Šajā dienā Mazsalacas kapos notiks kapusvētki ar dievkalpojumu kapos plkst. 14.00. !
Kā veltījums Mazsalacai īsi pirms svētkiem uz Āža kroga aiznaglotajiem logiem parādīsies 11 lielformāta mākslas
darbi, tapuši Mazsalacas KC gleznošanas darbnīcās Lailas Strades vadībā, bet visas nedēļas garumā ar fotoplenēru
26. jūnijā Mazsalacas KC fotostudija “Fokuss” uzņems svētku norises labākos kadrus. !

!Mazsalacas novada iedzīvotāji - būsim aktīvi, piedalīsimies, baudīsim un leposimies ar vietu, kur dzīvojam!

Aicināsim draugus, radus un paziņas ciemos šajā laikā, lai ne tikai paši, bet arī ciemiņi sajūt, ka esam mazs novads
- bet ar lielu atbalsi!!
Ilze Mitāne
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MŪSĒJIE

SKOLA

Turpinājums no aprīļa un maija numura.$
1940. gads - pārmaiņu laiks gan Latvijai, gan skolai.
Varas maiņa valstī un arī skolā. Skolu departaments
1940. gada 29. augustā ar rīkojumu Nr. 152 par
Mazsalacas Valsts vidusskolas (nosaukums no 1940.
gada jūlija - 1941. gada jūlijam) direktoru iecēla
Rūdolfu Dārziņu. Strādājis Jelgavas Valsts 2.
ģimnāzijā par matemātikas skolotāju pēc Valsts
Centrālā pedagoģiskā institūta beigšanas. Piecus
gadus bijis Idus pamatskolas pārzinis (1935.-1940.). !
1940./19941. mācību gadā vidusskolas klasēs
mācījās 176 skolēni, kopējais skolēnu skaits kopā ar
pamatskolas klasēm - 313. Strādāja 26 pedagogi.
Pirmajā pedagoģiskajā sēdē 1940. gada 6. septembrī
direktors aicināja audzināt skolēnos apzinīgu
disciplīnu, kolektīvisma garu un internacionālismu.
Skolā sāka darboties pionieru un komjaunatnes
organizācijas.!
1941. gada 16. jūnijā direktors R. Dārziņš izsniedza
apliecību par vidējo izglītību 14 absolventiem. !
1941. gada 22. jūnijs - Vācijas uzbrukums PSRS, un
Latvija nonāk vācu okupācijas varā. 1941. gada 4.
jūlijā Mazsalacā ienāca vācu karaspēks. Vācu
armijas karavīri aizņēma skolas telpas. !
Skola pārceļas uz telpām Rīgas ielā 1 un Baznīcas
ielā 19. R. Dārziņu arestēja un 1941. gada augustā
Ķelderlejā nošāva. !
1941./1942. mācību gads iesākās tikai novembrī.
Mainījās skolas nosaukums - Mazsalacas Valsts
ģimnāzija (līdz 1944. gada 1. oktobrim). Par
direktoru iecēla Jāni Bērziņu (līdz 1944. gadam).
Mācību gadu saīsināja, izlaiduma eksāmeni
nenotika, apliecības izsniedza uz gada atzīmju
pamata. !
1943. gada 23. oktobrī pēc okupācijas varas
rīkojuma vidusskolas telpās ierīkoja lazareti. 1944.
gada septembrī vācu karaspēks atstāj Mazsalacu un
promejot, uzspridzina dzelzceļa tiltu. !
1944. gada septembrī par skolas direktoru iecēla
Jāni Eglīti (direktors līdz 1946. gada 7. martam).
Skolotājs Dāvis Eglītis 1969. gada atmiņās par laiku
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CAURI LAIKIEM

skolā pēc vāciešu aiziešanas: Pilsētā klīda baumas,
ka skola ir mīnēta. Abi ar J. Eglīti gājām iekšā pa
virtuves galu. Kāpām uz otro stāvu, viss bija mantu
pilns - koka gultas, ultravioletās lampas,
medikamenti, saplēsts radio. Septembra pēdējās
dienās sākām skolas kārtošanu darbam. !
Ar 1944./1945. mācību gadu absolventus sāk
apbalvot ar zelta medaļu par teicamām atzīmēm
visos mācību priekšmetos un sudraba medaļu par
teicamām atzīmēm mācību priekšmetos un vienu
vērtējumu ar atzīmi “4”.!
1945. gadā saņemot ziņu, ka karš ir beidzies,
spītējot izsūtīšanas draudiem, skolas zālē tiek
dziedāta himna “Dievs, svētī Latviju”. Pēckara laiks

1936. gada 16. izlaidums. Skolotāji: 1. rinda no kreisās: Alīda Maldupe (Ādmine), Laura Anševica, Olga Jiezēna,
Anna Cire, Anna Ļaviņa (Mence), Jānis Bērziņš (direktors), Atis Ciris, Austra Rinmane, Vallija Skrodele, Jānis
Zeltkalns. 2. rinda no kreisās: Hermanis Trops. 3. rinda no kreisās: Arnolds Mangulis, Tenis Zelmanis.

1947. gada 24. izlaidums. Pirmais no kreisās mācību daļas vadītājs Jānis Pabriks,$
trešais - direktors Jānis Osis un piektā - klases audzinātāja Anna Siktāre.
2

ir grūts, bērniem trūkst pārtikas, apģērba, grāmatu,
burtnīcu. !
1949. gadā iedibina tradīciju žetona vakarā spēlēt
skolēnu sagatavotu teātra izrādi. Skolā sāk
darboties radiomezgls skolotāja Dāvja Eglīša
vadībā. !
No 1940. gadam līdz 1950. gadam notiek 17. - 27.
izlaidums, skolu pabeidz 226 apsolventi. Klašu
audzinātāji ir Mazsalacas vidusskolas skolotāji Laura Anševica, Atis Ciris, Lūcija Konstance,
Hermanis Trops, Anna Cire, Anna Siktāre, Milda
Rugāja, Jānis Vītiņš, Mihails Zubkors, Rasma
Pabrika. !
1949. gada deportācijā ceļš uz Sibīriju sākas arī
Mazsalacas vidusskolas skolotājiem un skolēniem.

Jānis Bērziņš. 1879.g .Valmieras apriņķa$
Vaidavas pag. - 1952. g. ASV Kolorādas Springā.
Skolas direktors 1938.-1940. un$
no 1941.-1944. gadam.
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N O S KO L Ē N U I D E JA S L Ī D Z P E Ļ Ņ A I
28. maijā Mazsalacas vidusskolas
sākumskolas zālē Valtenberģu muižā
četru žūrijas komisijas pārstāvju un
skolēnu vērtējumam savus mācību
uzņēmumus prezentēja sešas
Mazsalacas vidusskolas komandas.

novada domes priekšsēdētājs Harijs
Rokpelnis, novada deputāte un uzņēmēja
Dace Mažānova, novada deputāts un
uzņēmējs Andris Lauznis. !
Seši SMU (21 skolēns) veica pilnu
uzņēmējdarbības ciklu, dibinot
uzņēmumu, ražojot un tirgojot preces un
veicot uzņēmuma likvidācijas procesu.
Mācību gada laikā skolēni piedalījās
septiņos gadatirgos, iegūstot ne tikai
pieredzi, jaunas prasmes un peļņu, bet arī
dažādas nominācijas. SMU „Tīģerīši” no
5.b klases žūrija raksturoja kā jaunus, bet
ļoti veiksmīgus, drošus un pārliecinātus par
to, ko dara. Uzņēmums piedāvāja
visdažādākos ražojumus: kartiņas,
aploksnes, sāls dekorus, tapotas
piespraudes, koka virtuves piederumus un
glezniņas. Otra komanda no 5. a klases
„Bumbulīši” mācību gada laikā ražoja
griešanas dēlīšus un atstarotājpuķes, kuras
palīdz tumšā laikā kļūt redzamākiem. 6. b
klases komanda „V&L” prezentēja burciņas
ar pārsteigumu, rokassprādzes un
rotaļlietas. Žūrijas pārstāve Dace
Mažānova novēlēja dalībniecēm būt
pārliecinātākām par to, ko dara, drošāk iet
SMU “Pļava” kopā ar$
uz priekšu un iekarot pasauli. Labu
žūrijas pārstāvjiem
rezultātu uzņēmumu programmā sasniedza
trīs 10. klases komandas. „Dream World”
Biznesa izglītības biedrība Junior
Achievement – Young Enterprise Latvija ar ražo sapņu ķērājus un sapņu ķērājus –
auskarus. Žūrija novērtēja komandas labo
Swedbank atbalstu jau vairākus gadus
realizē Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) prezentāciju un ļoti kvalitatīvo produkciju.
SMU „Perfumare” ražoja smaržu maisiņus
programmu. Arī Mazsalacas vidusskolā
dažādiem noskaņojumiem, tomēr
programma darbojas jau otro gadu
prezentācijas noslēgumā viņi paziņoja, ka
(konsultante Inga Strižņova), un šajā
nolemj apturēt savu uzņēmuma darbību, jo
mācību gadā savu veikumu prezentēja
tas aizņem ļoti daudz laika un grūti
skolēni, kuri no savas biznesa idejas ražo
apvienot ar mācībām vidusskolā. 10. klases
inovatīvas un konkurētspējīgas preces.
komanda „Pļava” ražo vannas/kāju bumbas.
Žūrijas sastāvā darbojās: ekonomikas
Žūrija produkciju novērtēja kā ļoti labu
eksperts Mihails Siņicins, Mazsalacas

dāvanu, ekoloģisku, ar lielām iespējām un
perspektīvām.!
Žūrijas komisija atzina, ka lēmumu
pieņemt bija ļoti grūti. Tā kā punktu skaits
divām komandām atšķīrās tikai par vienu
punktu, uzvarētāju žūrija noteica uz lapiņas
uzrakstot savu balsojumu. !
Šajā mācību gadā Mazsalacas vidusskolas
SMU ceļojošo GADA balvu ieguva
uzņēmums „Pļava”, kura dalībnieki atzina,
ka prieks strādāt, mācīties un nākotnē viņi
noteikti pielietos šīs iegūtās zināšanas. !
Andris Lauznis atklāja, ka, salīdzinot ar
iepriekšējo reizi rudenī, skolēniem ir
ievērojami palielinājusies izpratne par
biznesu un cipariem, ir ieguldīts ļoti liels
darbs, lai vadītu un uzturētu uzņēmumu.
Tāpat arī skolēni kā galvenos ieguvumus
min pieredzi, naudu, prasmes komunicēt
ar dažādiem cilvēkiem un prieku par
paveikto. Pasākuma noslēgumā novada
priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis vēlēja
uzņēmību un sparu nākamā gada
uzņēmējiem! !
!
Anete Gluha

LEPOJAMIES!
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola
lepojas ar savu audzēkņu panākumiem
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas
skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursā
„Jāņa Cimzes Dziesmu rota”.!
Konkursu rīkoja Valkas Mākslas skola
sadarbībā ar Valkas novada domi un
Latvijas Nacionālo kultūras centru,
atzīmējot skolotāja, latviešu mūzikas
darbinieka Jāņa Cimzes 200 gadu
jubileju.!
Konkursa uzdevums bija vizuāli
interpretēt brīvi izvēlētu Cimzes
tautasdziesmas apdari, attēlojot saturu,
melodiju un noskaņu. !
4. klases audzēknim Mārcim Miķelim
Bērziņam ( skolotāja Laila Strada)
godalgotā 1. vieta un naudas balva, bet 2.
klases audzēknei Martai Aleksandrai
Grantiņai (skolotāja Gita Sirmā) Latvijas
Nacionālā kultūras centra balva.!
Konkursā piedalījās 46 Latvijas
mākslas skolas ar 465 bērnu darbiem gleznojumiem, zīmējumiem un grafikām.

Iedvesma smelta J. Cimzes apdarē “Kur tad tu nu biji, āzīti manu?”$
Autors Mārcis Miķelis Bērziņš
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Ū D E N S S A I M N I E C Ī B A S PA K A L P O J U M U
AT T Ī S T Ī B A M A Z S A L A C Ā , I I K Ā R T A

SIA “BANGA KPU” informē par projekta
ieviešanas gaitu.
Šī gada 13.jūnijā Rīgā, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā tika parakstīta
vienošanās par grozījumiem civiltiesiskajā līgumā
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Mazsalacā, II kārta”, kas dod iespēju Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Mazsalacā, II kārta” (id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/
VARAM/011) ietvaros īstenot iecerētos papildu
darbus – izbūvēt 0,3 km ūdensapgādes un 0,3 km
kanalizācijas tīklus Mazsalacā Kalna un Palejas
ielās.!
Pēc līguma grozījumiem projekta kopējās
izmaksas ir 609 771.63 EUR, no tām 407 823.58
EUR finansē Eiropas Savienība, 24 557.12 EUR
iegulda Latvijas valsts, savukārt, 177 390.93 EUR,
tai skaitā finansējums pievienotās vērtības
nodoklim 105 862.83 EUR, tiek segts no
pašvaldības un finansējuma saņēmēja līdzekļiem.!

G

ADS

Ņemot vērā, ka projekta ietvaros tiks izbūvēti
pieslēgumu atzari no maģistrālajiem vadiem līdz
visu īpašumu robežām, kas atrodas projekta
skartajā teritorijā, vēlreiz aicinām iedzīvotājus
izmantot iespēju un jau būvniecības laikā pieslēgt
savus īpašumus pie centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas, lai varētu novadīt sadzīves
kanalizācijas notekūdeņus no sava īpašuma,
nepiesārņojot apkārtējo vidi, un saņemt
kvalitatīvu dzeramo ūdeni. !
Atgādinām, ka, lai veicinātu pieslēgumu
ierīkošanu, pagaidām iedzīvotājiem nav jāmaksā
par pieslēgšanos. Vienīgie izdevumi, ar ko
jārēķinās, pieslēdzoties centralizētajiem tīkliem, ir
iekšējo tīklu izbūve sava īpašuma robežās.!

PĒC

Ir pienācis 2014. gada vidus kas nozīmē,
ka aprit tieši gads, kopš pašvaldību
vēlēšanām. Kas pa šo gadu paveikts? Gribu
teikt, ka daudz, bet tajā pašā laikā vēl vairāk
darāmā mums vēl priekšā.
Darba gadu sākām ar to lielo darbu veiksmīgu
realizāciju, kas jau bija iesākti iepriekšējā
sasaukuma laikā, kā arī cītīgi meklējām
kandidātu izpilddirektora amatam. Tieši
uzņēmīga un darbīga izpilddirektora pieņemšana
darbā būtiski atvieglojusi sarežģīto situāciju
risināšanu un ievērojamu projektu novešanu līdz
veiksmīgam gala rezultātam. Pagājušā gada otrajā
pusē atklājām jauno multifunkcionālo sporta
laukumu Mazsalacā. Ne bez aizķeršanās, bet
veiksmīgi pabeigts projekts “Mazsalacas
vidusskolas energoefektivitātes
celšana” (projekta laikā nācās nomainīt
būvuzņēmēju, kas atbildēja par sporta zāles
siltināšanu). Sadarbībā ar “Banga KPU" īstenots
sadzīves kanalizācijas sistēmas otrās kārtas
projekts Mazsalacas pilsētā, kā arī lietus ūdens
kanalizācijas sistēma pilsētā. Šīs divas
komunikāciju sistēmas ir ļoti nozīmīgas
iedzīvotāju vides uzlabošanai, taču problēmas
radušās realizējot arī šos projektus. Vēl šobrīd es
nevaru nosaukt precīzu datumu, kad Pērnavas
iela tiks savesta stāvoklī, kas atbildīs maģistrālās
pilsētas ielas statusam, taču veltām lielas pūles,
lai panāktu vienošanos ar būvdarbu veicēju,
izsverot visus par un pret. Būvnieks sola veikt
garantijas asfaltēšanas darbus laika posmā no 16.
līdz 22. jūlijam. Aizvadītajā gadā pabeigti arī
projekti, kuru realizācijas laikā nav bijušas
nekādas aizķeršanās – Skaņākalna dabas parkā
salidojuši putni, un nu ģimenes ar bērniem var
parkā pavadīt teju vai visu dienu, rotaļājoties
dažādajās konstrukcijās. Visā novada teritorijā
izveidotas atpūtas vietas pie Salacas upes
Riverways projekta ietvaros un, sadarbībā ar
Dabas aizsardzības pārvaldi, labiekārtota
4

Tīklu izbūvei Kalna un Palejas ielās jau ir
izstrādāts un apstiprināts tehniskais projekts. Šī
projekta autors ir SIA “Ekolat”, kas būvniecības
laikā veiks arī autoruzraudzību. Tuvākajā laikā tiks
izsludināts atklāts iepirkums būvdarbu izpildītāja
izvēlei un tirgus izpētei, lai izvēlētos
būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. !

Lai pieslēgtos pie centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas, īpašniekam vai tā
pilnvarotai personai jāiesniedz SIA “BANGA
KPU” iesniegums par ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas pieslēguma ierīkošanu (veidlapa
pieejama internetā Mazsalacas novada pašvaldības
mājas lapā http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/
iestades/sia-banga-kpu/pakalpojumi, Mazsalacas
novada pašvaldības domē un SIA “BANGA KPU”
birojā).!
Pēc iesnieguma saņemšanas SIA “BANGA
KPU” izsniegs tehniskos noteikumus un pēc
vajadzības individuāli konsultēs konkrētajā
objektā. Viens no tehnisko noteikumu
nosacījumiem ir ūdens skaitītāja uzstādīšana
ūdensvada ievadā. !
Pēc tam, kad īpašnieks par saviem līdzekļiem
būs izbūvējis iekšējo ūdensvada un/vai
kanalizācijas tīklu un saskaņā ar tehniskajiem
noteikumiem pieslēdzis to pie maģistrālā vada
atzarojuma, kas izbūvēts līdz īpašuma robežai, SIA
“BANGA KPU” apsekos ierīkoto pieslēgumu,
noplombēs skaitītāju un noslēgs ar īpašnieku
atiecīgu ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu.

VĒLĒŠANĀM

Dauģēnu taka. Veiksmīgi noslēgts arī nemateriālā
mantojuma projekts Bridging Baltic, kas ļāva
novada ļaudīm apgūt dažādas prasmes, skolēniem
doties apmaksātās ekskursijās un darboties pie
moderniem darba galdiem.!
Vēl viens no labajiem darbiem aizvadītajā gadā
ir šī novada avīze, kas teju katru mēnesi nonāk
visās novada pastkastītēs, lai ikvienā mājā
uzzinātu par novadā notiekošo. !
Lielākais izaicinājums jaunajam sasaukumam
bija 2014. gada budžeta plānošana, kas lika
izvērtēt prioritātes un noteikt šī gada darbības
virzienus. Šogad tiks renovētas Mazsalacas kapu
terases, tiks īstenots velotūristu projekts “No
Skaņākalna Ievas pie Ramatas Ādama”, kura
ietvaros tiks labiekārtotas teritorijas Mazsalacas
pilsētā un Ramatas pagastā. Tiks izbūvēta
apgaismojuma līnija Parka ielā pie Mazsalacas
vidusskolas. !
Šogad pirmo reizi bērniem būs iespēja visu
vasaru pavadīt bērnudārzā, kas ir liels atspaids
strādājošajiem vecākiem. Vēl šī gada laikā
plānojam pārkārtot pirmsskolas mācību iestādi
“Sprīdītis” un pievienot to Mazsalacas
pirmsskolas izglītības iestādei. Tas tiks darīts
tādēļ, ka esam saņēmuši apstiprinājumu
projektam par Mazsalacas novada muzeja
pārvietošanu uz Valtenberģu muižas telpām, kas
nozīmē, ka muižā gaidāms remonts. Arī pirmo
līdz ceturto klašu skolēni no muižas ēkas
pārcelsies uz vidusskolas ēku. Ļoti liels darbs ir
ieguldīts, lai izveidotu profesionālās izglītības
klasi Mazsalacas vidusskolā, kas nozīmē, ka
pieaugs skolēnu skaits vidusskolas klašu grupās.
Šāds lēmums tika pieņemts, lai veicinātu novada
jauniešu iespēju iegūt izglītību maksimāli
pietuvināti dzīvesvietai, kā arī balstoties uz
nestabilo situāciju izglītības sistēmā valstī,
tādējādi nostiprinot savas pozīcijas kā spēcīga un
vispusīga lauku vidusskola. !

Esam pievērsušies arī jautājumiem, kas saistīti
ar nesakārtotajiem nekustamajiem īpašumiem
novada teritorijā. Ir uzsākts aktīvs darbs, lai
sakārtotu juridiskos jautājumus par dažādām
teritorijām novadā, kur īpašuma piederība ir
neskaidra. Kā vienu no piemēriem varu minēt
Sēļu pagasta „Augšklēti”, kuras sakārtošana
kavējusies tieši nesakārtoto juridisko jautājumu
dēļ. Paralēli nopietnāku problēmu risināšanā
esam vērsušies pēc palīdzības arī ministrijās,
piemēram, saistībā ar bijušās linu fabrikas
teritoriju, kā arī par dzelzceļa pārvadu Parka ielā.
Diemžēl šie jautājumi virzās ļoti lēni, un līdz šim
dzirdīgas ausis neesam atraduši. Lai risinātu ar
teritorijas sakoptību saistītās problēmas novada
pilsētā un pagastos, esam izstrādājuši saistošos
noteikumu, kas nosaka, cik bieži jāappļauj
zāliens, kāds jāveido novada kopējais vizuālais
tēls. Šo noteikumu izstrādes mērķis ir izveidot
regulējumu, kas veicina kopējo sakoptību novadā,
kā arī iespēju vērsties pret tīšu bezdarbību.
Gribu aicināt ikvienu pievērst uzmanību videi,
kurā mēs dzīvojam, un ne tikai rūpēties par savas
teritorijas sakopšanu, bet arī aicināt kaimiņus
sakopt savu vidi! !
Šajā rakstā centos pastāstīt, kas ir tas, ar ko
novada pašvaldības darbinieku un deputātu
komanda ir darbojusies aizvadītajā gadā. Paralēli
aprakstītajam tiek veikti arī ikdienas darbi, kas
paņem ne mazāk laika, un, ticiet man, - skrējienā
paliek nepamanītas lietas, tādēļ vēlreiz gribu jūs
aicināt vērsties pašvaldībā, ja pamanāt - kāds
darbiņš palicis nedarīts. To varat izdarīt
telefoniski, personīgi vai rakstiski pagastu
pārvaldēs un domē, kā arī izmantojot
ierosinājumu kastītes. Tāpat priecāsimies, ja
novērtēsiet jau padarīto! !
Mazsalacas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs!
Harijs Rokpelnis
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UZZIED VIDZEMES SEGAS
Maija pēdējā sestdienā
Mazsalacas TIC telpās dienas
gaismu ieraudzīja Vidzemes
svītrainās segas no vecmāmiņu
pūra lādēm. !

Tāpat kā krājumus, arī cilvēkus
nepieciešams „izpurināt” – uzrunāt,
mudināt, atgādināt, lai izvelk
atstāto mantojumu un parāda
apkārtējiem.!
Kad atnestās segas sagūla uz tīri
izmazgātās grīdas, bija grūti saprast,
ko ar to visu darīt, kā parādīt
pārējiem. Izvalkātas, kožu
traumētas, dažas pat noaustas
kļūdaini. Atsevišķas segas pievērsa
uzmanību ar savu neparasto un
drosmīgo krāsu salikumu. Katra no
atnestajām segām izcēlās ar kaut ko
īpašu – krāsu salikumu un
proporcijām, svītru veidojumu.
Tieši tāpat varēja redzēt līdzīgus
audēju rokrakstus. Daudzi segu
autoru vārdi izgaisuši nebūtībā, tā
ka var tikai minēt, vai līdzīgās segas
ir viena cilvēka darbi, vai arī viena
laika stila iezīme. !
Senākajās segās izmantotās krāsas
ir košas, ķīmiski krāsotas. Jaunāko
laiku segās ieplūst krāsu mierīgums,
jo studijā „Mazsalaca” pēdējos
četrdesmit gados austajās segās
absolūts līderis ir ar augu krāsām
krāsotas dzijas. Kad ļaujies augu
valstī paslēptajām krāsām, nekad
nevari simtprocentīgi zināt, kāds
būs rezultāts. Augu augšanas vieta,
laika apstākļi, kodinātāju iedarbība
un pat mēness fāzes katru reizi dod
citādu rezultātu. Saliekot
nokrāsotās dzijas svītru secībā un
noaužot segu, šī burvība vēl

I

pastiprinās. Vidzemes puses (varbūt
tā ir arī citur) fenomens ir segu
aušana dubultauduma veidā. No
vienas puses – ērti, nav jāstaipās,
šaujot atspoli cauri šķīrienam –
tikai kādi astoņdesmit
centimetri. No otras
puses – tu neredzi, kas
notiek auduma apakšējā
kārtā. Sevišķas
problēmas rada pāreja
no vienas kārtas uz
otru. Šo grūtību
pārvarēšana prasa no
audējas īpašu
meistarību.!
Izstādēs parasti segas
izvieto pretēji to
atrašanās virzienam uz
gultas. Kad mani uzrunājušās segas
visā garumā iegūla uz statīvu
apakšējiem šķērskokiem, tās
izskatījās vienkārši burvīgi.
Mēģinājums salikt pārējās segas
tāpat deva sliktu rezultātu – svītras
saplūda vienā monotonā blokā. Lai
to mainītu, segas izvietoju pamīšus,
kā rezultātā izveidojās tāds kā
audumu pinums, ko pastiprināja
atsevišķu segu kvadrātu telpiski
ielocītās malas. Segas sagrupēju pēc
izcelto segu krāsām, tās „atšķaidot”
ar pelēcīgajām. !
Divos koka statīvos izvietotās
segas bija senākas un nosacīti
košākas, trešajā – jaunākas,
maigākas, austas ar augu krāsās
krāsotām dzijām.!
Paņemot rokās katru no
atnestajām segām, gribējās redzēt
audēja vārdu, dzirdēt stāstu, kad, kā
un kāpēc tieši šāda sega ir tapusi.
Diemžēl lielākajai daļai segu audēju
vārdi nav zināmi, kur nu vēl stāsti!
Jaunākās segas gan lepojas ar savu
autoru uzvārdiem, atliek tikai
pierakstīt katras segas stāstu. !
Vēsture nav tikai tas, kas rakstīts
grāmatās, to veidojam ikviens no
mums savas dzīves laikā. Ir vērts
runāt ar pēctečiem par savu
mantojumu. Ja ne mēs, tad kurš gan
cits to darīs?!
Segu (un ne tikai) audēja un
izstādes iekārtotāja!
Gunta Jēkabsone

Z S T Ā D E S

MUZEJA KRĀŠŅĀS PĀRVĒRTĪBAS

Atis Kursītis sienas gleznā “iesēdinājis” domīgu velniņu.
Jūnija sākumā sešas dienas Valmieras Mākslas vidusskolas jaunieši
apgleznoja Mazsalacas novada muzeja ārsienu. !
Muzeja direktore Vija Rozenberga stāsta, ka rudenī uzrunājusi Valmieras
Mākslas vidusskolas vadību, piedāvājot kopīgi īstenot muzeja ārsienas
gleznojuma ideju. Projektā iesaistījās četri jaunieši: Atis Kursītis, kuram šis sienas
gleznojums ir diplomdarbs, beidzot Valmieras Mākslas vidusskolu; Rūta Kristena
Bukava un Kristīne Sigita Dzirkale no 1. kursa reklāmas dizainā un Kristaps
Bormanis no 1. kursa interjera dizainā, kuri, piedaloties sienas apgleznošanā, iziet
praksi. Jaunieši atzina, ka viņiem Mazsalacā patīk - brīvajā laikā viņi dodas
apskatīt Mazsalacas tūrisma objektus un, sirsnīgi smaidot atzina, ka šeit ir
patīkams lauku miers. Saņemot iedzīvotāju atzinīgo vērtējumu jau pirmajās
dienās, muzeja direktore var būt lepna par paveikto, kas turpmāk iepriecinās gan
vietējos iedzīvotājus, gan tūristus. !
Anete Gluha

M U Z E J Ā

Pašlaik Mazsalacas novada
muzejā apskatāma Gundegas
Ostenbergas izstāde “Krāsu
prieks”.

dažādu materiālu krāšņus rokdarbus.
Izstāde Mazsalacas novada muzejā būs
apskatāma līdz 20. jūlijam. Nāc, apskati
un iedvesmojies arī tu!!

Gundega Ostenberga ir latviešu
valodas skolotāja, rīdziniece, bet viņas
saknes nāk no šīs puses - viņas
vecmāmiņa ir no Ramatas, kur Gundega
pavadījusi savu bērnību. Ideja par izstādi
radās, Gundegai Mazsalacā satiekoties
ar muzeja direktori Viju Rozenbergu.
Gundega ar mīļumu stāstījusi - ja
domāju par kādu upi vai gleznoju upi,
tad tā ir Salaca. Tad radusies ideja
izveidot viņas darbu izstādi, iekļaujot

23. jūlijā plkst. 13.00 Mazsalacas
novada muzejā pilsētas svētkiem un
tekstilfabrikas apaļajai jubilejai par godu
tiks atklāta unikāla izstāde
“Tekstilfabrikai 150”, kurā varēs aplūkot
liecības par aizgājušajiem ziedu laikiem
tekstilfabrikā, kas savā laikā ļoti
sekmējusi mūsu pilsētas izaugsmi un
attīstību. !
Anete Gluha
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A TVĒRTO SĒTU DIENAS M AZSALACAS NOVADA LAUKOS
Lai labāk iepazītu savu novadu un
pagastus, aicinām visus – gan lielus un
mazus piedalīties „Atvērto sētu dienās
Mazsalacas novadā”.

šķirnes aitas, bet lauku
saimniecībā „Pļaviņas” - zirgus,
trušus un vistas.!

Apmeklēsim lauku saimniecības ar govīm,
aitām, bitēm, dārza veltēm un puķēm, kā arī
iekāpsim visskaļāk un visklusāk rūcošajā traktorā.
Šajās dienās būs iespēja ar ģimeni vai draugiem
apbraukāt ražojošās saimniecības laukos, lai
atklātu sev jaunus, interesantus, garšīgus un
veselīgus lauku labumus un apskatītu modernās
tehnoloģijas.!
17. jūlijs - Mazsalacas pagasts. Dienu sāksim
„Tējas un kafijas istabā” Mazsalacā, Upes ielā 6 un
turpināsim z/s „Vecvītiņi” ar aitu saimniecības
apskati, iepazīsimies ar z/s „Kalnablāķi” slaucamo
govju kompleksu, z/s „Lojas” salmu granulu
ražotni, kā arī ar z/s „Kūdras” govju slaukšanas
robotu.!
24. jūlijs – Skaņkalnes pagasts. Brokastīs strausa
omlete z/s „Dzintari”, iepazīsimies ar
kokapstrādes uzņēmumu „ZVZ”, saimniecībā
„Jaunbomji” acis priecēsim ar dekoratīviem
stādiem un tomātu siltumnīcām, bet viesu mājā
aplūkosim senu lietu muzeju. Z/s “Kalnbirznieki”
ikviens varēs apskatīt Vācijas vietējās merino

PIETIEK

7. augusts - Ramatas pagasts.
Rītu sāksim „Aigas darbnīcā” un
tālāk apskatīsim SIA „Dimanti
Plus” skaidu brikešu ražošanu,
SIA “Talcis" Galovejas šķirnes
lopus, z/s “Rijaskalni" jauno
govju novietni, Aigara Liepiņa
gaļas lopu saimniecību, z/s „Vīķi”
sakopto sētu un novadā lielāko Māra Pēkšēna bišu saimniecību.!
14. augusts - Sēļu pagasts.
Veselīgu rītu sāksim z/s
„Viļļēnos”, apskatīsim
kokamatnieka Uģa Vītiņa
darbnīcu, piensaimniecību z/s
„Pirļi”, z/s “Ataugas” un
“Priedes”, un noslēgums pie SIA
Rūjas zivju audzētavas “Sēļu
dīķa” kopā ar apsaimniekotāju Aldi Bērziņu.!

Iespējami papildinājumi un labojumi
programmā, sekojiet līdz Mazsalacas mājas lapā
un afišām. Pieteikšanās saimniecību apskatei un
plašāka informācija pa tālr. 26362938.!

Vajadzības gadījumā tiks nodrošināts
transports. Gaidām arī citas Mazsalacas novada
saimniecības pieteikties “Atvērto sētu dienām”! !
Mazsalacas novada lauku
attīstības konsultante !
Rita Gluha

A R Ī A R C I LV Ē C Ī G U M U
Pagājušā gada novembrī
neredzīgās Astrīdas
Cunskas ikdienu uzlaboja
un aktīvi turpina to darīt
aprūpētāja, septiņu bērnu
māte Maija Briede.

es redzu baltu, dzeltenu un
rozā krāsu, tāpēc viņa no dārza
atnesa rozā puķīti, lai mani
iepriecinātu un es to redzētu.
Tas ir pozitīvisms, kas manā
situācijā ļoti vajadzīgs.
Astrīda: Mēs ar vīru Gunāru Cilvēkus jau nevajag žēlot, bet
vajag just līdz. Viņa nekad
esam iebraucēji no Rīgas,
neaiziet projām nepajautājusi:
Mazsalacā dzīvojam
piecpadsmito gadu. Man sākās „Ko vēl palīdzēt?” Šis ir unikāls
veselības problēmas, un pirms gadījums, manuprāt, šeit ir
četriem gadiem es sāku meklēt ielikta daļiņa sirds. !
palīdzību Mazsalacas novada
Tāpat es gribu teikt paldies
Sociālajā dienestā, tomēr līdz
manai kaimiņienei Līgai
šim ne ar vienu aprūpētāju
Škobai, kas man ir palīdzējusi
neizveidojās laba sadarbība.
no pirmās dienas, kad mums
Pagājušā gada rudenī atkal
nebija nekā; Andrim Lauznim,
griezos Sociālajā dienestā, tur kas man daudz palīdzējis ar
bija ļoti iejūtīga un sirsnīga
sadzīves tehnikas iegādi; Aīdai
darbiniece Ineta Fromberga,
un Edgaram Grīnbergiem,
kura piedāvāja man par
pateicoties viņiem
aprūpētāju Maiju. Atnāca
pagājušogad mums bija pilns
Maija, un es sapratu - no viņas ledusskapis ar pārtiku. Gribu
nāk miers un sirsnība. !
pateikties Baibai
Mirošņičenko, kura palīdz
Stāstot par savu ikdienu un
pienākumiem, Maija uzskaita maniem dzīvniekiem ar
barību. Paldies Viesturam no
darāmos darbus: apkopju
Vecates, kurš vienmēr apgādā
puķītes, apmainu kaķiem
ar produkciju; manam
kastītes, ienesu malku,
iekurinu, ja ir auksts, un iztīru sagādniekam Ērikam
Martinsonam. Un vēl gribētu
istabu. Iestādīju arī piecas
vislielāko pateicību teikt
zemenītes, lai vismaz saulītē
kāda odziņa gatavojas. Gribas veikala „4 Mīļas Ķepas”
kolektīvam Valmierā, kuri
taču cilvēku iepriecināt. !
palīdzējuši glābt manus suņus
Astrīda: To darbu, ko šeit
un kaķus. !
dara Maija, var nosaukt par
Anete Gluha
humāno palīdzību. Piemēram,
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Ģ
IMENE IR VĒRTĪBA
!
Anete Gluha$

!

Sabiedriski aktīvas ģimenes
vērtību popularizēšanā Slotiņu
ģimene saņēma goda
nosaukumu „Gada ģimene
Mazsalacas novadā 2013”.
Devāmies iepazīt Lailas un Ivara
Slotiņu ģimeni ikdienā.

!

Kādi mēs esam?
Laila smejoties: Mums ir trīs
bērni, divi suņi, vistas un kaķis.
Šogad nosvinējām 26 gadus laulībā.
Vecākajai meitai Kristīnei ir jau 25
gadi, precējusies un strādā
arhitektūras firmā Oslo.
Roberts piecus gadus mācījies
Somijā sporta skolā, tagad
trenējas Latvijas biatlona
izlasē. Un mazā Elizabete,
viņai ir deviņi gadi un patīk
gan slēpot, gan braukt ar
riteni, zīmēt, dziedāt un dejot
tautiskās dejas. !
Ivars: Vajag visu darīt, kad
esi maziņš.!
Laila: Jau 25 gadus es esmu
friziere un mēģinu savā
frizētavā padarīt cilvēkus vēl
skaistākus. Ivars pagājušajā
gadā beidza sporta
akadēmiju, izmācījās par
treneri. Ivaram vienmēr ir
paticis darboties, arī Roberta
panākumi ir ģimenes un tēva
nopelns. Mēs cenšamies laiku
ieguldīt savos bērnos. Man
patīk tā sajūta, ka darbs ir
mājās, tātad mamma vienmēr
ir pieejama, tā ir vislielākā
vērtība.!

Pašlaik pulciņa pamatsastāvā ir kādi
10-11 bērni, maksimāli 15. Tā kā bērni
ir dažāda vecuma, vienmēr ir
jāpadomā - kā organizēt nodarbību,
lai visiem ir interesanti. Bērniem ļoti
patīk, viņi ir sadraudzējušies savā
starpā. Tāpat braucam uz slēpošanas,
riteņbraukšanas sacensībām,
sadarbojamies ar Cēsu sporta skolu,
kopīgi organizējam treniņus.
Pagājušajā gadā pirmoreiz notika
sporta nometne, šogad bērni jau to
gaida ar milzīgu nepacietību! Tāpat
skola daudz palīdz, dodot transportu
un degvielu braukšanai uz
čempionātiem, arī vecāki atbalsta
savas atvases.!

notiek suņu skolas nodarbības. Ļoti
gaidām visus, kas grib nākt ar saviem
sunīšiem un pievienoties! Dalībnieki
ar diviem labradoriem brauc arī no
Rūjienas, bet regulāri nodarbības
apmeklē četri suņi, sākumā bija ap
desmit. Ja atnāk sunītis gados, kas
vispār neko nemācēja, tad prieks
skatīties, kā viņš sāk klausīt. Arī suņu
skolā ir savstarpējas simpātijas,
piemēram, starp lielo dogu Arti un
Bernes ganu sunīti Ullu. Sunim ir ļoti
svarīga socializācija, tāpēc suņu skolā
ir starpbrīži, kuros var izspēlēties
savā starpā. Mazsalacā ir tendence,
ka cilvēki palaiž suņus bez pavadām,
lai viņi izskrienas, bet katram
cilvēkam ir jāuzņemas
atbildība par savu suni.
Ļoti ceram, ka nākotnē
Mazsalacā būs sakārtots
laukums suņiem, kas ir
iežogots un aprīkots tā, lai
suns var spēlēties ar
citiem, netraucējot
apkārtējiem. !

!

!

Kādi ir Jūsu hobiji?
Laila: Mēs ļoti daudz ceļojam,
katru gadu kaut kur aizbraucam.
Vasarā mans hobijs ir dārza darbi,
ziemā man patīk rokdarbi, adīšana,
pārsvarā tikai lieli darbi – kleitas un
jakas. Mazpilsētā ir jābūt kādam
aizraujošam hobijam, tas palīdz
koncentrēt domas pareizā virzienā. !
Ivars: Daudz laika aiziet sportam.
Nu jau vairākus gadus vadu tādu kā
fiziskās sagatavotības pulciņu
bērniem. Šai idejai nāca pretī
Mazsalacas vidusskola - es ieguvu
trenera “papīrus”, bet viņi - interešu
izglītības nodarbību vadītāju. Doma
par to man radās jau sen - tā kā dēls
jau ir izaudzis un tagad ir maza
meitiņa, tad daļēji to daru viņas dēļ.
Uzskatu, ka bērniem ir jāattīstās
vispusīgi - jāskrien, jāpeld, jāslēpo, ar
riteni jābrauc, futbols jāuzspēlē…

komanda - Māris Radziņš, Mihails
Siņicins, Linards Valdmanis, un,
protams, Mazsalacas vidusskolas
skolotājas, kas vienmēr ir
neiztrūkstošas pie sacensību
organizatoriskās daļas. Šī gada
sākumā izveidojām arī biedrību
„Mazsalacas Aplis”. Tas tāpēc, lai
varētu piesaistīt projektiem
līdzfinansējumu. Šobrīd “Mazsalacas
Aplim” iznomājam mazu daļiņu zemi
no parka, lai tur veidotu sakoptu
vietu, tādu kā slēpošanas stadionu un
riteņbraukšanas trasi. Somijā var
nopirkt ļoti labas lietotas slēpes, bet
vasarā bērniem patīk braukt ar
rollerslēpēm. Tās ir kaut kas līdzīgs

Ivars ar suņupuiku Džimmiju, Elizabete un Laila ar suņumeiteni Ullu.
Tomēr ikdienā tieši Ivara busiņš ir
tas, kas, tīra entuziasma vadīts,
mazos gan aizved, gan atved no
treniņiem Skaņākalnā vai tepat
tuvākajā apkārtnē, pēc sniegotas
slēpošanas trases pievarēšanas
pacienā ar siltu tēju termosā un
uzmundrina centīgos slēpotājus ar
kādu saldumu…!

!

Ivar, pastāsti par Mazsalacas Apli!

Tas jau ir tāds ilggadīgs process.
Patiesībā ir tā, ka tu pasaki
“Mazsalacas Aplis” un visi saprot, kas
tas ir. Principā tās ir slēpošanas un
riteņbraukšanas sacensības. Ja šogad
būtu notikušas slēpošanas
sacensības, tās būtu 15. pēc kārtas.
Diemžēl sniega nebija, un tikai tāpēc
slēpošana izpalika. Riteņbraukšanas
sacensības ir notikušas kādas desmit.
Šajās sacensībās man ļoti svarīga ir

slēpēm, tikai īsākas un uz ritenīšiem.
Ar skolas palīdzību nopirkām divus
pārus, bet, tā kā mēs esam 15 bērni,
tad būs par maz. Pagājušogad
Roberts bija prom pasaulē, un tad
mēs izmantojām viņa rollerslēpes. !

!

Jūs rūpējaties arī par diviem
lieliem suņiem…
Laila: Pie Bernes ganu suņa izvēles
mēs nonācām, kad aizbraucām uz
Vāciju ekskursijā. Neilgi pēc tam
nopirkām Džimmiju. Sapratu, ka
viņš būs liels suns un sāku braukt uz
suņu skolu Valmierā. Īstenībā suņu
skola ir domāta ne tikai suņiem, bet
arī suņu saimniekiem, lai zinātu, kā
rīkoties un dresēt. Tur iepazinos ar
Ligiju, un tagad viņa brauc uz
Mazsalacu kā pasniedzēja. Katru
trešdienu plkst. 18.00 Mazsalacā

Kādu saredzat
Mazsalacas nākotni? !
Ivars: Es ievēroju, ka
Mazsalacā kādas četras
mājas ir nopirkuši jauni
cilvēki, tas ir pozitīvs
rādītājs, man prieks, ka
šeit ir ienākušas jaunas
ģimenes. Vēl tikai
vajadzētu kādu rūpnīcu, lai
veidojas darbavietas. Par
attīstību un sadarbību
runājot, gribu atklāt, ka 12.
jūlijā riteņbraukšanas
sacensību „Mazsalacas
Aplis” laikā mūsu znots
prezentēs jaunu sporta
veidu frīzbijgolfs, kas ir
ļoti populārs Skandināvijā un
Igaunijā.!

!

Kādas bija sajūtas, kad
uzzinājāt, ka esat Mazsalacas
Gada ģimene?
Ivars: Bijām pārsteigti, Mazsalacā
ir daudz labu ģimeņu. !
Laila: Es vienmēr saku - jaunībā tā
ir mīlestība, kas satur kopā, vēlāk ir
jābūt arī cieņai vienam pret otru.
Tomēr ir tik jauki, ka visus šos gadus
man katru rītu ir kafija pie gultas… !
Mums patīk arī par kaut ko
rūpēties, nebūt privātīpašnieciskiem,
tāpēc to, ko mēs darām, darām ar
prieku. Mēs sakām lielu paldies
mūsu draugiem, novada
iedzīvotājiem un citiem cilvēkiem,
kas uzskata, ka mēs esam pelnījuši
būt Gada ģimene.
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INFORMĒTS UN RAŽO LAUKOS

Konferences darba kārtība:
10.30-11.00 Dalībnieku reģistrācija.
11.00-11.15 Atklāšana. Zemkopības
ministra Jāņa Dūklava uzruna.
Jūlijā notiks Zemkopības
ministrijas reģionālās konferences 11.15-12.45 Tiešie maksājumi un
jaunā sistēma no 2015. gada.
lauksaimniekiem „Esi informēts
un ražo laukos”
12.45-13.45 Kafijas pauze.
13.45-14.45 Lauku attīstības
Zemkopības ministrija sadarbībā ar programmas 2014.-2020. pasākumi
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un to ieviešana.
un izglītības centrs” Valsts Lauku
tīkla aktivitāšu ietvaros 2014. gada 14.45-16.00 Zemkopības ministra
Jāņa Dūklava atbildes uz jautājumiem.
vasarā organizē reģionālās
konferences lauksaimniekiem „Esi Diskusija.
informēts un ražo laukos”.
Konferencē aicināti piedalīties visi Lauksaimnieki interesējošos
interesenti. Dalība konferencē ir
jautājumus zemkopības ministram
bez maksas.
ir aicināti uzdot www.laukutikls.lv
tiešraides laikā no plkst. 10.30 līdz
Konferenču norises vieta un laiks: 13.00 vai rakstiski konferences
18. jūlijā Vidzemē – Smiltenes Trīs laikā izvietotajā jautājumu kastē,
pakalnu sākumskola, Rīgas iela
vai arī mutiski konferences
16c, Smiltene, Smiltenes novads.
noslēguma sadaļā.

!

!

I

ZSTĀDES

Mazsalacas pilsētas bibliotēkā līdz septembrim apskatāma Mazsalacas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu ekspozīcija "Mākslas un
mūzikas pavasaris", kurā aplūkojama neliela daļa no pasākumam
sagatavotajiem tērpiem un vizuālajiem darbiem.!
Jūlijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā apskatāma LNB ceļojošā izstāde
“Sievietes fotomirklis”!

25. jūlijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā plkst. 16.00

novadnieka Jāņa

Apsītes darbu izstādes “Ainavna” atklāšana. !
Līdz 20. jūlijam Mazsalacas novada muzejā Gundegas Ostenbergas
izstāde “Krāsu prieks”.!

23. jūlijā 13.00

izstādes “Tekstilfabrikai 150” atklāšana.

S L U D I N Ā J U M I
Firma pārdod koksnes apkures granulas. Pieņem pasūtījumus to
piegādei nākamai apkures sezonai. Tel.27768090.!
“Mazsalacas novada ziņās” iespējams ievietot privātos sludinājumus.$
Cena par rakstu zīmi 0.02€ (0.014 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.

S V E I C A M J Ū N I JA J U B I L Ā R U S !
Andreju Ārgali - 80
Ainu Švernu - 80
Te l m u L a u r i - 8 0
A g r ī d u Ja u n z e m i - 8 0
Antoņinu Buli - 85
Va r v a r u T i m o f e j e v u - 9 2
Egonu Kazekovski - 91
Elzu Zasu - 94
Ve r u B l ū m u - 9 5
MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2014. gada 27. jūnijā!
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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MAZSALACAS PILSĒTAS SVĒTKI
TREŠDIENA 23. jūlijs
13.00 Izstādes “Mazsalacas tekstilfabrikai - 150” atklāšana Mazsalacas
novada muzejā
21.30 Kino vakars Mazsalacas kultūras centra iekšpagalmā
Sākas tradicionālās kultūras pasākumu cikls “Raibā vasara Mazsalacā”.
Semināri, praktiskās nodarbības, izstāde.

!C

ETURTDIENA 24. jūlijs
Tradicionālās kultūras pasākumu cikls “Raibā vasara Mazsalacā”. Semināri,
praktiskās nodarbības, izstāde**. (Precizēta programma no 15. jūlija KC logā
un www.mazsalaca.lv)
21.00 Vitas Upenieces autorkoncerts Mazsalacas kultūras centra iekšpagalmā

!P

IEKTDIENA 25. jūlijs
Mazsalacas florbola diena - 2014. No plkst. 14.00 - 20.00 Mazsalacas
multifunkcionālajā sporta laukumā.
16.00 Novadnieka Jāņa Apsītes darbu “Ainava” izstādes atklāšana
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā
20.00 Novadnieku vakars Mazsalacas novada Kultūras centrā

!S

ESTDIENA 26. jūlijs
No 9.00 - Amatnieku darinājumu tirdziņš Zaļajā skvērā Meistardarbnīcas,
zīmēšana u.c. aktivitātes.
Velosvētki “Ērenpreisam 123” Tirgus laukumā
✦ 9.30 reģistrēšanās parādes braucienam
✦ 10.00 Svētku atklāšana
✦ 10.30 Parādes brauciens
✦ 11.30 Kopīga fotografēšanās pie Skaņākalna
✦ 13.00 Krāšņāko dalībnieku nominēšana, atrakcijas un jautrības sacensības veloruļļi, pieaugušo trīsriteņi, fotostūrītis, virves vilkšana, dambretes
blicturnīrs, riepas ripināšana, pakava mešana u.c. aktivitātes
✦ 16.00 Apbalvošanas ceremonija

!12.00 Izstādes “Raibā vasara Mazsalacā” atklāšana Mazsalacas novada

Kultūras centrā, meistaru godināšana.
20.00 koncerts “Džezs un pops Mazsalacā”, Lībiešu pilskalna estrādē.
Izpildītāji - Mazsalaca Youth Jazz Band” (vadītājs Kārlis Vanags) un vokālais
ansamblis “Ēra”, (vadītāja Dita Tomsosne). Ieeja vakara pasākumā līdz 20.30
bez maksas. No plkst. 20.30 biļetes cena 3 EUR, spēlēs grupa “Klaidonis”,
darbosies bufete.

!S

VĒTDIENA 27. jūlijs
No plkst. 8.00 Gadatirgus, Rūjienas ielā
11.30 Rīgas Skolēnu pils teātra “Zīļuks” brīvdabas izrāde “Sprīdītis”. **
Plkst. 14.00 Kapusvētki Mazsalacas kapos.

!** Tiks precizēts

Sveicam vidusskolas beidzējus!
Anniju Gobiņu, Kevinu Henriju Grantiņu, Lauru Grotusi, Aināru
Kaužēnu, Ritu Kureli, Agnesi Alisi Ķiberi, Mairi Ķimeni, Lindu Liepiņu,
Katrīnu Lubauu, Gundegu Pahmurkinu, Reini Praulu, Daci Valdmani,
Edvardu Jāni Virsi.

Sveicam pamatskolas beidzējus!
Elīnu Bērziņu, Viesturu Bērziņu, Madaru Biti, Mareku Demidovu,
Lauru Everti, Paulu Elīzu Irbi, Nilu Ivanovu, Agniju Janeli, Elīnu
Jātnieci, Rinaldu Ķimeni, Edgaru Lapenasu, Paulu Līnu Leinasari,
Anniju Liepiņu, Undīni Liepiņu, Tomasu Olupu, Sabīni Riekstiņu,
Rolandu Budbergu, Jāni Alvi Skirmantu, Armandu Slokenbergu,
Linardu Smilgu, Mārci Šilleru, Kristiānu Šteinbergu, Jēkabu
Žuravļovu.

!

SVEICAM MAIJA JAUNDZIMUŠOS!

Sāru Skrebeli
Valteru Grāvelsiņu
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.

