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Sveiki, novadnieki!
Prieks par aizvadīto
pilsētas svētku nedēļu ar
sen nesatiktiem radiem un
draugiem, piepildītu ar
sirsnīgiem pasākumiem.
Mazsalacas pilsētas svētki
ļāva mums paskatīties uz
sevi no malas un novērtēt
to, cik patiesībā esam
skaisti, sakopti un smaidīgi!
Arī nākošajā mēnesī būs
vairāki svarīgi atskaites
punkti. Atcerēsimies
agrākos laikus vidusskolas
salidojumā, jauno mācību
gadu uzsāks skolēni un
skolotāji visās Mazsalacas
novada izglītības iestādēs.
Jo īpaši gribu izcelt mūsu
novadu tādēļ, ka ne visur
bērni var apgūt muzicēšanu
un mākslu - esam bagāts
novads, jo pie mums
paralēli vispārējām
izglītības iestādēm
darbojas arī Mūzikas un
mākslas skola, kas kā katru
gaidīs jaunus audzēkņus.
Aizvadītajā mēnesī
vairākas saimniecības visā
novada teritorijā uzņēma
viesus un iepazīstināja ar
savu darbību. Paldies
Mazsalacas novada lauku
sētām un uzņēmumiem par
iesaistīšanos un laipno
uzņemšanu, kā arī Ritai
Gluhai par ideju un
organizēšanu!
Augusta beigās
Mazsalacā viesosies
delegācija no Vācijas,
parādīsim viesiem, ar ko
varam lepoties, un
stiprināsim draudzības
saites!
Saulainu rudeni!
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Mazsalacas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

!

Lasiet vēl!
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NOVADA ZIŅAS

MAZSALACAS VIDUSSKOLA - MŪŽAM JAUNA
Mazsalacas vidusskolai šis gads ir īpašs - augustā
sveiksim skolu 95 gadu jubilejā, septembrī tā aizver
durvis mācībām Valtenberģu muižā, bet atver
profesionālās izglītības klasi sadarbībā ar Ogres
Profesionālās izglītības kompetenču centru.
Deviņdesmit pieci gadi - tas ir cienījams vecums arī skolai.
Tomēr atšķirībā no cilvēka mūža - skola nenoveco. Tā ir vieta,
kas atrodas nepārtrauktā mainībā, izdzīvojot katru no tās laika
posmiem kā atsevišķu dzīvi. Katrā laikā ir kaut kas īpašs,
unikāls, kas ļauj uzkrāt pieredzi, gudrību, tradīcijas. Tomēr
mainās laiki, skolotāji, skolēni - un arī skola atjaunojas līdzi
mūžīgajai jaunības enerģijai, ar kuru to ik septembri piepilda
čalojošo bērnu un un jauniešu balsis.Sveicam jubilejā!
23. augustā skolai salidojums un 95 gadu jubilejas svinības.
Skolas personāls šai jubilejai gatavojies ar lielu atbildības sajūtu.
Ikviens, kas jūtas piederīgs skolai, ir aicināts ierasties jau no
plkst 16.00 apskatīt skolu, apkārtni, piereģistrēties, bet no
17.00-18.00 skolas pagalmā “Mazsalaca Jazz Youth Band”
sniegs vieglu vakara noskaņas koncertu sabraukušajiem
viesiem. Svinīgais pasākums Mazsalacas vidusskolas sporta
zālē, sākums plkst. 18.00, bet no plkst. 19.30 absolventu
tikšanās klasēs, fotografēšanās kopā ar Berga foto, skolotāji un
skolas darbinieki uz kafiju aicināti skolotāju istabā. Plkst. 21.00
balle abās skolas ēkās - spēlēs Mārcis Kalniņš, Pēteris
Upelnieks & Jānis Dūmiņš. Skolas ēdamzālē darbosies
kafejnīca. Dalības maksa - 5,- eiro.Kā pastāstīja skolas direktore Zaiga Ivana, darāmā, lai
pienācīgi sagatavotos skolas jubilejai, ir bijis daudz. Vairums
darbu jau paveikti, un skola gaidāmajiem svētkiem un
kārtējam mācību cēlienam uzposta. Lielākais prieks un arī
visvairāk darba ieguldīts skolas aktu zāles remontā - pilnībā
nomainīts parkets, skatuves grīda, ielikta jauna skaņu iekārta
un ekrāns. Tāpat jaunu izskatu ieguvušas zāles sienas, griesti,
tiem pieskaņotas kulises un aizkari. Kosmētisko remontu sagaidījuši četri kabineti - 24.(4. klases),
51. (matemātikas), 15. (mūzikas) un 1.(vizuālās mākslas)
kabinets. Vēl nokrāsota viena no trepju telpām, kā arī salabota
ēkas fasāde pie galvenās ieejas. Ar vēstures skolotājas Baibas Meļķes rūpīgu darbu vairāku
mēnešu garumā tapušas desmit planšetes - katrai skolas
desmitgadei sava. Tas ir nozīmīgs materiāls, kurā no katras
skolas desmitgades apkopoti fotomateriāli, aktuālākais, kas
raksturojis konkrēto laiku un gadus. Šīs planšetes tiks
izstādītas paliekošā ekspozīcijā skolas 2. stāva vestibilā,
kalpojot par uzskatāmu vēstures mācību materiālu un piemiņu
ikvienam, kurš šajā skolā ir mācījies vai strādājis.Visi vienuviet
Jaunais mācību gads sāksies ar vēl kādiem ļoti zīmīgiem
pavērsieniem skolas vēsturē. Ņemot vērā vispārējo situāciju
valstī, arī Mazsalacas vidusskolā ir krasi samazinājies skolēnu

skaits. Līdz ar to skolēni var satilpt vienā ēkā, atvieglojot skolas
apsaimniekošanas jautājumus. Šī iemesla dēļ šogad visi skolēni
mācīsies vienuviet - “jaunajā” skolā, atbrīvojot Valtenberģu
muižas telpas. Muižā jau šogad plānots uzsākt vērienīgus
remontdarbus, pirmā stāva telpas atvēlot Mazsalacas novada
muzeja daudzajām ekspozīcijām. Skolas direktore neslēpj, ka
šo pagriezienu uzņem ar dalītām jūtām - no vienas puses
atvieglojums, jo daļa problēmu, kas saistītas ar seno muižas
ēku, nu novelsies no skolas pleciem. No otras puses bēdīgi ka
no kādreizējiem 900 bērniem Mazsalacas vidusskolā pašlaik
mācās vien ap 300. 1.-4. klases skolēniem “jaunajā” skolā ierādīta puse 2. stāva,
pielāgojot to mazāko bērnu vajadzībām.Šogad noslēgts sadarbības līgums starp Mazsalacas vidusskolu
un Ogres Profesionālās izglītības kompetenču centru par
duālās izglītības iespējām Mazsalacā. Jau šogad vidusskolā
atvērs otru desmito klasi ar profesionālās izglītības novirzienu,
kur jauniešiem būs iespēja apgūt mēbeļu galdnieka, viesmīlības
pakalpojumu speciālista un apģērbu modelētāja profesiju tepat
uz vietas, neizvēloties pamest vidusskolu. Klases audzinātāja
profesionālās izglītības un vispārējās izglītības klases skolēniem
šogad būs skolotāja Baiba Meļķe. Jaunpienācēji
Šajā mācību gadā 1. klasi mācīs skolotāja Anta Grantiņa, un
tajā mācīsies ap 20 skolēniem. Būs arī jauni skolotāji - zināms,
ka ekonomiku mācīs projekta “Iespējamā misija” skolotājs
Kristaps Svīķis. Dabas zinības un ķīmiju - Inga Avotiņa.
Pašlaik intensīvi tiek meklēts angļu valodas skolotājs. Diemžēl
tā nav pilna slodze, tāpēc šī vieta joprojām ir vakanta un - ļoti
vajadzīga!Vienmēr kustībā
Jaunais mācību gads sāksies spraigi un aktīvi - jau no 2014.
gada septembra līdz 2016. gada pavasarim skolā notiks
programmas “Nordplus” projekts “Math through
fingers” (Matemātika caur pirkstiem). Projekts notiks
sadarbībā ar Lietuvu, Dāniju un Latviju (Mazsalaca), turklāt
Mazsalaca ir pirmā, kurai jāuzņem sadarbības partneri no
citām zemēm - jau 5. oktobrī Mazsalacā ieradīsies 15 skolēni un
2 pavadošie skolotāji no katras valsts. Projekta aktivitāšu
ietvaros Mazsalacā tiks veidota matemātiska spēle jaunākajiem
skolēniem, kas pēc tam tiks uzstādīta skolas vestibilā. Kā katru gadu, skolēniem būs iespēja izkopt savus talantus,
radošo potenciālu un spējas, darbojoties interešu izglītības
pulciņos kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades un citās
jomās, sacensties mācību olimpiādēs, dibināt savus
uzņēmumus, braukt ekskursijās, pieredzes apmaiņā un - pāri
visam - par otrajām mājām saukt šo unikālo vietu Mazsalacā,
kur gaiss ir svaigāks, putni dzied skaļāk un Skaņākalna dabas
parka zaļā burvība aizsniedzama ar roku.Ilze Mitāne
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Turpinājums no iepriekšējiem numuriem rakstu
sērijai “Skola cauri laikiem”$
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CAURI LAIKIEM

1961. gada 23. augusts. Rakstā par skolu
uzdevumiem jaunajā mācību gadā LPSR
Izglītības ministrs atzīmēja “Labāko skolotāju
No 1960. gada līdz 1970. gadam
pieredze, piemēram, Mazsalacas vidusskolā
Mazsalacas vidusskolu absolvē
liecina, ka pedagogu kolektīva sekmīga darba
37.-45. izlaidums. Šo klašu audzinātāji:
rezultātā skolas abiturienti izaudzināti par
Anna Mence (1960. gada 37. izl. un 1962.
īstiem savas zemes patriotiem, kas nebaidās
gada 39. izl.)nekāda darba un ar to saistītās grūtības”.Pēteris Zelčs (1960. gada 37. izl.) Jānis MencisPar kolhozos nopelnīto naudu klašu kolektīvi
Alfons Bitmanis (1961. gada 38. izl.)pavasaros un rudeņos devās ekskursijās.
Uldis Dreimanis (1962. gada 39. izl. un
1960./11961. mācību gadā skolotāja Aina Zālīte
1968. gada 44. izl.) ar skolēniem devās uz Pļaviņu HES, skolotāja
Emma Zeņķe ar skolēniem uz Veidenbauma
Aina Zālīte (1963. gada 40. izl.) Kārlis Zālītis (1963. gada. 40. izl. un 1966. muzeju, skolotājs Kārlis Zālītis ar savas klases
audzēkņiem uz Matīsa un Reiņa Kaudzīšu, gada 43. izl.) 1956. gada 33. izlaiduma absolventu dāvana skolai -$
R. Blaumaņa un A. Upīša muzejiem. Skolotājs
Gaida Dreimane (1964. gada 41. izl.)pašu
izšūts
galdauts. Fotogrāfijā 1964. gada 41. izlaiduma absolventi$
Jānis Mencis ar savas klases skolēniem uz
Elmārs Šmelte (1965. gada 42. izl.) ar
klases
audzinātāju Gaidu Dreimani (otrā no labās).
Maskavu, skolotāja Anna Mence uz
Skaidrīte Baukerte (1966. gada 43. izl.)Ļeņingradu. Skolēni audzinātāju vadībā veikuši
Aina Draveniece (1969. gada 45. izl.).pārgājienus. Piemēram, skolotājs Alfons
Bitmanis ar klasi uz Salacgrīvu, skolotājs Uldis
Skolu vada direktors Jānis Osis.Dreimanis uz Valmieru, skolotājs Normunds
Luste uz padomju saimniecību “Austrumi”.
No rakstiem “Skolotāju Avīze” par
Skolotāju kolektīvs 1961. gada maijā devās darba
Mazsalacas vidusskolu
pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksni. 1960. gada 16. novembris, “Darba
apmācības skolotājs - vispirms audzinātājs”. - 1969. gada 24. un 25. maijā notiek II
absolventu salidojums, skola svin 50. gadu
Mazsalacas vidusskolā skolotāji pratuši īsā jubileju. Ieradušies vairāk kā 200 absolventi un
laikā noorganizēt un labi vadīt viņiem
skolotāji. 1949. gada absolvents, Latvijas Valsts
uzticēto ražošanas apmācības nozari skolā. Universitātes docents Edgars Meļķīsis
1961. gada 22. martā raksts par skolu
pasniedza direktoram grāmatu “Latvijas Valsts
saistībām lauksaimnieciskā ražošanā
Universitātei 50 gadi” ar rektora - profesora Valmieras rajonā: “Mazsalacas vidusskolā
V. Šteinberga ierakstu: “Mazsalacas
paredzēti šādi uzdevumi: vidusskolai, kura devusi universitātei daudz
a) barot uz slaukt kolhoza “Jaunais ceļš”
krietnu studentu, vairākus mācību spēkus un
Skolotāju ražošanas apmācības nodarbībā. $
Tīšu fermā 40 govis zinātniskos darbiniekus”. V
ada
ražošanas
apmācības vadītājs skolotājs Voldemārs Ankevics.
b) kolhozos darbosies divas skolēnu Skolu un skolotājus sveica visi 44 izlaidumu
traktoristu brigādes un viena kombainieru absolventi. Apsveikumus vienoja doma brigāde, kas apkops un novāks ražu.”cenšamies strādāt tā, lai mūsu bijušajiem

!
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1961. gada 28. jūnijs, LPSR Izglītības
ministra V. Krūmiņa runā par ražošanas
apmācību lauku vidusskolā, pozitīvi atzīmē
Mazsalacas vidusskolas kolektīva pieredzi
kolhoza “Jaunais ceļš” Tīšu fermā. 1961. gada 9. augusts, avīze raksta par
LPSR Izglītības ministrijas kolēģijas sēdē
izskatīto jautājumu par Mazsalacas
vidusskolas darbu. Kolēģija nolēma “Atzīt
Valmieras rajona Mazsalacas vidusskolas
eksperimentālo pieredzi ražošanas
apmācībā par pozitīvu. Tautas izglītības
nodaļu vadītājiem un skolu direktoriem
iepazīties ar šo pieredzi.”-

skolotājiem par mums nebūtu jāsarkst. Mūsu
skolai pusgadsimts, bet - lai tā vienmēr paliktu
gaiša un jauna!Laikā no 1918. gada līdz 1969. gadam
Mazsalacas vidusskolā strādājuši 196 skolotāji.
Ilgākos darba gadus Alīda Ādmine (34), Arnolds
Treimanis (28), Anna Mence (27), Jānis Pabriks
(26), Jānis Osis (25), Rasma Pabrika (25), Elza
Kokenberga (24), Marija Ose (23), Jānis Mencis
(21), Hermanis Trops (21), Dāvis Eglīte (20),
Normunds Luste (20), Emma Zeņķe (18). Tekstu un fotogrāfijas sagatavojusi Mazsalacas
vidusskolas vēstures skolotāja $
1965. gads. Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Indrāni - “Lazdu laipas” autori.
Baiba Meļķe
No kreisās: latviešu valodas un literatūras skolotājs Elmārs Šmelte,
rakstniece Ilze Indrāne un skolniece Anda Amoliņa.

1. SEPTEMBRIS - ZINĪBU DIENA
Mazsalacas vidusskolā (Parka 30) plkst. 10.00 skolas pagalmā, turpinājums klasēs. Autobuss uz mājām
plkst.12.00 no skolas pieturas.
Mazsalacas novada pirmsskolas izglītības iestāde (Parka 14) plkst. 13.00. Uz pirmo tikšanos pēc vasaras
aicina arī pirmsskolas izglītības grupiņu “Sprīdītis”.
Mākslas skola (Parka 31), plkst. 12.00
Mūzikas skola (Pasta 3a), plkst. 14.00
Ramatas sākumskolas un pirmsskolas grupu audzēkņiem plkst.10.00
Mazuļu skoliņa “Lācēns” no 9. septembra plkst.10.00 (turpmāk ik otrdienu plkst.10.00) Mazsalacas
baptistu baznīcas telpās Lielā ielā 5.
Mazsalacas baptistu draudzē 14. septembrī plkst. 14.00 svētdienas skolas nodarbību atklāšanas pasākums
2

Remontdarbi pabeigti un skola gatava jaunajam
mācību gadam - vidusskolas direktore Zaiga Ivana
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A
R CERĪGU SKATU NĀKOTNĒ ATVER SĒTU NOVADNIEKIEM
Mazsalacas pirmsskolas
izstrādāts telpu būvprojekts, drīz arī
Par interesantu un aizraujošu
tepat no vietējo vidus cerībā, ka tie dos

izglītības iestādei kopš jūnija ir
jauna vadītāja - Saiva Liepa. Šis
1. septembris viņai būs īpašāks kā
citi, jo Saivas rokās atrodas iestāde,
kura pašlaik piedzīvo daudz
pārmaiņu, cerībā kļūt lielāka,
skaistāka un atraktīvāka Mazsalacas
novada mazuļiem un viņu ģimenēm.Kas notiek bērnudārzā?
Saiva Liepa:$
- Bērnudārzā pašlaik vienlaicīgi
notiek ļoti daudz pārmaiņu. Ar 1.
septembri bērnudārzam pievienojas
“Sprīdītis” - piecgadīgo un sešgadīgo
pirmsskolas sagatavošanas grupa,
kas iepriekš bija piesaistīta
Mazsalacas vidusskolai. Tas nozīmē,
ka 5-6 gadus vecie bērni, kopskaitā
43, jau pirms jaunā mācību gada
sākuma jāsadala divās grupās. Lai
būtu pavisam godīgi, piederību
grupiņai un audzinātājām ļausim
izlozēt vecākiem.Vasarā esam veikuši kosmētisko
remontu divu grupiņu - “Ezīšu” un
“Bitīšu” - telpām, kas ziemā plīsuša
ūdensvada dēļ applūda. Pašlaik
remonts ir pabeigts un rit telpu
iekārtošana. Katra grupiņa ir tikusi
pie krāsainiem galdiņiem un jauniem
krēsliņiem, “Ezīšiem ” jauns
garderobes iekārtojums.Šovasar pirmo gadu bērnudārzs ir
atvērts visu vasaru. Darbojas viena
rotaļu grupa, kuru apmeklē visu
grupiņu bērni kopā, katru mēnesi
rotējot audzinātājām un auklītēm.
Iespēju apmeklēt bērnudārzu vasarā
ik dienu izmanto apmēram 15 bērni.
Ir bērni, kas bērnudārzu šajā periodā
apmeklēja tikai vienu vai divus
mēnešus, tomēr daži vecāki ļoti
novērtē iespēju to apmeklēt visu
vasaru.Šobrīd rit darbs pie bijušā sociālā
dienesta telpu pielāgošanas
bērnudārza vajadzībām. Pašlaik ir

izsludināsim konkursu firmām, kas
šo darbu varētu veikt.
Remontdarbus ceram pabeigt
novembrī - tad arī grupiņa
“Sprīdītis”, kas līdz tam laikam vēl
darbosies Valtenberģu muižas telpās,
pievienosies Mazsalacas pirmsskolas
izglītības iestādei Parka ielā 14.Kā bitītes stropā
- Prieks, ka ik pa brīdim kāda
jauna ģimene pārceļas uz dzīvi
Mazsalacā, tomēr izskatās, ka arī
šogad aptuveni četri bērni paliks “aiz
svītras”, nedabūjot vietu bērnudārzā.
Esam darījuši visu, lai uzņemtu
iespējami daudz bērnus - grupiņas ir
nokomplektētas līdz noteiktajam
maksimumam.Tomēr izmaiņas var notikt - kāds
pēkšņi pārdomā un vēl gadiņu paliek
mājās, cits iesniegumu ir uzrakstījis,
bet izvēlas apmeklēt citu
bērnudārzu. Tādējādi vietu skaits
grupiņās var mainīties arī pēc 1.
septembra.Pašlaik kopā ar “Sprīdīti” mums ir
43 audzēkņi piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu sagatavošanas grupās, 24
vidējās grupiņas un 18 mazākie
bērniņi, kopā 85 bērni 4 grupiņās.Pārmaiņas notiek arī saistībā ar
darbiniekiem. Vasaras laikā strādājot
par audzinātāju, labi sevi pierādījusi
mazsalaciete Linda Brūdere - viņa,
mācību gadu uzsākot, tiks pieņemta
par audzinātāju. No “Sprīdīša” uz
bērnudārzu līdzi nāks tikai viena
audzinātāja, tāpēc jau tagad mums ir
vakanta vieta šim darbiņam.
Mazajiem sportu turpināšu pasniegt
pati - izkustēties taču arī vajag, jo
pašlaik strādāt sanāk ļoti daudz,
diemžēl lielākoties pie darba galda.
Tomēr ceru, ka ar laiku viss ieies
normālās sliedēs, - smaidot nosaka
jaunā bērnudārza vadītāja.

pasākumu izvērties lauku
attīstības konsultantes Ritas
Gluhas organizētās “Atvērto sētu
dienas” Mazsalacas novadā.Kā dzīvo un saimnieko tavs kaimiņš,
novadnieks tavā vai blakus pagastā? Ne
vienmēr saimniecība vai uzņēmums, kas
atrodas “tepat aiz stūra”, ir labi zināms
un pazīstams! Iespēju apskatīties un
iepazīties pavisam “oficiāli” sniedza
pasākums “Atvērto sētu dienas
Mazsalacas novadā”, ko novada ļaudis
karstajās jūlija un augusta dienās
izmantoja ar lielu entuziasmu.Labie piemēri tepat blakus“Atvērto sētu dienas” organizēja
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Mazsalacas novada lauku
attīstības konsultante Rita Gluha. Šis
pasākums notika četras dienas jūlijā un
augustā, pa dienai veltot katram
Mazsalacas novada pagastam un tajā
esošajām lielākajām, zināmākajām vai
citādi interesantām lauku saimniecībām
un uzņēmumiem. Šāda ideja Ritai radusies, daļēji
iedvesmojoties no asociācijas “Latvijas
Ceļotājs” organizētās akcijas “Atvērtās
dienas laukos”. Līdzīgi tapusi doma
“atvērt“ sētas arī Mazsalacas novadā,
galvenokārt, domājot par vietējiem
jauniešiem vai jaunajām ģimenēm - pie
Ritas jaunie nereti griežoties ar
jautājumu: ko darīt, ar ko nodarboties,
dzīvojot laukos? Pasākuma galvenā ideja
bija iepazīstināt ar labajiem piemēriem

iedvesmu un idejas arī pašiem sākt
darboties. Rita stāsta, ka Mazsalacas
novada saimniecības bijušas atsaucīgas.
Izrādās - visos pagastos ir gana, ko
redzēt un no kā smelties iedvesmu.
Mūsu novads ir spēcīgs
piensaimniecības, lopkopības un
graudkopības ziņā, tomēr jūtams
iztrūkums esot tieši mājražošanas un
amatniecības jomās. Viņasprāt, mājās
ražotus gardumus vai rokām darinātus
suvenīrus novadā nebūtu problēmu
realizēt, jo šeit pat taču Skaņaiskalns,
tūristi, laivotāji, turklāt Mazsalaca ir arī
pirmā lielākā pieturvieta ceļā no
Igaunijas.Visvērtīgākā - citu pieredzePasākums izvērtās noderīgs saimnieki atvēra saimniecību durvis,
dalījās pieredzē, cienāja ar savām
specialitātēm, neskopojās ar padomu un
labprāt stāstīja arī par saviem pūliņiem,
lietām, kas mēģinātas, bet nav
izdevušās. Tieši šī reālistiskā pieredze
bija visvērtīgākā, jo ļāva mācīties, ka ne
vienmēr viss iet gludi, tomēr svarīgākais
ir meklēt jaunus ceļus un nepadoties.
Arī pašiem novadniekiem piedāvājums
licies saistošs, jo ik reizi saimniecību
apskatē piedalījās aptuveni 30-40
cilvēki. Jācer, ka pēc pāris gadiem jau
dosimies ciemos uz kādu no novada
saimniecībām, kuras pirmsākumi
meklējami iedrošinošā vārdā vai idejā,
kas gūta no “Atvērto sētu dienām”
Mazsalacas novadā!

DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM SAMAZINĀTS NODOKLIS
ATSAUCE

Mazsalacas novada pašvaldība
informē, ka saskaņā ar likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli" 5.
panta (12) daļu "Nekustamā
īpašuma nodokļa summa ir
samazināma par 50 procentiem no
aprēķinātās nodokļa summas, [..], ja
šai personai (pašai vai kopā ar
laulāto) vai tās laulātajam taksācijas
gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni
vecumā līdz 18 gadiem (arī
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē
ievietoti bērni) un ja personai vai tās
laulātajam šajā objektā ir deklarētā
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no
minētajiem bērniem. [..].”-

Jūlija mēneša avīzē bija minēta
informācija, ka, lai persona
saņemtu augstāk minētos nodokļu
atvieglojumus, tai jāiesniedz
attiecīgs iesniegums Mazsalacas
novada domē. Tomēr attiecībā uz
2014. gadu augstākminētā likuma 5.
panta 1.2 daļā noteiktā
atvieglojuma piemērošanai
nepieciešamie dati tiek nodoti
pašvaldībām ar valsts informācijas
savietotāja starpniecību (LR
15.12.2011 likumu redakcija), tāpēc
iesniegums par nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu nav jāraksta.

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā,
II kārta” ieviešanas gaita.

Lai projekta ietvaros īstenotu iecerētos papildu darbus un izvēlētos būvdarbu izpildītāju,
05.08.2014 tika izsludināts iepirkums “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība
Palejas un Kalna ielās Mazsalacā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 19.08.2014. Plānotais
papildu darbu apjoms ir 0.3 km ūdensapgādes un 0.3 km kanalizācijas tīklu izbūve.-

Saiva Liepa iepazīstina ar atjaunotajām "Ezīša" grupiņas telpām

VISIEM

N O VA D A S E N I O R I E M

Piektdien, 29. augustā Mazsalacas novada Sociālais dienests organizē
vienas dienas ekskursiju uz Alūksnes novadu.
( Raķešu bāze ( līdzi ņemams gaismas lukturītis), ekskursija pa pilsētu,
Ates dzirnavas, Glika Bībeles muzejs, Dabas muzejs, podnieku darbnīca
u.c. ). Izbraukšana plkst. 7:30 no Mazsalacas Kultūras centra.
Transporta izdevumus segs pašvaldība, ieejas maksas apskates objektos
apmēram 10.00 euro sedz katrs ekskursijas dalībnieks.
Dalības maksa 3.00 euro, pieteikt A. Bērziņai pa tel. 64251387 vai
29372138 līdz 26. augustam.

!

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA MAZSALACĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BANGA KPU".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada
Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārta" ieviešanas gaita.

Pēc atkārtotas iepirkuma procedūras SIA “BANGA KPU” 31.07.2014 noslēdza līgumu ar
SIA “HALLE B” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Skaņkalnes pagasta
Skaņkalnes ciemā. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 168 998.14 EUR, no kuras 140921.98
EUR finansē Eiropas Savienība, savukārt, 28 076.16 EUR ir Mazsalacas novada pašvaldības
ieguldījums. Līguma ietvaros saskaņā ar tehniskā projekta risinājumu tiks veikta 1973 m
ūdensvada tīklu rekonstrukcija un 355 m pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana.-

!

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MAZSALACAS NOVADA SKAŅKALNES PAGASTA
SKAŅKALNES CIEMĀ, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BANGA KPU".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
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MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS
PAŠVALDĪBĀ

SAISTOŠIE

Mazsalacā, 18.06.2014. - Nr. 9/18.06.2014. sēdes protokols Nr. 13., 12/$
Precizēti 16.07.2014. sēdes protokols Nr. 14., 13$
Par pakalpojuma "Aprūpe mājās"
nodrošināšanu Mazsalacas novadā$
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu$

priekšlikumus, kāds pakalpojuma veids un
apjoms klientam ir nepieciešams; 8.2. desmit darba dienu laikā, skaitot no
visu šo noteikumu 7.punktā paredzēto
dokumentu saņemšanas brīža, pieņem
lēmumu par Aprūpes sniegšanu vai par
atteikumu sniegt Aprūpi, un noslēdz
līgumu (2.pielikums) starp klientu, viņa
apgādnieku un pakalpojumu sniedzēju,
I. Vispārīgie jautājumi
bet, ja apgādnieks normatīvajos aktos
1. Šie noteikumi nosaka aprūpes mājās
noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu
pakalpojuma (turpmāk tekstā -Aprūpe)
līgumu, noslēdz starp klientu, pašvaldību
piešķiršanas, saņemšanas, samaksas kārtību,
un pakalpojuma sniedzēju.tā veidus, līmeņus, kā arī pārtraukšanas un
9. Dienests normatīvajos aktos noteiktajā
Aprūpes jautājumos pieņemto lēmumu
kārtībā veic aprūpes kvalitātes novērtēšanu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.sastādot Aprūpes kvalitātes novērtējumu
2. Par aprūpes nepieciešamību un tās
(3.pielikums).apjomu aprūpējamai personai (turpmāk
III. Aprūpes veidi
tekstā - klients) pēc iesnieguma saņemšanas
10. Pastāvīga Aprūpe līdz gadam un ilgāk –
lemj Sociālais dienests (turpmāk tekstā –
klientiem, kuri vecuma, garīgas attīstības vai
Dienests).fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt
3. Aprūpi Dienests nodrošina darba dienās.ikdienas mājas darbus un personīgo aprūpi, tā
4. Aprūpi sniedz aprūpētāji, kuru darbu
var būt maksas vai pašvaldības apmaksāta.vada sociālais darbinieks.11. Pagaidu Aprūpe uz laiku līdz sešiem
5. Aprūpi nodrošina Mazsalacas novadā
mēnešiem – klientiem slimošanas un
dzīvesvietu deklarējušiem un dzīvojošiem
atveseļošanās perioda laikā, ja ir grūtības
veciem cilvēkiem, bērniem invalīdiem,
veikt ikdienas mājas darbus un savu
pieaugušām personām ar invaliditāti, kā arī
personisko aprūpi un kuriem nav apgādnieku
personām, kurām slimības laikā vai
vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt
atveseļošanās periodā ir grūtības veikt mājas
nepieciešamo palīdzību, tā var būt maksas vai
darbus un personisko aprūpi.pašvaldības apmaksāta.6. Līgumi par Aprūpes sniegšanu tiek slēgti
IV. Pašvaldības apmaksāta Aprūpe
27.05.2003. Ministru kabineta noteikumos
12. Pašvaldības apmaksātu Aprūpi piešķir
Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība klientiem, ja to ienākumi nepārsniedz: 12.1. 45% no attiecīgā gada spēkā esošās
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
minimālās darba algas valstī – vienam
segtas no pašvaldības budžeta” paredzētajā
ģimenes loceklim; kārtībā.12.2. 60% no attiecīgā gada spēkā esošās
II. Aprūpes piešķiršanas kārtība
minimālās darba algas valstī – vientuļam,
7. Aprūpes saņemšanai nepieciešamie
kuram nav palīdzētspējīgu likumīgo
dokumenti: apgādnieku (Civillikuma 188. pants),
7.1.klienta vai viņas apgādnieku iesniegums
atsevišķi dzīvojošam vecuma vai
ar situācijas aprakstu, vēlamo risinājumu
nestrādājošam invaliditātes 1. vai 2. grupas
un pakalpojumu apjomu.pensijas saņēmējam; 7.2. dokumenti, kuri sniedz informāciju
12.3. 75% no attiecīgā gada spēkā esošās
par klienta un tā apgādnieku maksātspēju:
izziņa no darbavietas par ienākumiem,
minimālās darba algas valstī vienam
mācību iestādes, Nodarbinātības valsts
ģimenes loceklim, ja ģimenē ir tikai
aģentūras; iztikas līdzekļu deklarācija, kas
pensionāri un I vai II grupas nestrādājoša
sagatavota atbilstoši 30.03.2010. Ministru
persona ar invaliditāti.kabineta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi
13. Dienestam ir tiesības lemt arī par
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu" prasībām; - Aprūpes nepieciešamību klientiem citos
gadījumos, ja to nosaka augstāka juridiska
7.3. izziņu no ģimenes ārsta par Aprūpes
spēka tiesību normas.nepieciešamību un kontrindikāciju
neesamību.V. Aprūpe par samaksu
8. Dienests: 14. Gadījumos, kad klients neatbilst IV
8.1. piecu darba dienu laikā pēc
nodaļas 12.punktā minētajiem kritērijiem,
iesnieguma saņemšanas veic apsekošanu
samaksu par aprūpi veic klients vai tā
mājās, aizpilda Aprūpe mājās pakalpojuma
apgādnieki.novērtēšanas karte (1.pielikums), sagatavo

!

UZSĀKTS

PROJEKTS

S ALACAS UPES POSMA TĪRĪŠANAI
Biedrība „Ziemeļvidzemes
ģeoparks” ir uzsākusi projekta „Salacas
upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz
Ramatas ietekai” īstenošanu (Līguma
Nr. 1-20/153). Projekts tiek veikts
Latvijas vides aizsardzības fonda
apakšprogrammas "Vides aizsardzības
projekti" projektu vadlīnijas "Dabas un
bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla
izpratnē" ietvaros, tā īstenošanu
līdzfinansē Mazsalacas novada
pašvaldība.Projekta ietvaros paredzēts no
kritušiem kokiem un sanesumiem
attīrīt Salacas upes posmu aptuveni 12,2
km garumā – no Mazsalacas līdz
Ramatas ietekai Salacā. Upi daudzās
vietās daļēji aizšķērso krituši, bebru vai
4

vēja nogāzti koki. Tie veido
aizšķērsojumus, aizdambējumus no upes
sanesām un cilvēku radītiem
atkritumiem. Attīrīšanas darbi
nepieciešami, lai novērstu upes
palēnināšanos un aizaugšanu, padarītu
to vieglāk pieejamu laivotājiem, kā arī
atjaunotu teritorijas ainavisko vērtību. Attīrīšanas darbi tiek uzsākti šī gada
augustā, projekta gaitā tiek arī
organizētas talkas ar vietējo iedzīvotāju
līdzdalību upes un tās krastu attīrīšanai
no cilvēku radītiem atkritumiem, kā arī
no kritalām attīrīts smilšakmens
atsegums „Dauģēnu cirks”. Projekta
īstenošanas termiņš: 2014. gada 1.
decembris.Projekta kopējās izmaksas ir
39450,00€. No tām Latvijas vides
aizsardzības fonda līdzfinansējums ir 31
346,00€, pārējās izmaksas sedz
Mazsalacas novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējums.
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NOTEIKUMI
15. Līgumu par aprūpi slēdz klients vai tā
apgādnieki.-

19. Transporta pakalpojumus aprūpētāja
nokļūšanai līdz klientam sedz pašvaldība tās
noteiktajā kārtībā un apmērā, bet, ja klients
VI. Iespējamā Aprūpe, līmeņi un
neatbilst IV nodaļas 12.punktā minētajiem
izcenojumi
kritērijiem klients vai tā apgādnieki.16. Iespējamā Aprūpe: VII. Aprūpes pārtraukšana
16.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi,
20. Aprūpi pārtrauc, ja:sabiedrībā notiekošo; 20.1.klients atgūst pašaprūpes spējas;16.2. medicīnas darbinieku izsaukšana; 20.2.izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ
16. 3. pārtikas produktu pirkšana un
apgādnieki nespēja nodrošināt klienta
piegāde; aprūpi un uzraudzību;16.4. medikamentu, ikdienas preču
pirkšana un piegāde; 20.3.iestājas klienta nāve;16.5. dzīvojamo telpu uzkopšana reizi
20.4. klients tiek ievietots ilgstošas
nedēļā; sociālās aprūpes institūcijā;16.6. logu mazgāšana reizi gadā; 20.5.klients rakstiski atteicies no aprūpes
16.7. veļas nodošana mazgātavā, saņemšana
pakalpojumiem;(par mazgāšanu maksā klients); 20.6.klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi
16.8. dzīvokļa īres un komunālo
cita novada teritorijā vai ārzemēs;maksājumu kārtošana; 20.7.ja klients un sociālā darba speciālists
16.9. kurināmā piegāde telpās, krāsns
kurināšana; viena mēneša laikā nevar vienoties par
16.10. ūdens ienešana un iznešana; pakalpojuma apmēru, kvalitāti un
16.11. pavadoņa pakalpojumi divreiz
samaksu;mēnesī, apmeklējumi slimnīcā; 20.8.ja klients nokavējis maksājumus par
16.12. palīdzība dokumentu kārtošanā; saņemtajiem pakalpojumiem.16.13. minimāla apģērba labošana; 16.14. palīdzība ēdiena gatavošanā,
VIII. Lēmuma paziņošanas,
nozīmētas diētas ievērošana, barošana,
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
trauku mazgāšana; 21. Dienesta pieņemto lēmumu var
16.15. personīgā aprūpe – mazgāšana; apstrīdēt klients un personas, kuru tiesības
16.16. nagu griešana un matu skūšana; šis lēmums skar Mazsalacas novada domē
16.17. izkļūšana, iekļūšana gultā, tualetes
Administratīvā procesa likuma noteiktā
apmeklēšana, ģērbšana un pamperu
kārtībā.nomaiņa.22. Mazsalacas novada domes lēmumu var
17. Aprūpes līmeņa noteikšana, iekļaujot 16.
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
punktā noteiktos pakalpojumus:likumā noteiktā kārtībā.-

!

1.
2.
3.
4.

APRŪPES BIEŽUMS
Aprūpe 2x nedēļā,
kopā līdz 4 stundām
Aprūpe 2 – 3x nedēļā,
kopā līdz 6 stundām
Aprūpe 5x nedēļā,
kopā līdz 10 stundām
Aprūpe 5x nedēļā,
kopā līdz 20 stundām

LĪMENIS

1
2
3
4

18. Izcenojumi maksas Aprūpei iekļaujot 16.
punktā noteiktos pakalpojumus:APRŪPES BIEŽUMS
1.
2.
3.
4.

Aprūpe 2x nedēļā,
kopā līdz 4 stundām
Aprūpe 2 – 3x nedēļā,
kopā līdz 6 stundām
Aprūpe 5x nedēļā,
kopā līdz 10 stundām
Aprūpe 5x nedēļā,
kopā līdz 20 stundām

-

IZCENOJUMS
PAR 1 NEDĒĻAS
APRŪPI EURO
UN PVN

!
!!
!!

Domes priekšsēdētājsHarijs Rokpelnis$

Mazsalacā, 2014.gada 16.jūlijāNr.11(16.07.2014. sēdes protokols Nr.14., 16)Grozījumi 2009.gada 8.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1
„Mazsalacas novada pašvaldības
nolikums”

17.12

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantuIzdarīt 2009.gada 8.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Mazsalacas novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā –
Nolikums) grozījumus un no Nolikuma
izslēgt 6.15.1. , 6.15.2. un 6.16. apakšpunktus. -

34.23

-

6.85
10.27

UZSĀKTS

!

Domes priekšsēdētājs-

H.Rokpelnis

PROJEKTS

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRA
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) finansēto projektu atklāta
konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai"
ceturtās kārtas ietvaros Mazsalacas
novada Kultūras centram ar
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas lēmumu ir
piešķirts finansējums
projekta „Mazsalacas
novada Kultūras centra
energoefektivitātes
paaugstināšana”
īstenošanai (projekta Nr.
KPFI-15.3/141).Projekta īstenošanas
rezultātā Mazsalacas novada
Kultūras centra ēkā tiks veikta
vienkāršota renovācija norobežojošajās
konstrukcijās, kas būtiski samazinās
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomus un

kaitējumu videi, kā arī samazinās
energoresursu izmaksas. Ēkā tiks veikta
fasādes siltināšana, grīdas, pagraba,
cokola un augšstāva pārseguma
siltināšana, nomainīti vecie koka logi
un durvis pret jauniem. Projekta
īstenošanas rezultātā
jāsasniedz oglekļa dioksīda
emisijas samazinājuma
rādītājs vismaz 11765.11 kg
CO2 gadā. Projekta īstenošanas
termiņš ir ne vēlāk kā
2015. gada 31. janvārī. Projekta attiecināmās
izmaksas ir 34 146.35€, no
tām KPFI līdzekļi ir 82% jeb
28 000.01€.Pārējās izmaksas 6146.34€ apmērā jeb
18% no attiecināmajām izmaksām sedz
Mazsalacas novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējums.
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GODĀ CELTS DIVRITENIS UN TĀ BRAUCĒJS
Uz skanīgas nots beigušies Mazsalacas velosvētki
“Ērenpreisam 123”, kas notika 26. jūlijā. Šī bija īsta svētku diena ikvienam velomīlim, jo velosipēds kā veselīgs,
ekonomisks un stilīgs pārvietošanās līdzeklis mūsdienās arvien vairāk
atgūst savu kādreizējo popularitāti. Neatkarīgi no
tā, vai ar velo jābrauc pilsētas sastrēgumos vai
jāiekļaujas mazpilsētas rimtajā ikdienā, tas ir
neaizvietojams un uzticams biedrs ikvienam
veselīgi un zaļi domājošam. Tieši tādu to savulaik
radīja mazsalacietis Gustavs Ērenpreiss, kas Rīgā
atvēra pats savu velosipēdu fabriku un radīja
velosipēdu marku “Erenpreis”. Tāpat mūsdienās
caur šo uzņēmīgo novadnieku gan Latvijā, gan
ārpus tās atbalsojas viņa brāļa mazmazdēla Toma
Ērenpreisa atjaunotā velomarka “Ērenpreiss”, kas
turpina radīt elegantus un skaistus divriteņus ērtai
ikdienas lietošanai. Iekāpt sendienās
Godinot Ērenpreisu dzimtu un velosipēda kā
pārvietošanās līdzekļa daudzās priekšrocības,
velosvētkos Mazsalacā ikviens bija aicināts
izbaudīt īstu mazpilsētas burvību ar romantisko
Ulmaņlaiku piesitienu. Svētku dalībnieki tika
aicināti tērpties, piedomājot par to, kas modē bija
20. gadsimta 20.-30. gados, tāpat arī uzpucēt savus
velosipēdus, ar ko doties tradicionālajā veloparādē.
Šogad veloparādes dalībnieki izmeta vairākus
slaidus lokus pa Mazsalacas klusajām,
romantiskajām ieliņām, pabraucot garām arī bijušā
vietējā velomeistara un Gustava Ērenpreisa
mācekļa Voldemāra Veides mājai un velodarbnīcai,
kas aktīvi darbojās no 1923.-1945. gadam.

Veloparāde noslēdzās Skaņajā kalnā, kur šoreiz dalībniekus gaidīja
neparasts pārsteigums - zemajos koku zaros izaugušie kliņģeri, kurus
parādes dalībniekiem dāsni bija izcepis vietējais kūku veikals “Miks”. Pēc tradicionālā foto ar Skaņokalnu fonā, velomīļi devās atpakaļ uz
pilsētas centru, kur ar lielisku atspirdzinājumu tos
sagaidīja pasākuma atbalstītājs “Valmiermuižas
alus”, bet Tirgus laukumā jau gāja vaļā
dažnedažādas izdarības - roku laušanās, virves
vilkšana, dambretes spēlēšana, rata ripināšana,
iešana ar koka kājām, kā arī jautras spēles un
aktivitātes bērniem.Prieks pašam un citiem
Šogad veloparādes žūrija par “Ērenpreisa
jaunkundzi” nominēja Lauru Grotusi, bet
“Ērenpreisa kunga” titulu ieguva Pēteris Kirilovs.
Nomināciju “Retrofellis” ieguva Arnis Spredis, bet
par “Svētku acu prieku” kļuva Indra Svīķe un Marta
Paula Baltruka. Parādē piedalījās vairāk kā 100
dalībnieku - gan vietējie, gan arī no tālākām
vietām, kā Rīgas, Cēsīm, Alojas, Limbažiem,
Valmieras, Aizkraukles, Ogres, arī Zviedrijas un
Austrijas.-

Paldies par atbalstu svētku organizēšanā veikalam
“Elvi” Mazsalacā, SIA “Vidovska serviss”, Latvijas
Radio 1 un Latvijas Radio 5, pieaugušo trīsriteņiem
“Hopp”, velodarbnīcai “Ērenpreiss”,
“Valmiermuižas alus”, Mazsalacas novada Kultūras
centram, Mazsalacas novada domei un ikvienam
velosvētku organizēšanā iesaistītajam
"Ērenpreisa Kungs" un "Ērenpreisa Kundze"$ brīvprātīgajam! Ar Jūsu palīdzību svētki izdevās un
deva lielisku atbalsi Mazsalacas novadam! Uz
Pēteris Kirilovs un Laura Grotuse
tikšanos nākamgad!
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Noslēgušies Mazsalacas pilsētas svētki,
Pašmāju un viesmākslinieku uzstāšanās
uzdrošinājās pieņemt izaicinājumu un ierasties
kas notika no 22. jūlija līdz 27. jūlijam. Tajos
Mazsalacas novada Kultūras centra iekšpagalmā svētkos uzcirties kā nākas! Šogad veloparādē
piecu dienu garumā notikuši daudzveidīgi
piedalījās vairāk kā simts dalībnieku, liela daļa no
uz izjustu un romantisku koncertu 24. jūlija
pasākumi, ļaujot izskanēt novada vārdam
tiem bija tieši Mazsalacas novada ļaudis.vakarā aicināja dziedātāja Vita Upeniece.
gan tuvākā, gan tālākā apkārtnē. Izbaudīt bijušās novadnieces samtaino balsi un
Velosvētkos ikviens varēja izmēģināt gan vecos,
vasarīgi silto vakaru izmantoja daudz ļaužu,
Kino vasaras vakarāgan jaunos velosipēdu modeļus, izbraukt ar
piepildot Mazsalacas Kultūras centra
pieaugušo trīsriteni, nogaršot “Mika” ceptos
Pilsētas svētku ieskaņās iedzīvotāji bija aicināti
iekšpagalmu teju stāvgrūdām pilnu. Novadnieku kliņģerus tieši no koka zariem, izcīkstēties
uz diviem kinovakariem - pirmajā tika
vakarā, kurā piedalījās Juris Mūrnieks, Mārtiņš
daudzveidīgajās Ulmaņlaiku spēlēs un gūt
demonstrēts dokumentālais raidījums “Dzimtas
Brūveris un Daina Melngaile, dziedāja Mazsalacas simtiem citu pozitīvu iespaidu. Dienas vidū
detektīvs - Ērenpreisu dzimta”, savukārt otrajā
vidusskolas skolēnu jauktais ansamblis un
Kultūras centrā notika izstādes “Raibā vasara
novada iedzīvotājiem bija dota iespēja tikties ar
meiteņu vokālais ansamblis “Ēra”. “Ēra” kopā ar
Mazsalacā” atklāšana, kā arī TLMS “Dzilna”
Anša Epnera studijas AVE filmdari Ivaru Zviedri,
Mazsalacas jauniešu džeza grupu (Mazsalaca
tērpu demonstrējumi. kā arī noskatīties dokumentālo filmu
Youth Jazz Band) 25. jūlija vakarā sniedza
“Dokumentālists”. Izrāde bērniem, gadatirgus un kapu svētki
neaizmirstamu muzikālu baudījumu Lībiešu
pilskalna estrādē - uz koncertu bija ieradušies 780
Jaunas izstādes
Pilsētas svētki dzidri izskanēja svētdien, kad uz
klausītāji.
Koncertā
uzstājās
arī
džeza
dziedātāja
brīvdabas
teātri pilsētas Tirgus laukumā bija
Mazsalacas novada muzejā kuplā interesentu
Evelina
Protektore.aicināti
bērni.
Rīgas Skolēnu pils teātris “Zīļuks”
pulkā tika atklāta izstāde “Mazsalacas
izrādīja
krāšņu
kostīmu lugu “Sprīdītis”. Kamēr
tekstilfabrikai - 150”. Izstādes iniciatore bija
Neizpaliek arī sportiskas aktivitātes
bērni skatījās izrādi, vecāki varēja mierīgi
Mazsalacas novada muzeja vadītāja Vija
Darba nedēļas noslēgumā, piektdienas
izšiverēt tirgusbūdas, bet pulksten divos
Rozenberga, bet galvenā vēstures materiālu
pēcpusdienā uz karstiem mačiem un arī
Mazsalacas kapos notika svētbrīdis, lai atcerētos
vācēja - vēstures fanātiķe Māra Grāvele. Tāpat
draudzīgu spēli bija sanākuši gan lieli, gan mazi
tos novada ļaudis, kas aizgājuši mūžībā. Pēc
izstādes tapšanā aktīvi iesaistījušies Latvijas
florbola cienītāji Mazsalacas florbola dienas 2014 svētbrīža iedzīvotāji rimti un nesteidzīgi
Valsts arhīva un Valmieras zonālā valsts arhīva
ietvaros. Bija gan sacensības individuālajā
apciemoja katrs savu dzimtas piemiņas vietu,
pārstāvji un, protams, atsaucīgie mazsalacieši,
meistarībā, gan komandu turnīri pieaugušajiem
atceroties aizgājušos ļaudis un laikus, kas likuši
atnesot uz izstādi gan austos vilnas un lina
un bērniem. Notika arī veterānu komandu
pamatus šo dienu Mazsalacai un mazsalaciešiem.
audumus, gan senus dokumentus, fotoalbumus
draudzības spēle “Mazsalaca” pret
un citas ar tekstilfabriku saistītas mantas. Izstāde
“Taizels” (Rīga). muzejā būs apskatāma visu ziemu. Goda vietā velo
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā tika atklāta
Pilsētas svētku
talantīgā, bet plašāk maz pazīstamā novadnieka
kulminācija
nu jau
Jāņa Apsītes (1949.-2009.) darbu izstāde “Ainava”.
Mazsalacas novada domes deputāti izsaka pateicību ceturto
gadu
pēc kārtas
Izstādē apskatāmi viņa eļļas darbi, kā arī unikālas
Dacei Jurkai, Valteram Mitānam, Lailai Stradai, Vija Rozenbergai,
skiču burtnīcas - gleznotas līdz 1990. gadam. Pēc ir Mazsalacas velosvētki. Zanei Bergai, Zanei un Gintam Lustēm, kā arī ikvienam
Šogad svinējām Gustava
1990. gada gleznotie darbi atrodas Krievijā. iesaistītajam palīgam un brīvprātīgajiem par veiksmīgi un
Ērenpreisa 123. jubileju.
patīkami organizētajiem Mazsalacas pilsētas svētku pasākumiem!
Prieks par ikvienu, kas
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MAZSALACAS FLORBOLA DIENA 2014
2014. gada 25. jūlijā Mazsalacas pilsētas
svētku nedēļas ietvaros
multifunkcionālajā sporta laukumā
notika florbola popularizēšanai veltīts
pasākums „Mazsalacas florbola
diena-2014”. Jau no diviem dienā
laukumā rosījās dažādu vecumu un
prasmju līmeņa florbolisti, lai sacenstos
pirmajā sacensību disciplīnā, kurā bija
jāpārspēj „koka vārtsargs” ar sitienu no
laukuma centra līnijas, raidot bumiņu
pāri šķērslim. Trīsdesmit dalībnieku
konkurencē par uzvarētājiem kļuva:
meitenēm – Renāte Kārkliņa, zēniem –
Aksels Šoks, dāmām – Anna Luste,
kungiem – Ivars Kaužēns.Florbola diena turpinājās ar bērnu
komandu vecumā līdz 14 gadiem turnīru
3:3 uz samazināta izmēra laukuma.
Turnīrā piedalījās piecas komandas:
„Mazulīši” (Renāte Kārkliņa, Jānis
Mickevičs, Dāvids Žuravļovs), „Ir, ir –
nav, nav” (Jānis Aivis Ceriņš, Marks Vāle,
Renārs Birkentāls), „Radinieki” (Simona
Šoka, Emīlija Salaciete, Aksels Šoks),
„Grinčs” (Jēkabs Jostsons, Patriks
Prauliņš, Daniels Rendijs Pāže) un
„Alberts” (Roberts Tučs, Andreass
Džabours, Kalle Valdmanis). Azartiskās
cīņās tika izspēlēts viena apļa turnīrs, un
kopvērtējumā pirmo vietu izcīnīja

komanda „Ir, ir – nav, nav”, otrie –
„Mazulīši”, uz pjedestāla trešā pakāpiena
– „Radinieki”, ceturtie – „Grinčs”, bet
komanda „Alberts” bija spiesta
samierināties ar piekto vietu. Labākie
vārtu guvēji: meitenēm – Renāte
Kārkliņa, zēniem – Jānis Aivis Ceriņš.Pieaugušo turnīrā piedalījās trīs
komandas – divas vietējās, „Vimba” un
„Plus-mīnus”, kā arī viesi no Rīgas puses,
komanda „Taizels”. Par viena apļa
turnīra uzvarētājiem kļuva Mazsalacas
komanda „Vimba”, otrajā vietā „Taizels”,
trešie „Plus-mīnus”. Par turnīra
labākajiem tika atzīti: uzbrucējs Mārtiņš
Kalniņš „Vimba”, aizsargs Ints Vancāns,
„Taizels”, un vārtsargs Ričards Salacietis
„Vimba”.Pasākuma noslēgumā tika aizvadīta
draudzības spēle starp Mazsalacas un
FK „Taizels” veterānu komandām. Spēlē
notika sīva spēkošanās, tomēr
atbildīgākajos momentos vairāk
izpaudās viesu pieredze un spēlētāju
individuālā meistarība, kas arī tai ļāva
izcīnīt uzvaru ar rezultātu 6:0.
Mazsalacas komandas vārtus atzīstami
sargāja bijusī mazsalaciete, dāmu
komandas „Rubene” un Latvijas florbola
sieviešu izlases vārtsardze Ilga
Jēkabsone, kura saņēma balvu
nominācijā „Labākais no labākajiem”.Informāciju sagatavoja Gints Luste
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MAZSALACAS MEDIĶI
VISLABĀKIE !

Mediķu sporta spēlēs komanda “Jautrās drapes” no
Mazsalacas izcīna sensacionālu uzvaru! No 1. līdz 3. augustam Cēsu rajona Priekuļu pagasta
“Mežrozēs” notika ikgadējās Mediķu sporta spēles, ko
organizē biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”
ģenerālsekretārs Uldis Līkops. Kā pastāstīja Mazsalacas
slimnīcas direktors Edgars Grandāns, Mazsalacas slimnīcas
kolektīvs Mediķu sporta spēlēs piedalās jau kopš 1998. gada,
tomēr uzvarēt nebija laimējies vēl ne reizi. Pirms pieciem
gadiem uzvara bijusi tuvu - ieguvuši godpilno 2. vietu, tomēr
šogad visi apstākļi bijuši labvēlīgi. Kā atzīst E. Grandāns,
šogad, acīmredzot, nokomplektēta labākā komanda, kāda
jebkad bijusi. Mediķu sporta spēles ir visnotaļ populārs pasākums - šogad
tajās piedalījušies vairāk kā 3000 dalībnieki - mediķi un viņu
ģimenes locekļi no visas Latvijas. No Mazsalacas sporta spēlēs
piedalījušies 30 dalībnieki, kuri 38 komandu konkurencē
kopvērtējumā izrādījušies vislabākie. Disciplīnas bijušas
ārkārtīgi daudz un dažādas gan individuālajos, gan arī
komandu sporta veidos - virves vilkšana, futbols, badmintons,
volejbols, makšķerēšana ir tikai dažas no daudzveidīgajām
veselīgā dzīvesveida popularizēšanas aktivitātēm. Tāpēc vēl jo
lielāks prieks un lepnums, ka viena no mazākajām slimnīcām
Latvijā spējusi apvienot tik sportiskus un azartiskus
komandas locekļus, “izgriežot pogas” pārejām mediķu
komandām. Apsveicam un lepojamies!

Uzvara ir rokā!$
Mazsalacas slimnīcas komanda$
Mediķu sporta spēlēs "Mežrozēs"

T REŠĀ

VIETA

BURTNIEKU NOVADA
KAUSĀ VOLEJBOLĀ

Komandu vecumā līdz 14 gadiem pirmo trīs vietu ieguvēji:$
I vietā “Ir, ir -nav, nav”, II vietā “Mazulīši”, III vietā “Radinieki”
6

Jūlija pēdējā nedēļas nogalē aizvadīts Burtnieku
novada kausa izcīņas turnīrs volejbolā. Sacensībās
startēja arī volejbola komanda “Ramata” (Gatis Brokāns, Uģis
Brokāns, Oskars Ramats, Varis Frombergs, Toms Kļaviņš,
Harijs Rokpelnis, Mārcis Gulbis, Jānis Liepiņš),
kopvērtējumā iegūstot trešo vietu. Burtnieku kauss notika
jau 15. reizi, un šoreiz dalībnieku pulkā bija 19 komandas.
Vīriešu konkurencē kausu ieguva mājinieki – "Burtnieki", 2.
vietu - Vecpiebalgas komanda, bet sievietēm spēcīgākās
izrādījās bijušās Latvijas izlases spēlētājas, kuras bija
izveidojušas apvienību "Saulainais Burtnieks".
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GADA CILVĒKS

A R L I E LU AT B A L S I

Konkursā “Gada cilvēks Mazsalacas novadā
2013” meiteņu vokālais ansamblis “Ēra” ieguva
Mazsalacas novada Gada kolektīva titulu.
Ansamblis “Ēra” jau labu laiku Mazsalacas novada
ļaudis priecē ar savu kvalitatīvo sniegumu un, ik
reizi uzstājoties, patīkami pārsteidz ar ar savu
koncertprogrammu. To, uz ko “Ēra” patiesībā ir
spējīgas, meitenes parādīja XXV Vispārējo Dziesmu
un deju svētku laikā, kad ieguva godpilno pirmo
vietu vokālo ansambļu konkursā Sieviešu vokālo
ansambļu kategorijā.

tikai virzienu - idejiski, stilistiski. Tā mēs nonācām
līdz sadarbībai ar Mazsalacas jauniešu džeza orķestri gribējām dziedāt skaistas dziesmas ar brīnišķīgu
instrumentālo pavadījumu. Vēlams džezu un populāro
mūziku. Rezultāts bija klausāms šovasar, Mazsalacas
pilsētas svētkos.
Vienīgā nemainīgā lieta ansamblī ir tā, ka mēs
zinām augsto un zemo balsu īpašnieces. Pārējais kurš kuru balsi īsti dziedās, kam tiks solo - tas viss
tiek izdomāts pirms jaunā skaņdarba iestudēšanas,
ņemot vērā dziedātāju balss īpašības un to
piemērotību dziedamajam materiālam. Kustības
Stāsta Dita Tomsone, ansambļa “Ēra” vadītāja:
cenšamies izmantot maz, jo ir brīži, kad kustības
Kā sākās tava sadarbība ar ansambli “Ēra”?
traucē ne vien dziedātājiem, bet arī klausītājiem.
2007. gada septembrī,
Izņēmums ir Stīvena Hetfīlda dziesma "Tjak!", kuras
kad sāku strādāt
ideja aizgūta no Bali salas mūku rituāliem. Šī
Mazsalacas Mūzikas un
dziesma bez horeogrāfijas nemaz nav iedomājama.
mākslas skolā, pie manis
Tērpu idejas mums atnāk dažādi. Visu, ko esam
atnāca četras meitenes,
iedomājušās, apspriežam, izsakām viedokļus. Bet ar
kuras ļoti vēlējās turpināt
meitenēm un kleitām tā parasti ir - kā viena gatava,
dziedāt kopā. Mūzikas
tā vajag jau otru - labāku, skaistāku, citādāku...
skolas zālē viņas man
Cik viegli vai grūti rit mācīšanās process?
dziedāja pašu aranžētas
Parastais “Ēras” mēģinājums ir trīs stundas garš.
dziesmiņas un bija pilnas
Sākam ar pļāpām par dzīvi, par aktualitātēm, par
entuziasma savu
plāniem. Tad iedziedamies. Parasti a cappella,
aizraušanos turpināt.
neizmantojot klavieres, jo tas ir labākais veids, kā
Starp citu, arī nosaukums
attīstīt a cappella dziedāšanas prasmes arī iestudējot
“Ēra” esot radies no dziesmas "Jauna ēra", kuru
dziesmas. Jauno dziesmu apgūšanas process mēdz
meitenes kādu laiku dungojušas.
ļoti atšķirties. Reizēm tas prasa pārdesmit minūtes, jo
Vai tev bija ambīcijas, kā “Ērai” būtu jāskan, kas meitenes ir labi apguvušas nošu lasīšanu no lapas.
Citkārt - tikai tādēļ, ka noskaņojums nav īstais jāsasniedz?
jaunā dziesma prasa lielāku pacietību. Izmantojam
Sākumā meitenes dziedāja kvartetā - Elza Lauzne,
arī klavieres, dziedam pa vienai, pa dažām kopā. Tad
Guna Rasa, Zane Siņicina un Indra Svīķe. Vēlāk
mums pievienojās arī Kate Anna Lauzne. Kā galveno atkal papļāpājam. Un ir mēģinājumi, kad notis jau
apgūtas, un tad tikai dziedam un dziedam, kaut
uzdevumu sev uzstādīju, pirmkārt, nekad, nekad
desmit reizes vienu un to pašu, līdz nonākam līdz
nesagandēt viņu dabisko sajūsmu par dziedāšanu un
muzicēšanu kopā. Otrkārt - iemācīt viņām labāko, ko īstajai skaņas kvalitātei, īstajam raksturam, īstajai
zinu es, lai šī kopā dziedāšana būtu arī kvalitatīva, lai krāsai un noskaņai.
Es vēl aizvien brīnos un patiesībā esmu neizsakāmi
viņas justos droši par to, ko dara. Treškārt, saliekot
priecīga, ka arī šis mācīšanās process mums var
prieku un prasmes kopā, lai viņas visu laiku attīstītos
sagādāt baudu.
un varētu dziedāt, ko vien sirds kāro.
Es pati kā ansambļa dalībniece esmu ieguvusi
Pagājušā gada Dziesmu un deju svētku lielais
brīnišķīgu pieredzi vokālajā grupā “Anima Solla”, kas panākums - gaidīts, pelnīts, necerēts?
Mārītes Puriņas vadībā jau 15 gadus ir viens no
Šim sasniegumam vēl aizvien ir ļoti patīkama
labākajiem ansambļiem Latvijā. No šī ansambļa man
pēcgarša. Galvenokārt tādēļ, ka, pieturoties pie mūsu
mantojumā nāk gan muzikālas lietas, gan izpratne par stratēģijas, uzvarēt nebija mērķis. Mērķis bija izdarīt
kvalitāti ansambļu muzicēšanā, gan disciplīna.
maksimālo un paskatīties, kur
Pieliekot visam klāt savas
varam nokļūt. Tas bija smaga,
ambīcijas, ir sanākusi
neatlaidīga, pašaizliedzīga un
Brīžiem šķiet, ka mums atliek vien ļoti disciplinēta darba pelnīts
“Ēra”.
Sākotnēji dziedājām
noformulēt nākamo vēlmi, izdomāt iznākums. Bet atmiņā šis
tikai savam un draugu
garais ceļš līdz konkursa
ceļu - kā to piepildīt, un mēs
priekam. Vispirms
finālam palicis ar tādu vieglu
"pabāzt degunu ārā"
vienmēr nonākam galā. Īstajā vietā. eiforijas pieskaņu. Meitenes
pamēģinājām mūzikas
smagi strādāja, bet visam klāt
festivālā Valkā,
bija jūtams prieks, jo jutām uztraukums bija milzīgs. Tad sapratām, ka vēl daudz
jā, sanāk, mēs varam. Es esmu ļoti gandarīta par
jāstrādā, un turpinājām vairāk dzīvoties pazīstamā
paveikto. Par to, ko paveikušas meitenes, par to, ko
vidē. Tikai vairākus gadus vēlāk sadūšojāmies pirmo
esam piedzīvojušas visas kopā. Brīžiem pat šķiet, ka
reizi oficiāli piedalīties vokālo ansambļu skatē, jo
mums atliek vien noformulēt nākamo vēlmi, izdomāt
beidzot bija sajūta, ka mums tiešām sanāk tas, ko
ceļu - kā to piepildīt, un mēs vienmēr nonākam galā.
darām. Un, lai gan mūsu mērķis nekad nav bijis būt
Īstajā vietā.
pirmajām, šīs skates rezultāti bija spīdoši un ļoti, ļoti
Kā tu raksturotu "Ēras" meitenes?
iedvesmojoši. Tomēr nemainīgs paliek mans
Manas meitenes! Viņas ir tik dažādas, bet tik
uzstādījums - būt nevis pirmajām, bet dziedāt tā, lai
brīnišķīgas!
Tagad, kad man pašai jāaudzina meita,
pēc tam pašām ir gandarījums un nav jānožēlo, ka
es vēroju savas ansambļa meitenes un ļoti bieži
neesi uzdevumu paveicis tik labi, cik tobrīd spēj.
nodomāju - kā viņu mammām ir paveicies ar tik
Kurš un kā izvēlas repertuāru un pārējās lietas
brīnišķīgām meitām! Viņas visas ir gudras un
ansamblī?
inteliģentas, ļoti daudzpusīgas un interesantas.
Pārsvarā repertuāru izvēlos es. To ietekmē ļoti daudz Viņām ir savi vaļasprieki un brīnišķīga humora
un dažādi faktori - vai tā būs dziesma konkursam, vai izjūta. Iejūtīgas, līdzjūtīgas, izpalīdzīgas - mums ir
vajag papildināt tautasdziesmu krājumu, vai arī
brīnišķīgs kolektīvs. Un kad viņas sāk gatavot ēst!!
jāizveido pilnīgi jauna programma koncertiem
Brīnišķīgi! Vienīgi Guna vēl nav paspējusi paspīdēt
baznīcās. Vispirms izpētu, kas sakrājies manos nošu
ar kulinārijas meistardarbiem, toties viņa vienīgā no
plauktos. Reizēm iedvesma nelaiž vaļā un top
mums ir nopietni kāpusi kalnos. Mums nav problēmu
aranžijas kādām populārām dziesmām. Citreiz
ar frizūru taisīšanu pirms koncertiem - ir mums savi
stundām ilgi varu pētīt, ko dara citi ansambļi un kori
frizieri. Mums ir savi floristi un afišu dizaineri, ja
pasaulē, caur to tad tālāk meklēt konkrētus autorus un nepieciešams. Šoferi, dakterīši, psihologi, šuvēji,
viņu darbus. Un ir arī reizes, kad meitenes pašas
nošu pārziņi - to visu var satilpināt sešu meiteņu
izsaka vēlmes - gan par konkrētām dziesmām, gan
kolektīvā.

!Zane Siņicina: Dziedāšana “Ērā” jau labu laiku

vairs nav salīdzināma tikai ar hobiju. Tas ir kaut kas
vairāk, jo “Ēras” meitenes jau ir kā ģimene. Kopā
dziedam, viena par otru parūpējamies, kad
nepieciešams. Sen jau vairs nevaru iedomāties, kā
būtu, ja “Ēras” nebūtu, jo mēs esam un turpinām
dziedāt, un dot emocijas citiem.
Kate Anna Lauzne: Kā jaunākā ansambļa
dalībniece gan pēc nodzīvotajiem gadiem, gan pēc
ansambļa sastāvā pavadītajiem gadiem, esmu
mācījusies visvairāk jaunu lietu gan vokālajās
prasmēs, gan mūzikā, gan dzīvē. Prieks būt vienā
kolektīvā ar tik dzīves gudrām meitenēm, kurām
varu jautāt padomu, un kuras spēj to sniegt.
Dziedāšana „Ērā” ir kā nebeidzama tiekšanās uz
jauniem mērķiem, to sasniegšana un jaunu
izvirzīšana. Katrs mēģinājums, koncerts un konkurss
ir kā jauns izaicinājums.
Guna Rasa: “Ērā” man patīk, jo varu dziedāt,
mācīties jaunas lietas gan mūzikā, gan dzīvē
kopumā, varu augt kopā ar pārējām meitenēm,
izbaudīt tik daudzveidīgu un skaistu mūziku! Varu
mācīties tikt galā ar stresu, kas rodas koncertos un
skatēs, iepriecināt un aizkustināt cilvēkus, kas nāk uz
mūsu koncertiem un klausās mūsu dziedāšanā...
Dziedāšana “Ērā” ir ļoti spēcīgi ietekmējusi ne tikai
manu muzikālo izaugsmi, gaumi, skatu uz dzīvi, bet
vispār kopumā visu to, kas es esmu. Ja nebūtu
“Ēras”, tā būtu pavisam cita Guna.
Indra Svīķe: “Ēriņa”, kā mēs pašas to saucam, par
neatņemamu dzīves sastāvdaļu man ir kļuvusi tieši
pēdējos gados, kad tās sastāvs ir kļuvis nemainīgs –
Ar Ditu un Kati tajā, tāpēc visspilgtākās atmiņas man
ir tieši no šiem laikiem. “Ēra” ir mans tuvākais
hobijs un izaicinājums. Man ļoti patīk mūsu
kolektīvs. Mēs esam ļoti dažādas, tomēr visām ir kas
kopējs - mīlestība pret dziedāšanu, ģimeni (katrai
savu un arī kopējo - ansambļa), mājām un pozitīvais
skatījums uz dzīvi. Iespējams arī tas, ka piecas no
sešām nākam no skolotāju ģimenēm, atstājis kādu
iespaidu... Tas viss veido mūsu vērtību sistēmu, un
tāpēc ir tik viegli saprasties, nereti jau no pusvārda,
skatiena.

!Elza Lauzne: Nezinu, kāpēc, bet pirmais, kas man

saistās ar ansambli, ir tumšā šokolāde ar riekstiem.
Visu laiku ir mēģinājumi, vieglākas, grūtākas
dziesmas, gandrīz neiespējamā mēģinājumu laiku
saskaņošana, bet tad šajā "rūgtajā šokolādē" ik pa
laikam parādās "rieksti", kas ir koncerti, braucieni uz
citām pilsētām, prieks par dziesmām, kuras esam
iemācījušās, kopā būšanas laikā izveidojušies joki,
saskaņa, kas gadu laikā ir saglabājusies, draudzība
un, galu galā, viens mērķis, uz ko tiecamies.
Dziedāšana "Ērā" jau ir neatņemama dzīves
sastāvdaļa.
7

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU UN
KURSU NODARBĪBAS 2014. / 2015. GADA SEZONĀ
Mazsalacas novada Kultūras centrs aicina un gaida ikvienu, kas vēlas pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, priecēt novada
iedzīvotājus, uzkrāt pieredzi un gūt gandarījumu, iesaistīties kolektīvos, kursos jaunajā sezonā. Esi gaidīts mūsu pulkā!

Diena

Laiks

Pirmā nodarbība

Pirmdiena

17.00

Pirmdiena

18.00

Pirmdiena

Otrdiena
Trešdiena
Trešdiena
Trešdiena
Trešdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Ceturtdiena

17.30 – 18.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
10.00 – 12.30
17.00 – 18.00
17.00 – 20.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
18.30 – 21.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
15.00 - 17.00
18.00 – 20.00
18.30 – 21.00
17.00 – 18.00
19.00 – 20.00

08.09.
ar vecākiem
08.09.
ar vecākiem
08.09.

Ceturtdiena

20.15 – 22.30

25.09.

Piektdiena

16.00

05.09.

Piektdiena

17.00 – 19.00mēneša 2. piektdienā

12.09.

Kamīnzāle

Foto studija “Fokuss”

Aleksejs Koziņecs

Piektdiena

18.00 – 21.00

12.09.

Lielā zāle

Jauktais koris “Salaca”

Sestdiena

10.00 – 12.30

Lielā zāle

Jauktais koris “Salaca”

Sestdiena
Sestdiena
Svētdiena

10.00 – 13.00
13.00 – 16.00
18.00 – 20.30

Dita TomsoneValdis Tomsons
Dita TomsoneValdis Tomsons
Aija Vidovska
Dita Tomsone
Gunta Maskaviča

Pirmdiena
Otrdiena
Otrdiena
Otrdiena
Otrdiena-

!

22.09.
02.09.
09.09.
09.09.
23.09.
07.10.
08.10.
01.10.
03.09.
01.10.
03.09.
11.09.
02.10.

06.09.
13.09.
05.10.

Nodarbību vieta

Mazsalacas vidusskola Jauniešu deju kopa “Magone”
Mazā zāle
Vokālais ansamblis “Ēra”
Ramatas Kultūras centrā Ramatas amatierteātris
Tautisko deju kopa “Kamolītis”5 – 6.
Lielā zāle
klase (laiks un vadītājs tiks precizēts)

Vadītājs
Baiba Bīviņa
Baiba Bīviņa
Aleksandrs Savickis
Agita Āboltiņa
Vija Seimane
Lienīte Tāluma
Kārlis Vanags
Agita Āboltiņa
Ingūna Korņējeva
Rita Ertmane
Ženija Narņicka
Aija Vidovska
Laila Strada
Ārija Švēde
Lienīte Tāluma
Anna Paņina
Jānis Trezuns
Inta Jurka

PASĀKUMU KALENDĀRS

SVEICAM JŪLIJA
JAUNDZIMUŠO!

30. augusts 1000

Danielu Eglīti

! S V E I C A M J Ū L I JA J U B I L Ā R U S !

M u d ī t i Je k a l i - 8 0
Ve l t u M a u c e k l i - 8 0
U l d i Ta u b i - 8 0
Skaidrīti Šmiti - 80
Au s t r u B r o k ā n i - 8 0
Jūl iju Smalko - 85
Zinaidu Pimkinu - 85
Ne l l i j u Nu r m i k u - 85
Ve r u V ī t i ņ u - 9 3
Ve r u P o z i k o v u - 9 3
Ve l t u L ū k i n u - 9 4

Kolektīvs

Ritmikas un tautisko deju kopa ”
Lielā zāle
Danča bērni” / 4 - 7 gadi/
Tautisko deju kopa “Kamolītis”1.-2.
Lielā zāle
klase
Kamīnzāle
Ģitārspēle
Angļu valoda
Mazā zāle
Angļu valoda iesācējiem
Kamīnzāle
Senioru vokālais ansamblis “Atbalss”
Lielā zāle
Deja un ritmika
Kamīnzāle
Mazsalaca Youth Jazz Band
Angļu valoda
Mazā zāle
Angļu valoda iesācējiem
Lielā zāle
Dāmu deju kopa “Minna”
Mazā zāle
TLMS “Mazsalaca”, interesenti
Kamīnzāle
Veselīga uztura skola
Mazsalacas vidusskola Jauniešu deju kopa “Magone”
Mazsalacas mākslas skola Gleznošanas darbnīcas
Lielā zāle
Joga
Lielā zāle
Deja un ritmika
Lielā zāle
Aerobika
Vidējās paaudzes deju kopa
Lielā zāle
“Skaņaiskalns”
Vokālā studija “Svētdiena”Lielā zāle
/ no 3 gadiem/

Ramatas sākumskolas sporta
laukumā Ramatas pagasta
Vasaras sporta spēles
Sacensību programmā komandu
un individuālie sporta veidi. Visi
laipni aicināti atpūsties, satikties,
izsportoties!
Pēc sporta spēlēm pelnītā atpūta
- plkst. 2200 balle kopā ar grupu
Vēja runa, ieeja sportistiem un
visiem līdzjutējiem - brīva

1. septembris

Zinību diena - Mazsalacas
pilsētas centra laukumos
Odziņas atrakcijas

6. septembris

Pludmales volejbola noslēguma
sacensības Valtenberģu muižas
parkā
1000 priekšsacīkstes
1200 fināla sacensības

13. septembris 2100

Zaļumballe "Atvadas vasarai"
Lībiešu pilskalna estrādē. Spēlēs
grupa “Avārijas brigāde"

19. septembris 1330

Ramatas pagasta Kultūras centrā
"Dzejas diena Ramatā"

20. septembris

Rudens ekskursija Ramatas un
Sēļu pagastu vecākajai paaudzei.
Pieteikties līdz 17. septembrim
Ramatas un Sēļu pagastu pārvaldēs

21. septembris

Ramatas amatierteātra izrāde “Visi
radi kopā” M. Bērziņa īpašumā
(laiks tiks precizēts, sekojiet
informācijai afišās)

26. septembris 1000

Miķeļdienas andele Ramatas
kultūras centrā, sadarbībā ar
Ramatas sākumskolu
No 1. septembra foto studijas
“Fokuss” dalībnieku darbu
izstāde Mazsalacas novada
Kultūras centrā

“Mazsalacas novada ziņās” iespējams ievietot privātos sludinājumus. Cena par rakstu zīmi 0.02€ bez PVN.$
Minimālā maksa par sludinājumu - 3.00€ bez PVN. Par sludinājuma ievietošanu interesēties pa tel. 22144936 vai Mazsalacas novada domē.
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