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NOVADA ZIŅAS

Sveiki, novadnieki!

Pienācis rudens ar
Miķeļdienas tirdziņiem,
ražas novākšanu un
gatavošanos ziemai.
Steidzam paveikt šajā
gadā ieplānoto un
gatavojamies jauniem
plāniem. Pašvaldībā šis
mēnesis iezīmējas ar
būvniecības un
remontdarbu sezonas
beigām, paveiktā
izvērtēšanu un
pieņemšanu lietošanā.
Paralēli domājam par
veicamo nākošajā gadā,
un, lai veiksmīgāk saliktu
pa plauktiņiem nākamā
gada ieceres, gaidām arī
jūsu ierosinājumus par
nepieciešamajiem
uzlabojumiem kā pilsētā,
tā arī pagastos.
Vakariem pienākot
ātrāk, sākusies arī
pašdarbnieku sezona darbosimies paši,
iesaistīsim radus un
draugus un ar paveikto
priecēsim pārējos!
Ražīgu rudeni!

Mazsalacas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

Lasiet vēl!

Uzlabota
tūrisma
infrastruktūra

3.lpp

Biatlonists

Roberts Slotiņš

7.lpp

Biedrība „Jauniešu vētra” visus
Mazsalacas novada iedzīvotājus un
viesus ielūdz uz koka skulptūru
festivālu.!
Šī pasākuma laikā tiks izstādītas Latvijas
amatnieku veidotās koka skulptūras, kas
vēlāk tiks izmantotas, lai radītu jaunu
taku Skaņākalna dabas parkā.!
Ikviens aicināts uz radošajām darbnīcām.
Pirmajā darbnīcā ārstniecisko augu
pazinēja Zeltīte Kaviere dalīsies zināšanās
par ikdienā dabā sastopamajiem

ārstnieciskajiem augiem, otrajā – Dabas
aizsardzības pārvaldes vides izglītības
speciāliste Ivita Ģērmane izglītos
klausītājus par visapkārt esošo dabas
daudzveidību un lietām, kas ikvienam
būtu jāielāgo, atrodoties dabā. Savukārt,
trešo darbnīcu vadīs amatnieks, kurš
parādīs, kā no koka bluķa var izveidot
acīm tīkamu un skaistu skulptūru.!
Notiks arī orientēšanās sacensības, klinšu
kāpšana un līdzsvara meistaru nodarbības.!
Papildus norisināsies arī vietējo
mājražotāju un amatnieku tirdziņš, būs

jaunieši ar koka auto demonstrējumiem,
notiks akustisks koncerts, kur ar
dziesmām un ģitārspēli uzstāsies Agrita
Gruzdiņa un seno mūzikas instrumentu
meistars Raitis Jelevičs.!
Pasākumu, projekta „Radām novadām”
ietvaros, organizē biedrība „Jauniešu
vētra”.!
Priecāsimies redzēt ikvienu mazsalacieti
un pilsētas viesi, lai iegūtu noderīgas
zināšanas un visi kopīgi labi pavadītu laiku!!
Ilze Sauša"
pasākuma koordinatore
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CAURI LAIKIEM

Turpinājums no iepriekšējiem numuriem rakstu Mazsalacas vidusskolas jaunā ēka tika
sērijai “Skola cauri laikiem”"
uzcelta laikā no 1975. gada 29. oktobra līdz
1976. gada 1. septembrim. Septiņiem simtiem
No 1970. līdz 1980. gadam Mazsalacas Mazsalacas un šī novada bērnu jaunais
vidusskolā atestātu par vidējo izglītību mācību gads sākās ar jaunu skolu. !
Skolā veidojās jauns kolektīvs - ienāca gados
saņēma 300 absolventi, kuru klašu
jauni
cilvēki, pievienojās kolēģi no
audzinātāji bija Gaida Šmelte (46. izl.), Jānis
Mazsalacas
astoņgadīgās skolas. Enerģiskā,
Mencis (46., 49. izl.), Gaida Dreimane (47.,
izdomas
un
ierosmes bagātā direktora vadībā
51., 54. izl.), Elmārs Šmelte (50. izl.), Aina
īsā
laikā
skolā
tika izveidoti mūsdienīgi, ar
Draveniece (52. izl.) Andris Jēkabsons (53.
tehniskajiem
līdzekļiem
apgādāti mācību
izl.), Jānis Dravenieks (54. izl.), Gunta Siliņa
kabineti. Kolektīva saliedētību, lielo enerģiju
(55. izl.) un Pēteris Auzāns (55. izl.).!
un atdevi savam darbam novērtēja arī valsts
Skolas direktors Jānis Osis pēc 30 skolā
mērogā. Republikas skatēs par valsts līmeņa
nostrādātajiem gadiem (28 gadi direktora
kabinetiem tika atzīti tēlotājmākslas,
amatā) devās pelnītā atpūtā. 1974. gada 25.
darbmācības, krievu valodas, latviešu valodas
maijā darba jubilejas svētkos skolas
kabineti. Skolas bibliotēka tika atzīta par
kolektīvs, bijušie skolēni un mazsalacieši
godināja direktoru Osi un skolotāju Mariju labāko valstī. Daudzveidīgs bija ārpusstundu
Direktors Māris Ruberts Darba jubileja skolas direktoram
Osi. Skolas vēsturē beidzās tā sauktais “Oša darbs, kur skolēni atrada savām interesēm
atbilstošu nodarbošanos. !
Jānim Osim un skolotājai
laiks”. Skolas vadību pārņēma skolas
1974. - 1980. gads
1977./1978. mācību gadu mūzikas skolotāja
direktors Māris Ruberts, direktora
Marijai Osei. 25.05.1974.
Vija Seimane sāka strādāt ar jaunizveidoto
vietnieces mācību darbā Gaida Šmelte un
zēnu kori. Viņas darbs vainagojās ar
Biruta Dzintara, ārpusklases darba
panākumiem, un koris kļūst par Latvijas
organizatore Taiga Eglīte. !
skolu jaunatnes IV Dziesmusvētku
Māra Ruberta vadībā tika uzsākta jaunās
dalībniekiem. Dziesmu svētku dalībnieks, 8.
skolas celtniecība. 1975. gada laikraksts
“Liesma” raksta: “29. oktobrī gan lielie, gan klases skolēns Jānis Jātnieks intervijā avīzē
“Liesma” 1979. gadā stāstījis: “Arī mums,
mazie mazsalacieši pulcējās jaunās
vidusskolas būvlaukumā. Viņi ir aculiecinieki mazsalaciešiem, bija iespēja izjust
jaunās skolas pirmā pamatakmens ielikšanai. gandarījumu, kad vienā veselā sakļāvās 12
tūkstoši balsu. Pirmajos Dziesmu svētkos
Klātesošos uzrunā Mazsalacas vidusskolas
direktors M. Ruberts. Vēstījumu nākošajām Mazsalacas vīru koris atveda mājās pirmo
godalgu - sudraba liru. Daudzus skanīgus
paaudzēm lasa 11. klases skolēns Egīls
kolektīvus ilgus gadus vadīja diriģents Jānis
Damškalns. Orķestrim skanot, vēstījumu
ieliek kastītē 1. klases skolniece S. Kruja un Mencis. Mēs, jaunie mazsalacieši, esam
priecīgi, ka varam šīs skaistās tradīcijas
3. klases skolēns I. Bērziņš, kastīti iemūrē
Jaunās skolas pirmā pamatakmens ielikšanas
jaunās skolas pamatos. Vītnēm apvīto pirmo turpināt. Mūsu zēnu koris šovasar kļuva par
svinīgais pasākums 1975. gada 15. oktobrī."
IV republikas skolēnu dziesmu svētku
pamatakmeni celtnieki ieceļ paredzētajā
laureātu!”!
vietā.” !
Skolā tradicionāli tika rīkoti tematiski
Turpmākais gads ir unikāls ar
karnevāli,
patriotisko dziesmu konkursi,
neizmērojamu pilsētnieku un apkārtnes
nospēlētas
lieliskas Žetonu vakara izrādes iedzīvotāju vienotību un atsaucību, lai jau
Rūdolfa
Blaumaņa
“Ļaunais gars”,
nākamā gada 1. septembrī bērni varētu
"Skroderdienas
Silmačos”,
“Trīnes grēki”. !
uzsākt mācības jaunajā ēkā. Skolēni, viņu
1979. gada 19. maijā skola svinēja 60 gadu
vecāki, pilsētnieki brīvprātīgi palīdzēja
celtniecības darbos, tīrīja, mazgāja, skrūvēja jubileju, un pie skolas absolventi iestādīja
bērzu birzi.!
mēbeles. Skolotāji pat pēdējās augusta
Tekstu un fotogrāfijas sagatavojusi!
naktis pavadīja skolā, veicot beidzamos
Mazsalacas vidusskolas vēstures skolotāja !
iekārtošanas darbus savās klasēs un
Mazsalacas vidusskolas jaunā ēka (1976. gads)
kabinetos. !
Baiba Meļķe

!

ATSKATS UZ SKOLAS
95-GADI

SĀKSIM JAUNO MĀCĪBU GADU
AR JAUN U P ROJE KT U !
Jauno 2014./15. mācību gadu Mazsalacas
vidusskolā uzsāku ar priecīgu vēsti:
Nordplus projekts, ”Maths through
fingers”, tulkojumā „Matemātika caur
pirkstiem” ir apstiprināts!!
Projekts darbosies no 2014. 1. augusta
līdz 2016. g. 30. jūnijam. Tas ir priecīgs
notikums, tajā pašā laikā arī nopietns un
atbildīgs darbs skolēniem, skolotājiem un
viesus uzņemošajām ģimenēm.!
Mazsalacā no 5.-10. oktobrim ieradīsies
30 skolēni un 4 skolotāji no 2 Eiropas
valstīm: Dānijas un Lietuvas. !
Projektā darbosies 15 Mazsalacas
vidusskolas 10. un 11. klases skolēni. !
Mūsu skolēni kopā ar viesu skolēniem
radīs spēli, apvienojot inovāciju, mācīšanās
stilus un sadarbību, modernizējot skolas
vestibilu (Mazsalacas vidusskolā) vai ārpus
2

skolas telpu (Dānijā un Lietuvā) jaunāko
klašu skolēniem, veidojot to kā atpūtas un
brīvā laika pavadīšanas vietu, kas attīsta
matemātisko /loģisko domāšanu un
telpisko izjūtu.!
Projekta 1. vizīte notiks Latvijā,
Mazsalacas vidusskolā 2014. gada 5.-10.
oktobrī.!
2. vizīte notiks Dānijā, Rydhave Slots
Efterskole 2015. gada 13.-17. aprīlī.!
3. vizīte notiks Lietuvā, Pasvalys Petras
Vileišis ģimnāzijā 2016. gada aprīlī.!
Novēlu mums aktīvu kopā darbošanos
jaunajā mācību gadā, veidojot to saturīgu
un aizraujošu.!

!

Lilija Gūtmane !
angļu valodas skolotāja!
projekta kontaktpersona

2014. gada 23. augustā Mazsalacas vidusskola
svinēja 95 gadu jubileju.
Devītajā absolventu salidojumā piedalījās 360
absolventi, 30 skolotāji, 28 bijušie skolotāji un skolas
darbinieki, arī 25 bijušie skolēni, kuri beiguši 9. klasi
Mazsalacas skolā. Vecākais salidojuma absolvents bija
Kārlis Zālītis no 24. izlaiduma (1947. gads). Savā skolā Valtenberģu muižas ēkā satikās 143 absolventi.
Visapmeklētākie izlaidumi bija 1969. gada 45. izlaidums
(11 no 20 absolventiem) un 1964. gada 41. izlaidums (7 no
14 absolventiem). Jaunajā skolā visvairāk absolventu
ieradās no 2010. gada 86. izlaiduma (15 no 17
absolventiem) un 2012. gada 88. izlaiduma (16 no 21
absolventa).!
Skolas kolektīvs pateicas visiem salidojuma
dalībniekiem par sirsnīgajiem svētkiem! Uz tikšanos pēc
pieciem gadiem skolas 100. jubilejā!!
Baiba Meļķe"
Skolotāja un Mazsalacas vidusskolas absolvente
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N O VA D Ā
T Ū R I S M A
Aizvadītajā vasarā Mazsalacas novadā sekmīgi
īstenoti vairāki projekti tūrisma infrastruktūras
uzlabošanai. Liels prieks par 2013. gada nogalē
projekta „Riverways” ietvaros uzstādītajām atpūtas
vietām gar Salacas krastiem, ko šajā sezonā aktīvi
izmantojuši laivotāji un citi atpūtnieki. Draudzības
pļaviņā, Silmačos, Puņmutēs un Kalnķūrēnos
uzstādīti pamatīgi koka galdi un soli, labiekārtotas
ugunskura vietas, vairāk apmeklētajās vietās izbūvēti
ķemertiņi. Pie Mazsalacas tilta un Skaņajā kalnā
uzstādīti pontoni ūdenstūristu ērtākai iekāpšanai un
izkāpšanai. Pie Dauģēnu klinšu atseguma – „Dauģēnu
cirka” – izveidotas kāpnes un skatu platforma, ļaujot
drošāk un vieglāk aplūkot gleznaino Salacas ainavu.
Šovasar ar aktualizētām kartēm un interesantākajiem,
savdabīgākajiem apskates objektiem papildināti arī 7
informācijas stendi, sniedzot laivotājiem un novada
viesiem iespēju uzzināt būtiskāko par Mazsalacas pusi
un Salacas krastos redzamajām vērtībām. Tūristu
ērtībai uzstādītas arī 14 norāžu zīmes uz klintīm,
alām, avotiem, labiekārtota taka pie Lībiešu pilskalna.
Projekts „Riverways” („Ūdenstūrisms kā dabas un
aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”, projekta
Nr.EU43385) tiek īstenots ar Eiropas reģionālās

U Z L A B O J A S
I N F R A S T R U KT Ū R A

attīstības fonda (ERAF) Igaunijas
un Latvijas programmas atbalstu,
sadarbojoties 39 partneriem abās
kaimiņvalstīs. Aktivitātēm
Mazsalacas novadā atvēlēti 56
266,39 EUR, no kuriem 83% sedz
ERAF finansējums.!
!
Veiksmīgi noslēdzies Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros
īstenotais projekts „No
Šī jaunā atpūtas vieta"
Skaņākalna Ievas pie Ramatas
iepriecinās
ne tikai velobraucējus
Ādama” (Projekta Nr.13-09-LL11L413201-000025). Tā ietvaros šovasar tika izveidotas izpētīt Mazsalacas apkārtni un takas. Projekta
attiecināmās izmaksas ir 13 752 EUR, no kurām 90%
2 jaunas pieturvietas velobraucējiem – nobruģēti
laukumi Mazsalacā pie pilsētas tilta (līdzās pirtij) un sedz ELFLA finansējums, pārējās izmaksas Mazsalacas novada pašvaldības budžeta
Ramatas centrā (pie pagasta pārvaldes ēkas),
līdzfinansējums.!
uzstādīti galdi ar soliem, kur braucējiem atpūsties,
Baiba Auzāne
atkritumu urnas, kā arī izvietoti vairāki velostatīvi.
Jaunās atpūtas vietas ļauj velobraucējiem daudz ērtāk
un patīkamāk izbaudīt gan 2012. gadā Ramatas
pagastā izveidoto velomaršrutu „Ādama taka”, gan

S ALAC A

T O P

U N T Ā S K R A S T I
A R V I E N S A K O P T Ā K I

Joprojām aktīvi turpinās Salacas sakopšanas
darbi, ko biedrība „Ziemeļvidzemes ģeoparks”,
piedaloties Mazsalacas novada pašvaldībai, veic ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF)
finansiālu atbalstu projekta „Salacas upes tīrīšana
posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai”
ietvaros (Līguma Nr. 1-20/153, LVAF
apakšprogramma "Vides aizsardzības projekti"). !
Upes attīrīšanu no kritušajiem, bebru
nogāztajiem un palu ieskalotajiem kokiem veic SIA
„Terra Logistics”, darbus plānots pabeigt līdz
septembra beigām. Process ir atbildīgs un
darbietilpīgs – no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai
sākotnēji bija plānots izvākt ap 100m3 koksnes,
taču jau šobrīd skaidrs, ka upe sevī slēpj daudz
lielākus apjomus – vietām sanesumi Salacas
tecējumu aizsprostojuši gandrīz pilnībā. !
Projekta ietvaros 15. un 29. augustā, 4. septembrī
norisinājās talkas upes un tās
krastu attīrīšanai no cilvēku
radītiem atkritumiem, kā arī
smilšakmens atseguma
„Dauģēnu cirks” sakopšanai.
Sirsnīgs paldies visiem, kas
atsaucās aicinājumam un
iesaistījās sakopšanas darbos
– lieliem un maziem
laivotājiem, kam ar upē
savāktajiem atkritumiem
izdevās piepildīt teju 10
simtlitrīgus maisus (paldies
arī Veltas kundzei no
"Puņmutēm", kas pēc cītīgā
darba deva iespēju
talciniekiem atvilkt elpu pie
ugunskura), Mazsalacas
vidusskolas 10.klases

skolēniem un audzinātājai Baibai Meļķei, kas
izstaigāja Salacas krastus, lai arī tur nepaliktu zemē
nosviestais un atstātais, kā arī tiem entuziastiem,
kas kopīgiem spēkiem iesaistījās „Dauģēnu cirka”
attīrīšanā no nokaltušajiem kokiem, krūmiem un
kritalām. Darbi uz smilšakmens atseguma ir
sarežģīti, veicami īpaši uzmanīgi, izmantojot pat
alpīnisma iemaņas – paldies tiem vietējiem
iedzīvotājiem un biedrības „Ziemeļvidzemes
ģeoparks”, Dabas aizsardzības pārvaldes un
Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvjiem, kas
iesaistījās! Īpašs paldies Sandim Sudaram par
„ūdenstransportu” un arboristam Uģim
Kampusam par nepieciešamā inventāra
nodrošināšanu talkas vajadzībām. Gandarījums, ka
laivotājiem un atseguma apmeklētājiem nu paveras
daudz plašāks un krāšņāks skats uz „Dauģēnu
cirku”.!
Baiba Auzāne

Čaklie talcinieki - Salacas tīrītāji

Dauģēnu atseguma sakopšana prasa"
arī alpīnisma iemaņas
3
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā, 20.08.2014.

!!

!

!
!
Nr. 12!
20.08.2014. sēdes protokols Nr. 16., 14"
Grozījumi 2009. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5$
„Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”$
Izdoti saskaņā ar likuma "
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt 2009. gada 26. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par
materiālo atbalstu Mazsalacas novada
pašvaldībā”, turpmāk – noteikumi, šādus
grozījumus:!
1.1. Izteikt noteikumu 2.1. apakšpunktu
šādā redakcijā:!
„2.1. Materiālu atbalstu ēdināšanas
izdevumu segšanai piešķir bērniem, kuri
mācās pašvaldības mācību iestāžu 1.- 6.
klasē”;!
1.2. Izteikt noteikumu 2.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:!
„2.2. Materiālo atbalstu ēdināšanas
izdevumu segšanai izmaksā personai

!

(ģimenei), neizvērtējot viņas materiālos
resursus, un kuras deklarētā dzīvesvieta
nav Mazsalacas novads, ja personas
(ģimenes) darba vieta ir Mazsalacas novadā
vai tai pieder nekustamais īpašums
Mazsalacas novadā, vai tā veic
uzņēmējdarbību Mazsalacas novadā un tās
bērni mācās Mazsalacas novada
pašvaldības mācību iestāžu 1.- 6. klasē”;!
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45. panta
noteiktajā kārtībā.!

!

Mazsalacā 18. 06. 2014. !
Nr. 8!
/18.06.2014. sēdes protokols Nr. 13., 11/"
Grozījumi 2011. gada 21. aprīļa
saistošajos noteikumos $
Nr. 8 “Par pašvaldības nodevām
Mazsalacas novadā”$
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta "
pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu "
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta pirmo daļu, "
12. panta pirmās daļas 4. punktu"

1. Izdarīt 2011. gada 21. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Par pašvaldības nodevām
Mazsalacas novadā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:!
Papildināt Noteikumu 4.6. punktu ar
teikumu šādā redakcijā: „Nodevu tirdzniecības
vietā var iekasēt pašvaldības pilnvarota
persona.”!
2. Noteikumi stājas spēkā likuma Par
pašvaldībām 45. panta noteiktajā kārtībā.!

Domes priekšsēdētāja vietnieks!
A. Lauznis

Domes priekšsēdētājs!
H. Rokpelnis

2014. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 2009. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.5$
„Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā” paskaidrojuma raksts
P ASKAIDROJUMA RAKSTA SADAĻAS

N ORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai uzlabotu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 3.punktā noteikto pašvaldības funkciju izpildi, t.i. gādāt par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā).

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu trešo daļu.
Ar noteikumiem tiks paplašināts to personu loks, kas būs tiesīgi saņemt materiālo atbalstu
ēdināšanas izdevumu segšanai

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Plānotais projekts neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo sākot ar 2014. gadu
valsts apmaksā ēdināšanu arī 3. klasē izglītojamiem, tāpēc kopumā būtiskai nemainīsies
izglītojamo skaits, kuriem no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti ēdināšanas
izdevumi.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbībasvidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Papildus administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas. Saistošos noteikumus piemēros
pašvaldības amatpersonas darba pienākumu ietvaros.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

V Ā C U D R AU G I M A Z SA L AC Ā

No 28. augusta līdz 1. septembrim Mazsalacā
viesojās pārstāvji no Vācijas, Giterslo apgabala,
stiprinot sadarbības saites ar biedrību
“Valmieras - Giterslo sadarbībai” Latvijā.
Mazsalacā un apkārtējos novados
viesojās gan vācu jauniešu grupa,
gan arī pieaugušo delegācija. !
Jauniešu mērķis bija iepazīt
Latviju, nodibināt kontaktus ar
saviem vienaudžiem mūsu valstī,
identificēt gan labos piemērus, no kuriem
nākotnē mācīties, gan problēmas, kas ir kopīgas
jauniešiem abās sadraudzības valstīs. !
Pieaugušo delegācijas viesošanās mērķis šoreiz
bija profesionālā izglītība. Tā kā Vācijā šāda
veida izglītība ir ļoti populāra, vācu sadarbības
partneri bija ieinteresēti redzēt, kā šāda veida
izglītība tiek praktizēta Latvijas skolās un jo
īpaši - Mazsalacas vidusskolā. !
Viesiem tika dota iespēja klātienē piedalīties 1.
septembra svinīgajos pasākumos Mazsalacas
izglītības iestādēs - skolā un bērnudārzā. Par šāda
veida skolas gaitu uzsākšanu vācieši bija patīkami
pārsteigti, jo Vācijā skolās mācību gada pirmo dienu
īpaši neatzīmē. Šī iemesla dēļ sajūsmu izraisīja
sapucētie bērni ar krāšņajiem rudens ziediem rokās,
kas nereti nākuši no pašu dārziem.!
4

Dienas gaitā delegācija paviesojās arī Mazsalacas
novada Kultūras centrā un Pelīšu muzejā, uzzinot,
ka arī Mazsalacas novada muzejam šis būs pārmaiņu
gads. Īpaša interese tika izrādīta par Mazsalacas
slimnīcas un bērnudārza ēku, kas savulaik
tika uzcelta ar vācu mecenāta Bruno
Klaines palīdzību un turpmākajos gados ir
bijusi nenovērtējams ieguvums Mazsalacai.
Pašvaldības, bērnudārza un slimnīcas vadība
ar prieku un pamatotu lepnumu izrādīja
ikdienas aktīvo rosību, kāda notiek katrā no
iestādēm, minot arī vairākas problēmas ilgtermiņā,
saistītas ar ēkas uzturēšanu un apsaimniekošanu.
Giterslo apgabala delegācija Mazsalacas pirmsskolas
izglītības iestādei svinīgi pasniedza dāvinājumu, par
ko bērnudārza vadītāja Saiva Liepa no sirds pateicas naudiņa lieti noderēšot, jo sakarā ar aktīvajām
pārmaiņām bērnudārzā un lielo bērnudārznieku
skaitu - šogad tie ir 83 bērni - vajadzību esot daudz. !
Vācu draugus Mazsalacas novadā pavadīja
Mazsalacas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, kas bija uzņēmies
vizītes koordinatora pienākumus. Viņš atzīst, ka
šādas tikšanās ir svarīgas novada sadraudzības saišu
stiprināšanai ar Giterslo apgabalu, un ka ilgtermiņā
daudz ko varam viens no otra mācīties, aizgūt un
arī sniegt.!
Ilze Mitāne

PAR SAKĀRTOTU
N O VA D U
Pašvaldība vēlas atgādināt par
pieņemtajiem saistošajiem
noteikumiem “Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu Mazsalacas
novadā”. Aicinām iedzīvotājus
pievērst tiem uzmanību un sakārtot
savus nekustamos īpašumu un to
apkārtni. Tuvākajā laikā tiks
apsekoti Mazsalacas novada
īpašumi un brīdināti tie īpašnieki,
kuri šos noteikums nepilda.

PIEEJAMS
ZAĻINĀŠANAS
KALKULATORS
Lai 2015. gadā saņemtu
platību maksājumus pilnā
apjomā, būs jāievēro
zaļināšanas prasības.
Pamatā platību maksājumi 2015.
gadā sastāvēs no divām galvenajām
daļām –Vienotā platību
maksājuma (VPM) un maksājuma
par klimatam un videi labvēlīgas
lauksaimniecības praksi jeb
zaļināšanu. Daļai saimniecību
zaļināšanas prasības būs jāievēro
obligāti. Lai lauksaimniekiem
sniegtu atbalstu zaļināšanas
prasību ievērošanai, LAD ir
sagatavojis īpašu Zaļināšanas
kalkulatoru.!
Kalkulatorā, ievadot informāciju
par savu saimniecību,
lauksaimnieks varēs uzzināt un
aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas
prasības viņa saimniecībā ir
ievērotas, vai arī saimniecībā vēl ir
jāveic papildus pasākumi.
Kalkulatorā ir iespējams ievadīt
informāciju par izvēlētajām
kultūrām, kuras lauksaimnieks
plāno audzēt, norādīt arī
konkrētas platības, ievadīt
ekoloģiski nozīmīgās platības un
citu informāciju. Kalkulators
automātiski aprēķina, vai ir
ievērota prasība par kultūraugu
dažādošanu un vai ekoloģiski
nozīmīgās platības atstātas
pietiekamā apjomā.!
!
Kalkulators ir pieejams LAD
mājaslapā un LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā. Lai to
izmantotu, nav nepieciešams būt
EPS klientam.!
LAD aicina visus
lauksaimniekus savlaicīgi
reģistrēties EPS, jo 2015. gadā, lai
pieteiktos platību maksājumu
saņemšanai, lauksaimniekiem,
kuru aramzemes platība būs 10 ha
un vairāk, reģistrēties EPS
vajadzēs obligāti.!
Jautājumu un neskaidrību
gadījumos varat vērsties pēc
konsultācijas jebkurā LAD
klientu apkalpošanas centrā vai
pie LLKC Mazsalacas novada
lauku attīstības konsultantes Ritas
Gluhas, tālr. 26362938.!
Rita Gluha"
Lauku attīstības konsultante

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

ATBALSS

SKAN

Mazsalacas Kultūras centrs šajā vasarā nav gulējis uz lauriem.
Pēc aktīvas un darbīgas ziemas sezonas turpinājās tikpat aktīvs
darbs vasarā, tikai šoreiz Kultūras centra telpas piepildīja nevis
vietējo amatierkolektīvu dalībnieku balsis un soļi, bet gan ļoti
kolorīta sabiedrība - ārzemju latviešu bērni, kultūras
darbinieki, lietišķo mākslas studiju dalībnieki, topošie mūziķi,
kā arī jaunie komponisti no visas pasaules.

!

Nometne “Latvijas Elpa Mazsalacā” (saīsinājumā “LEM”)
Mazsalacā notiek jau otro gadu. Nometnes organizatori ir Rīgas Latviešu
biedrība sadarbībā ar Mazsalacas novada pašvaldību, un tās galvenā ideja
ir iepazīstināt ar Latviju bērnus, kuru saknes ir šeit, bet kuri ar savām
ģimenēm dzīvo ārpus mūsu valsts. Nometnē bērni iepazīst latvisko cilvēkus, dabu, tradīcijas, valodu.!
Pagājušajā gadā šāda nometne Mazsalacā notika pirmoreiz. Šogad
pieprasījums bija dubultliels, un piedalījās maksimālais bērnu skaits - 60.
Tradicionāli “LEM” nometnē piedalīties bija aicināti arī 10 mācībās
labākie bērni no Mazsalacas vidusskolas. !
Dace Jurka, Mazsalacas Kultūras centra direktore:!
- Domāju, ka šāda nometne bērniem bija ieguvums - sešas pilnvērtīgas, skaistas
dienas, kurās viņi varēja gan satikt jaunus draugus, piedalīties dažādās
aktivitātēs, iepazīstot latvisko, gan arī praktizēties dažādajās valodās, kas
skanēja visapkārt - latviešu, angļu, franču, krievu, norvēģu un arī zviedru, jo no
visām šīm valstīm bija sabraukuši nometnes dalībnieki. Nometne
nodrošināja iespēju Mazsalacas Kultūras centra
amatierkolektīvu vadītājiem savas prasmes pielietot arī
vasarā, līdz ar to bija vērojama arī viņu radošā
izaugsme. Papildus pienesumu nometnei deva
Pilsētas svētki, jo notika dažādi pasākumi,
kurus nometnes dalībnieki bija laipni lūgti
apmeklēt. Kā paliekoša vērtība no šīs nometnes
ir Ramatā iestādīts ozoliņš - kā simbols
stiprajām latvietības saknēm, kas ir katram no
šiem bērniem, un kas zina - varbūt nākamreiz
uz Latviju viņi brauks jau kopā ar saviem
vecākiem. !
“Raibā vasara Mazsalacā”
Vienlaikus ar nometni “LEM” Mazsalacas Kultūras
centrā notika tradicionālās kultūras pasākumu cikls “Raibā vasara
Mazsalacā” - tie bija dažādi semināri, praktiskās nodarbības, kā arī tika
izstādīta plaša tautas lietišķās mākslas meistaru studiju darbu izstāde no
visas Latvijas. “Raibā vasara Mazsalacā” tika organizēta sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo Kultūras centru un ar pašvaldības un Kultūrkapitāla
fonda (KKF) finansiālu atbalstu. Kā atzina Latvijas Nacionālā kultūras
centra eksperte Linda Rubena - Mazsalaca, tā ir vieta lieliem
aizsākumiem. Tika arī izveidota unikāla izstāde - senās Vidzemes segas,
kas izceltas tepat no vietējo iedzīvotāju vecmāmiņu pūralādēm.
Praktiskajās nodarbībās ikviens varēja uzzināt par dziju krāsošanas
meistares Anetes Karlsones dziju krāsošanas metodi ar dabā
sastopamajiem augiem, noklausīties Guntas Jēkabsones lekcijas par
šatierdeķu aušanu, rūpīgi izpētīt un analizēt, kā krāsas salika un segas
auda mūsu vec- un vecvecmāmiņas. Semināros un praktiskajās
nodarbībās piedalījās 24 dalībnieki, kas bija necerēti liels skaits. Kultūras
pasākumu cikla laikā tika sagatavots vērtīgs fotomateriāls, iemūžinot
seno segu rakstus un krāsas, kas būs par pamatu nopietnam
metodiskajam materiālam, ko plānots izdot nākotnē. Visas vasaras laikā
Kultūras centrā regulāri ieradās viesi un interesenti no lietišķās mākslas
studijām, kuru darbi bija eksponēti Mazsalacas novada Kultūras centrā. !
Kultūras centru direktoru vasaras skola
Tā kā Mazsalacas novada Kultūras centrs jau ļoti senā pagātnē kalpojis
kā mācību prakses bāzes vieta kultūras darbiniekiem (bijušās direktores
Nellijas Nurmikas laikā gandrīz 150 jaunie kultūras darbinieki praksē
bijuši tieši Mazsalacā), tad Mazsalacā jau otro gadu tiek organizētas
Kultūras centru direktoru skolas. Atkarībā no gadalaika tās tiek
nosauktas par Rudens, Ziemas vai Vasaras skolām.!
Dace Jurka:!
- Šogad mums bija tā privilēģija divas ar pusi dienas strādāt kopā ar Kultūras
ministri Daci Melbārdi. Programma bija piesātināta un interesanta, tāpat kā
bezgala vērtīgā neformālā kopā darbošanās, sarunas ārpus semināra tēmām,
pieredzes apmaiņa, kas bija ieguvums ikvienam. Prieks arī par to, ka varam mūsu
Kultūras centru un norises tajā rādīt citiem kā labo piemēru, tātad novadā
kultūrai jau ir sava nozīmīga vieta. !
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ŠEIT IR LABI

Kultūras akadēmijas administratīvā un akadēmiskā personāla
seminārs bija tiešs turpinājums Kultūras centru direktoru Vasaras
skolai. Kultūras akadēmijas akadēmiskais un administratīvais personāls
vēlējās pārskatīt akadēmijas programmas, gatavojoties jaunajai darba
sezonai. Kā pozitīvs impulss izvēlēties par semināra vietu tieši
Mazsalacu, izrādās, bijis Kultūras akadēmijas pirmais rektors Pēteris
Laķis, kas ir nācis no Matīšu puses, tāpat Latvijā labi pazīstamie
mazsalacieši kinooperators Kalvis Zalcmanis un kinorežisors Ansis
Epners, kā arī profesionālie labās prakses piemēri.!
Pāvula Jurjāna mūzikas skolas audzēkņu nometne “Spēlē ar
prieku” !
Šī nometne bija ļoti skanīga, jo Kultūras centru un Mūzikas skolu
piepildīja 60 bērni ar vijolēm, čelliem un koklēm. Nometnē piedalījās arī
Mazsalacas un Staiceles jaunie mūziķi. Kā ierasts, nometnes noslēgumā
notika koncerts, kuru klausīties bija ieradušies ne tikai mazsalacieši, bet
arī bērnu vecāki – grūti bija zālē atrast brīvu vietu!!
Dace Jurka: !
- Prieks sadarboties ar Ilzi Sedlenieci, kas ir šī notikuma rosinātāja. Nometnes
organizatori ļoti novērtē Mazsalacas infrastruktūru nodarbībām - tepat ir
Mūzikas skola, tepat Kultūras centrs, arī skola salīdzinoši netālu. Ja vēl
Valtenberģu muižas telpas tiktu savestas tādā kārtībā, lai nakšņotājiem tur būtu
patīkami uzturēties, atsaucība un prieks par radošām nometnēm Mazsalacā
dubultotos. !
Starptautiskie jauno komponistu meistarkursi
Šajos meistarkursos piedalījās dalībnieki no dažādām
pasaules vietām - Dienvidāfrikas, Grieķijas, Serbijas,
ASV u.c., daļa mūziķu arī no Latvijas. Kā atzina
nometnes rīkotājs Andris Dzenītis, Mazsalaca
viņus savaldzināja ar savu kluso nesteidzību,
pat nošķirtību, kas jaunradei ir īpaši svarīga.
Nometnes ietvaros kāds skaņdarbs veltīts arī
Mazsalacai, ko nākotnē iecerēts aranžēt un
atskaņot plašākai publikai. Meistarkursi
vainagojās ar diviem atšķirīgiem koncertiem
nedēļas noslēgumā. Lai arī jauno komponistu
mūzika brīžiem ir sarežģīti uztverama tradicionāli
klasiskās mūzikas baudītājam, arī šī bija vērtīga
pieredze gan vietējam klausītājam, gan pašiem jaunajiem
komponistiem. Prieks, ka meistarkursu organizatori solījuši
pēc diviem gadiem Mazsalacā atkal atgriezties, kas būs jau trešā reize.!
Dace Jurka:!
- Šo darba cēlienu varu vērtēt kā ārkārtīgi radošu un aktīvu, jo sešas nedēļas
vasarā Kultūras centrs ir ņudzējis kā bišu strops. Tomēr tas nav bijis slikti - visas
šīs nometnes, meistarklases ir pārbaudītas vērtības, kuras ir vērts pilnveidot.
Uzskatu, ka šādas nometnes - vispirms tas ir pienesums vietējai sabiedrībai. Tās ir
arī ļoti nopietna slodze pilsētai, jo iesaistītas jau nav tikai organizatoriskās rīkotāju un sadarbības partneru puses. Ikviens cilvēks, kas atbrauc uz Mazsalacu,
pozitīvi ietekmē vietējos uzņēmējus, veikalus, tūrisma pakalpojumu piedāvātājus.
Šādas aktivitātes pozitīvi ietekmē arī pašvaldības budžetu, nodrošina skolas
darbiniekiem, kultūras centra amatierkolektīvu vadītājiem darbu vasaras
periodā, un galu galā papildina Mazsalacas iedzīvotāju ikdienu ar pozitīvām
emocijām. Ar gandarījumu varu teikt, ka mūsu labās prakses piemēri - tas, ka te
ir ērti infrastruktūras ziņā un patīkami gan atpūsties, gan mācīties, ir aizgājis
tālāk, šī “atbalss” ir izskanējusi, un nākamgad turpināsim darboties šajā pat
virzienā ar jaunu sparu. Ļoti ceru uz pašvaldības izpratni un uzņēmēju
ieinteresētību šī procesa attīstībā, jo šajā virzienā mums vēl būtu kur augt un
attīstīties."
Ilze Mitāne

SVEICAM MAZSALACAS NOVADA RAMATAS AMATIERTEĀTRI
AR IZCILU SNIEGUMU SKATĒ 21. SEPTEMBRĪ,!
IZRĀDOT A.B ANKAS LUGU "V ISI RADI KOPĀ "! R AMATAS
AMATIERTEĀTRIS IR IZVIRZĪTS REĢIONĀLAJAI
AMATIERTEĀTRU SKATEI .!
Ž ŪRIJA : D ACE L IEPENIECE - PEDAGOĢE UN REŽISORE ,
I NTS S EDLENIEKS - SCENOGRĀFS , REŽISORS , I NESE
S EDLENIECE - KOSTĪMU MĀKSLINIECE .!
V ISSIRSNĪGĀKAIS PALDIES M AREKAM B ĒRZIŅAM UN
VIŅA ĢIMENEI .!
M ĒS ĻO T I LE P OJAM IE S !
Kultūras centra direktore Dace Jurka
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NOSKAIDROTI

LABĀKIE

PLUDMALES VOLEJBOLA SPĒLĒTĀJI
6. septembrī Mazsalacas
Pārējie finālposma 17 dalībnieki
vidusskolas parkā notika novada iegūto vietu secībā: Ilgonis Brokāns,
pašvaldības organizētās
Gatis Brokāns, Roberts Grotuss,
pludmales volejbola sezonas
Uldis Grandāns, Aigars Bokmanis,
noslēguma sacensības.
Juris Sēnelis, Varis Frombergs,
Arī šogad pludmales volejbolam bija Oskars Ramats, Elīna Grase, Jānis
ļoti piemēroti laika apstākļi – vasarīgi Āboltiņš, Gunārs Zunda, Kevins
Grantiņš, Edgars Lapenass, Ginters
silts un bez lietus. No rīta
Zeltkalns, Intars Leikucis, Alvis
priekšsacīkstēm pieteicās 11
Grods, Mareks Grods.!
volejbolisti un noskaidroja
Gunārs Zunda"
finālsacensību dalībniekus.
Finālsacensībās gan iekļuva vairāk kā
volejbola sacensību organizators!
plānots - 9 priekšsacīkšu dalībnieki, jo
5 finālisti noslēguma posmā
nepiedalījās. Šogad priekšsacīkstēs
piedalījās tikai 4 volejbolisti, kas
nebija spēlējuši sacensībās sezonas
laikā un tāpēc bija bez reitinga
punktiem (pērn tādu bija 8).
Zīmīgi, ka pagājušā gadā 1. vietu
noslēgumā ieguva volejbolists bez
sezonas reitinga, šogad – labākajam
volejbolistam bez sezonas reitinga
- tikai 8. vieta. Vairākas reizes
finālsacensībās, lai noteiktu vietu
kārtību grupā vai pat iekļūšanu
nākamajā kārtā, bija nepieciešams
izmantot sezonas laikā volejbolistu
iegūto reitingu. Cerams, tāpēc
nākošajā gadā lielāka dalība visos
posmos kļūs vēl svarīgāka un
kopējais pludmales volejbola
sezonas sacensību dalībnieku skaits
turpinās pieaugt (šogad - 47,
pagājušajā gadā – 26). !
Sīvā cīņā finālsacensībās uzvarēja
Raivis Juražs, kuram bija arī
augstākais sezonas laikā iegūtais
reitings starp fināla grupas
dalībniekiem. !
Sacensību uzvarētājs Raivis Juražs
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R A M AT I E Š I S P O R T O
Vasaras pirmspēdējā dienā - 30. augustā Ramatā
notika sporta spēles - jau 14. pēc kārtas.
Sporta spēles Ramatā vienmēr ir gaidīts pasākums vispirms
jau pašu ramatiešu vidū. Uz draudzīgu sportošanu, kopā
būšanu no agra rīta līdz vēlam vakaram, bija sanākuši bija lieli
un mazi, lai kārtējo reizi atzīmētu, ka ramatieši turas kopā
gan ikdienā, gan svētkos.!
Kā jau īstās sporta spēlēs, visas dienas garumā Ramatas
skolas sporta laukumā notika dažādas aktivitātes - bumbiņas
mešana, frizbija sķīvīša lidināšana, skriešanās sacīkstes,
šautriņu mešana, basketbola “sodiņi”, tautas bumba,
volejbols, kofera sviešana, jautrās stafetes, virves vilkšana pa
slidenu virsmu, naudas “skaitīšana”, zālīšu pazīšana un radošās
darbnīcas. Šogad sporta spēlēs bija arī jaunums - piepūšamās
atrakcijas, sagādājot lielu prieku jaunākajai paaudzei.
Jāatzīmē, ka šogad mazo sportotāju bija īpaši daudz, par to
liels prieks! Daudzveidīgās aktivitātes sporta spēlēs
nodrošināja paši ramatieši. Dalībnieki dienas vidū varēja atgūt
spēkus ar gardu zupu - gatavotu turpat Ramatas skolas
virtuvē.!
Dienas noslēgumā teju ikviena ģimene devās mājās ar kādu
apbalvojumu daudzajās disciplīnās, bet izturīgākie turpināja
ballēties zaļumballē “Atvadas vasarai”, kurā spēlēja “Vēja
runa”.!
Liels paldies sportistiem, brīvprātīgajiem tiesnešiem,
nesavtīgajiem atbalstītājiem un līdzjutējiem par azartiskajām,
labi noorganizētajām sporta spēlēm Ramatas pagastā! !
Ilze Mitāne

Krosiņam gatavojas ātrākie skrējēji

VEIKSMĪGI NOSLĒGUSIES RITEŅBRAUKŠANAS SEZONA
14. septembrī, notika šīs
vasaras pēdējais „Vidzemes
MTB Kauss” posms.
Dalībnieki varēja pārbaudīt savu
sportisko meistarību dažādās
distancēs: Sporta klasē, kur
distances garums bija aptuveni
33 km, Tautas klasē, kur distance
bija 26 km un bērnu grupās, kur
distance bija no 100m līdz pat 4
km gara. Sacensību centrs un
starta vieta bija Valteberģu
muižas parks.!
Vispirms starts tika dots
pašiem mazākajiem
sacensību dalībniekiem.
Ātrākie bērni B1 grupā izrādījās
Miķelis Liepa, Linda Kuprianova
un Aleksandrs Vāle, B2 grupā
Markuss Esītis, Rihards Radziņš
un Renārs Petrovs, B3 grupā
Jānis Logins, Renāte Kārkliņa un
Matīss Puķulauks. !
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33 km garajā distancē finiša līniju
pirmais sasniedza Mārtiņš Lejiņš
(01:06:23.9), otrais Jānis Roskošs
(01:06:32.5), trešais Kristaps
Brokāns (01:08:25.4). !
Sieviešu konkurencē pirmā Santa
Petaka (01:24:15.1), otrā Iveta
Kazaine (01:27:45.9).!
26 km garajā distance ātrākie
izrādījas - pirmais Endijs Ramanis
(00:55:57.8), otrais Mārtiņš Apinis
(00:58:12.4), trešais Dmitrijs Šarovs
(01:00:01.5)!
Sieviešu konkurencē pirmā
Dace Ābelīte (01:25:41.9),
otrā Inga Vīksna (01:30:31.8),
trešā Sanita Ločmele (01:40:04.8)!
Pārējie rezultāti ir publicēti
mājas lapā: www.sportss.lv sadaļā
«Rezultāti».!
Liels paldies visiem
dalībniekiem, un uz tikšanos
nākamsezon!!
Biedrība „R.E.G.”

Uz s t a r t a B 3 g r u p a s j a u n i e š i

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS
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AV U S P O R T A V E I D U
NEMAINĪTU NE PRET KO

MAZSALACIETIS ROBERTS SLOTIŅŠ SAVOS 23
GADOS IR SASNIEDZIS VĒRĀ ŅEMAMUS
PANĀKUMUS DISTANČU SLĒPOŠANĀ:

!

2009. gadā iegūta 17. vieta Eiropas jaunatnes
festivālā (EJZOF) Polijā.
2010. gadā bijis Latvijas čempions distanču
slēpošanā un biatlonā junioriem.
2011./2012. gadā Somijas čempionātā
slēpošanā junioriem ieguvis 15. vietu, Somijas
kausā biatlonā ieguvis 1. vietu masu startā un
sprintā 3. vietu.
2011./2012. gadā ieguvis 3. vietu Latvijas rangā
distanču slēpošanā.
Pārstāvējis Latviju Pasaules U23 čempionātā
(2010., 2011., 2013. gadā) un pieaugušo
Pasaules čempionātā Oslo, kā arī Pasaules
čempionātā Val di Fiemme 2013. gadā.
2013. gadā Roberts saņēma Mazsalacas
novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu
sporta jomā.

!

Ar ko tu nodarbojies pašlaik?
- Pašlaik visu vasaru esmu trenējies Latvijas
biatlona izlases komandā Cēsīs. Pārsvarā esam
Priekuļos, kur ir slēpošanas komplekss, šautuve.
Jūlijā bijām Igaunijā, Otepē, kur arī ir pieejams
šāds komplekss treniņiem. Pārsvarā viss laiks paiet
treniņos, dažādās nometnēs. Vasarā braucam ar
rollerslēpēm, skrienam, tagad klāt nākusi arī
šaušana, kur ir ļoti daudz jātrenējas.
Kāpēc izvēlējies slēpošanu kā savu profesiju?
- Sākumā tas bija vairāk kā hobijs, kurā mani
iesaistīja ģimene, visvairāk tētis. Tētis ir stāstījis, ka
tikko kā es esot iemācījies staigāt, tā viņš jau mani
uzlicis uz slēpēm. Kopīgi slēpojām tepat Skaņajā
kalnā - atceros tradicionālo slēpotāju “brigādi” Mihails Siņicins, Māris Radziņš, tētis (Ivars Slotiņš,
red. piez.) un es. Visi kopīgi braucām arī slēpot
apkārt Alaukstam. Pirmoreiz apkārt Alaukstam es,
mazs ķipars, apslēpoju kopā ar mammu. Nu jau
slēpojumā apkārt Alaukstam esmu piedalījies 15
reizes. Kad to stāstu saviem slēpošanas biedriem neviens netic! 2011. un 2013. gadā šajās sacensībās
sanācis arī uzvarēt, reiz apsteidzot pat pazīstamo
biatlonistu Edgaru Piksonu.

Biatlonu sauc arī par zirgu
sporta veidu - nav viegli
tajā trenēties

Tā nopietnāk ar slēpošanu sāku nodarboties tikai
pirms dažiem gadiem, un nu jau tā ir kļuvusi par
profesiju - trenējos katru dienu divreiz dienā, cenšos
visu izdarīt tā, lai būtu arī rezultāti.
Pēc devītās klases aizbraucu mācīties uz Somiju.
Tur mācījos, Latvijas izpratnē, tādā kā arodskolā.
Šajā skolā bija speciāla programma slēpotāju
sagatavošanai, šajā programmā mācījās jaunieši no
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, arī citām valstīm.
Mācībām izvēlējos celtnieka profesiju, bet paralēli
visu laiku notika nopietni treniņi slēpošanā
profesionālu treneru vadībā. Tas arī bija brīdis, kad
sāka kāpt rezultāti. Somijā vēl biju junioru vecumā,
bet līmenis man jau bija diezgan augsts - bez pūlēm
varēju konkurēt ar pieaugušajiem slēpotājiem
Latvijā. Kādu brīdi mēģināju arī pa vasarām strādāt
celtniecības jomā, tomēr sapratu, ka darbu ar
treniņiem savienot ir ļoti grūti. Slodze bija no
sešiem rītā līdz deviņiem vakarā, rezultāti sportā
kritās, līdz ar to no šādas intensīvas slodzes atteicos.
Pēc trīs gadu mācībām Somijā man un vēl vienam
puisim no Latvijas piedāvāja mācīties tālāk - bijām
apguvuši somu valodu ļoti labā līmenī, arī slēpošanā
rezultāti bija labi, tāpēc turpināju mācības tai pašā
skolā vēl divus gadus. Izvēlējos mācības pavāra
profesijā un turpināju trenēties.
Kā atšķiras sportistu līmenis Latvijā un
ārzemēs?
Latvijas sportisti, diemžēl, sāk atpalikt. Latvijā
sportistiem trūkst atbalsts no valsts, tāpēc arī
rezultāti, iespējams, izpaliek. Piemēram, arī mūsu
izlasei šogad bija domāts braukt uz Austriju,
kalniem, lai trenētos, bet šis brauciens izpalika
finansējuma trūkuma dēļ. Latvijā sniega sezona
sākas, labākajā gadījumā no novembra beigām,
kamēr slēpošanas lielvalstī Somijā sniegs vienmēr ir
stipri ātrāk, līdz ar to sportisti treniņus var sākt
agrāk. Ja Latvijas sportisti grib uzlabot savus
rezultātus - ir jābrauc ārpus Latvijas, kur ir sniegs
un iespēja trenēties. Arī trenējoties Priekuļos neiet
viegli - pašlaik paredzētās dienas naudas sportistiem
nemaz vēl nav izmaksātas. Ja trūkst stabilitātes
atalgojuma ziņā, arī motivācija un treniņu kvalitāte
zūd.
Kas ir tavas spožākās uzvaras?
Patiesībā vēl ne ar ko negribētu īpaši lepoties - arī
dalības pasaules čempionātos, manuprāt, daudz
neskaitās, jo neesmu sevi tajās pierādījis. Eiropas
jaunatnes festivālā (EJZOF) Polijā 2009. gadā ieguvu
sprintā 17. vietu, arī Somijas čempionātā vairākas reizes
esmu bijis piecpadsmitniekā. Tas ir augsts rādītājs, jo
šajos čempionātos vienā grupā vien ir ap simts
dalībniekiem. Biatlonā startēju arī Somijas čempionātā
junioriem 2011./2012. gadā, iegūstot 1. vietu startā un 3.
vietu sprintā. Arī pagājušās sezonas sākums bija labs.
Diemžēl augustā ļoti stipri saslimu - vairāk kā mēnesi
slimoju un nemaz netrenējos, tāpēc arī sezonas vidū
rezultāti nebija tik spīdoši. Šogad savukārt ir laba sezona
- slimojis neesmu, un ceru
uz labiem rezultātiem.

Kas ir tavi treneri?
Tā kā tagad esmu izlasē,
tad mani trenē izlases
treneris Ilgonis Pogulis tas notiek galvenokārt
nometnēs Priekuļos.
Ārpus tām mani joprojām
trenē somu treneris Niko
Aapajarvi. Ar viņu nesen
tikos Otepē, sastādījām
plānu rudens posmam.
Tādi “lielie skolotāji” man ir bijuši Ilmārs Bricis, arī
Andžela Brice, viņi joprojām neskopojas ar
padomu, ja tāds nepieciešams. Somijā man bija
draudzene, arī biatloniste, viņa profesionāli bija
augstākā līmenī par mani, līdz ar to es arī no viņas
daudz ko esmu mācījies.

Cik viegli vai grūti ir trenēties “lielajā sportā”?
- Katrā ziņā tas nav viegli. Ir jāgatavojas
sacensībām, līdz ar to treniņi paiet ļoti intensīvā
slodzē. Bieži notiek treniņnometnes - tur atkal
nogurdinoša ir rutīna vairāku nedēļu garumā, no rīta
līdz vakaram ir treniņi, nav iespējams, piemēram,
aizbraukt kaut kur atpūsties. Bieži tieši tas ir
psiholoģiski ļoti smagi. Tomēr, kad nesen man kāds
draugs uzdeva jautājumu: ”Ja tu varētu pagriezt laiku
atpakaļ - vai tas joprojām būtu biatlons, ar ko gribētu
nodarboties?”, mana atbilde būtu - jā, protams!
Cik bieži tev ir sacensības?
Vasaras periodā sacensības nav tik svarīgas - tajās
piedalos vairāk treniņa, psiholoģiskās sagatavotības
dēļ. Biatlonā tas ir īpaši svarīgi, jo šaušana sacensībās
ir ļoti grūta - jo vairāk to dari sacensību režīmā, jo
vieglāk vēlāk, kad šīs prasmes jāliek lietā “pa īstam”.
Ziemā, savukārt, sacensības ir gandrīz katru nedēļas
nogali. Šī iemesla dēļ vasarā tomēr gribas mazliet
atpūsties - divas sezonas ar sacensībām nevar
“pavilkt”.
Kādām rakstura iezīmēm jābūt, lai nodarbotos
ar sportu?
- Jābūt ļoti centīgam un strādīgam. Biatlonu sauc arī par
zirgu sporta veidu - nav viegli tajā trenēties. Arī talantam
ir jābūt, bet, kā kāds jau pirms manis ir teicis, talanti
nereti “pazūd”. Tam, kas dara darbu, rezultāti neizpaliek.
Protams, talantīgais un centīgais sasniedz vairāk.
2013. gadā ieguvi Mazsalacas novada atzinību
sporta jomā. Vai ir sajūta, ka tu ar savu
darbošanos nes Mazsalacas vārdu pasaulē?
- Kur vien man kāds jautā, vienmēr pieminu, ka
esmu no Mazsalacas. Arī sacensībās bieži izskan “Roberts Slotiņš no Mazsalacas.” Agrāk, kad
mācījos Cēsu sporta skolā, daudzi domāja, ka esmu
no Cēsīm, tagad liekas, ka visi zina, ka esmu
mazsalacietis. Tomēr, ja būtu kāds finansiāls
atbalsts no pašvaldības, varētu Mazsalacas vārdu
likt uz sporta inventāra, apģērba, kā to daru ar
citiem saviem sponsoriem, un tad jau arī
Mazsalacas vārds būtu visur, kur braucu, piedalos.
Tu un Mazsalaca - kādas ir tavas attiecības ar
dzimto pusi?
Šovasar gan ir maz sanācis, bet māju sajūta man ir ļoti
svarīga. Patīk atbraukt, aiziet patrenēties tepat - arī
Skaņajā kalnā ir daudz iespēju, lai nopietni trenētos.
Gribētu piebilst, ka ir jauki redzēt, ka Mazsalacā aug
jauna slēpotāju paaudze - tētis apgalvo, ka daži no
viņiem slēpojot pat ļoti daudzsološi.
Vai sanāk laika arī kam citam bez sporta?
- Patīk ar draudzeni aiziet uz teātriem. Arī tagad ir
nopirktas biļetes uz Dailes teātri Rīgā. Apmeklējam
arī koncertus. Novērtēju arī iespēju vienkārši satikt
draugus, atpūsties. Man ir draugi gan Latvijā, gan
Somijā - ja brauc cauri Somijai, noteikti ir jāiebrauc,
jāaizved Latvijas labumi. Vienam manam draugam somam ļoti garšo ķiploku grauzdiņi, kādus Somijā
nevar dabūt, arī šokolādes konfektes viņi tur ciena,
jo Somijā pārsvarā var atrast tikai tā saucamās
gumijkonfektes. Vēl pavasaros ar draugu ejam
Salacā makšķerēt.
Kādi ir tavi turpmākie plāni?
- Šajā sezonā man vajadzētu iegūt biatlona
kvalifikāciju, lai varētu startēt Pasaules Kausā. Tas
nozīmē, ka būs jāpiedalās mazāka mēroga
sacensībās, kurās piedalīsies spēcīgākie pasaules
biatlonisti. Pirmās sacensības būs jau novembra
beigās - šī ir vissvarīgākā lieta šosezon. Ja
kvalificēšos, tad būs jāpiedalās Pasaules Kausa
posmos. Februāra beigās Somijā, Kontiolahtī, man
ļoti mīļā vietā, kur esmu trenējies, notiks pasaules
čempionāts biatlonā. Jācer, ka tikšu arī uz šīm
sacensībām! Vēl gribētu piedalīties arī Pasaules
slēpošanas čempionātā Falunā, Zviedrijā. Tāpēc
pats svarīgākais ir būt labā formā!
Ilze Mitāne
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S L U D I N Ā J U M I
Steidzami pārdod viensētu Skaņkalnes lauku teritorijā: zeme - 3,9 ha,
dzīvojamā māja, šķūnis, kūts, saimniecības ēka."
Cena un samaksas kārtība runājama. Tel. 28329874
“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.
Mazsalacas novada senioru biedrība “Atbalss” aicina 23. oktobrī uz teātri
“Minhauzena precības” Valmieras teātrī /Liepājas teātra izrāde/."
Biļetes cena €17,50. Izbraukšana 1700. Par biļeti zvanīt Anitai /t.29681782,
6425176444/ Piezvanīt līdz 6.oktobrim

U Z M A N Ī B U !
Vingrošana pie Annas Mazsalacas novada Kultūras centrā pirmdienās
plkst. 1900. Pirmā nodarbība 6.oktobrī. Gaidām interesentus!

PA T E I C Ī B A

AU G U ST Ā M A Z S A L ACA S N OVA D Ā
KO P Ī G U L AU L Ī B A S DZ Ī V I U Z S Ā KU Š I
Juris un Maija Grāvelsiņi
Va l d i s u n I n i t a L e g z d i ņ i
Nikolajs un Aļesja Akimovi

SIRSNĪGI SVEICAM!
S V E I C A M A U G U S TA J A U N D Z I M U Š O S !

!

ERNESTU SIRMO
PAULU KALNIŅU
T OMASU A NDER SON U

SVEICAM SEPTEMBRA JUBILĀRUS!

!

MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2014. gada 23. septembrī"
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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Koka skulptūru festivāls laukumā pretī Skaņamkalnam
Koks un skaņa atdzīvojas Mazsalacā

29. septembris 1000

Ramatas Kultūras centrā sadarbībā ar Ramatas sākumskolu
Miķeļdienas andele.

5 . oktobris 1600

Smiltenes Tautas teātra izrāde “Pusdūša” (P. Putniņš).
Biļetes cena €4.00, skolēniem un pensionāriem €3.00.
Iepriekšpārdošana no 22. septembra Kultūras centra darba laikā.

10. oktobris 1800
11. oktobris 2200

Ramatas Kultūras centrā Rudens balle
kopā ar kapteini Andri, ieeja €3.00

12. oktobris no 800

Rudens gadatirgus Rūjienas ielā

22. oktobris 1800

Valsts akadēmiskā kora “Latvija” koncerts.
Biļetes cena €5.00 un €3.00. Biļešu iepriekšpārdošana no
6. oktobra Kultūras centra darba laikā.

30. oktobris 1600

Mazsalacas pilsētas bibliotēka aicina Mazsalacas Mūzikas
skolas zālē uz "Romantisko rudens detektīvu".
Tikšanās ar detektīvrakstnieci Daci Judinu, aktieri Andri
Buli un mūziķi Arturu Kiseļovu.
Atjautības konkursi, detektīvmīklas, balvas.
Ieeja bez maksas.

!

ASTRĪDU ĀDAMSONI - 80
EDUARDU JAUNALKSNI - 80
LEONU EŠMITU - 85
AUSTRU KREPŠI - 85
MILDU KRUMHOLCI - 91
ELZU AIZPURIETI - 91
VILMU MEĻĶI - 93
LILIJU GRĪNBERGU - 93

KALENDĀRS
27. septembris 1100

Svinam skolotāju dienu. Apsveikumi, pārsteigumi, muzikālie
sveicieni no vīru vokālā ansambļa “Harmonija Rīgai”

Mazsalacas novada pašvaldība izsaka sirsnīgu pateicību
Zinību dienas tematisko dekorāciju veidotājiem pilsētas
Zaļajā skvērā:
Viktorijai Puriņai, Lienei Apsītei un Janai Buliņai par iniciatīvu,
ideju un organizēšanu, projekta finansiālajiem labvēļiem Mihailam
Siņicinam un Dacei Mažānovai, kā arī visiem senioru biedrības
“Atbalss” biedriem par iesaistīšanos, palīdzēšanu un atbalstu!"
Ar Jūsu gādību mūsu pilsēta Zinību dienas nedēļā kļuva
pievilcīgāka un interesantāka gan lieliem, gan maziem!

A UG U STU

PASĀKUMU

N Ā C D Z I E D Ā T !
Kora “Salaca” draudzīgais kolektīvs un diriģenti Dita un Valdis Tomsoni aicina
tevi pievienoties dziedātāju pulkam! Dziedot korī “Salaca” tu:
iemācīsies dziedāt tā, lai pašam un citiem patīk
patīkami un lietderīgi pavadīsi laiku
iegūsi jaunus draugus,
tev būs iespēja ceļot, uzstājoties gan Latvijā, gan arī ārzemēs.
Mēģinājumi piektdienās plkst. 1800-2100 un sestdienās 1000-1230. Gaidīsim!
Projekta "Pieslēdzies, Latvija!" datorapmācības kursi senioriem
1.līmenis - kursu sākums 14.oktobrī plkst. 16.30"
2.līmenis - kursu sākums 21.oktobrī plkst. 16.30"
3.līmenis - kursu sākums 28.oktobrī plkst. 16.30"
Iedzīvotāji vecumā pēc 50 gadiem ar dažādu pieredzi datora izmantošanā, esiet aicināti
pieteikties, zvanot uz bezmaksas tālruni 80000822 (darba dienās no plkst. 8:00 līdz
17:00) vai aizpildot pieteikumu www.piesledzieslatvija.lv. Mācības notiks Mazsalacas
vidusskolas jaunās ēkas 3. stāvā. Nodarbības vadīs skolotāja Zane Luste (t.29479505).
SIA "Banga KPU" informē, ka Skaņkalnes pagastā Skaņkalnes ciemā
ir uzsākti ERAF līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta būvdarbi.
Tā kā ūdensapgādes tīkla izbūve daļēji tiks veikta arī pa bruģēto ietvi, bruģis
ir demontēts un pilnā apjomā pārvests uz SIA "Banga KPU" notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu teritoriju Mazsalacā. Pēc komunikāciju izbūves pabeigšanas
nākošā gada pavasarī ietve tiks atjaunota sākotnējā izskatā."
Papildus brīdinām iedzīvotājus Skaņkalnē - sakarā ar ūdensvada
rekonstrukcijas darbiem iespējami avārijas ūdens padeves pārtraukumi."
Par plānotejiem atslēgumiem iedzīvotāji tiks savlaicīgi brīdināti.

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.

