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NOVADA ZIŅAS

K

JAUNĀ

Sveiki, novadnieki!

Miķeļdiena aizvadīta un
raža novākta. Sākas gada
tumšākais laiks ar gariem
vakariem un brīžiem, lai
pārdomātu paveikto un
plānotu darāmo. Jāpatur
prātā, ka idejām ir spēks,
bet kamēr tās neietērpj
vismaz vārdos vai vēl
labāk – darbos, tās
turpina būt netveramas
un citiem neieraugāmas.
Šajā rudens laikā novēlu,
lai ikvienam rodas ne
tikai iedvesma jaunu un
gaišu ideju radīšanai, bet
arī dūša to īstenošanai.
Un kad gan vēl labāks
laiks, kad runāt par dūšu,
kā novembrī, kad tuvojas
patriotisma nedēļa.
Aicinu visus pievienoties
Lāčplēša dienas lāpu
gājienā uz Varoņu birzīti,
kā arī apmeklēt Latvijas
neatkarības
proklamēšanai veltītos
pasākumus novadā.
Neaizmirsīsim svētku
nedēļu atzīmēt ar mūsu
valsts karogiem pie
katras mājas!
Priecīgus svētkus!

!

Mazsalacas novada
pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

LASIET VĒL!

Jauna pastaigu
vieta

3.lpp

Skaistākās
novada sētas

5.lpp

U LT ŪRA S

Augustā un septembrī paši savām acīm
varējām vērot, kā burtiski pa dienām mainās
Mazsalacas novada Kultūras centra ārpuse tā
saucamajam Rezgaļu galam, kas pašvaldības
īpašumā nonāca pirms aptuveni trim gadiem.
Šīs pārmaiņas notikušas pateicoties Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
finansiālajam atbalstam - konkursa "Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai" ceturtās kārtas ietvaros tika
realizēts projekts “Mazsalacas novada Kultūras
centra energoefektivitātes paaugstināšana”. Pašlaik
Kultūras centrs ir nosiltināts no ārpuses, sakārtota
tā fasāde, nomainīts jumts, būtiski uzlabojot gan
ēkas vizuālo izskatu, gan arī tās energoefektivitāti.
Plānots, ka projekta rezultātā tiks sasniegts CO2
emisiju samazinājums par vismaz 11,76 tonnām
gadā. No projekta attiecināmajām izmaksām, kas
veido EUR 34146.35, no kā 82% sedz KPFI,
pārējais ir Mazsalacas novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējums.
Dace Jurka, Mazsalacas novada Kultūras centra vadītāja:
- Es jūtos priecīga par to, ka beidzot visa ēka var
saukties par Kultūras centru, jo ilgus gadus tam
bija atvēlēta tikai puse no ēkas. Šis ir piektais

CEN T R A

celtniecības projekts, kurā esmu iesaistījusies vecās kļūdas pamanāmas, zināma firma, ar kuru
mums jau iepriekš bija izveidojusies veiksmīga
sadarbība. Atviegloja arī tas, ka pašvaldība ļoti
sekoja līdz visam notiekošajam. Vēl atlikuši
daži sīkumi - par pašu līdzekļiem uzliksim
jumtiņu virs otras ieejas un aizsargrežģi
notekcaurulei, jo šīs lietas projektā nebija
paredzētas. Arī vecā sēta un vārti uzlikti jauni.
Viena ēka - vairākas sejas
- Daudzi brīnās par atšķirīgi nokrāsotajām
ēkas daļām - pieaicinātais arhitekts atzina, ka
ēka ir būvēta dažādos laikos, tās fasādē
redzamas atšķirīgas arhitektūras nianses, līdz
ar to tās principā ir divas dažādas celtnes, kuras
nevajadzētu padarīt identiskas. Viņa ieteikums
bija ēku krāsot saskanīgos, vienas toņkārtas
divos toņos. Apdares stils ēkai ir veidots
līdzīgs, bet krāsas atšķirīgas, kas ēku padara
vizuāli dinamisku, uzsverot tās vēsturiski
atšķirīgos pielietojumus, jo tā sauktais Rezgaļu
gals ir būvēts kā dzīvojamā ēka, bet piebūve
sākotnēji kalpojusi par noliktavas telpām.
Pagalma pusē logiem ir ieturēts senāks stils,
veidojot tos ar sīkām rūtīm. Tas darīts apzināti,

S EJA

lai pagalms iegūtu senāku auru un radītu
attiecīgu noskaņu. Kultūras centra direktore
atzīst, ka pagalms arvien vairāk tiek izmantots
dažādām kultūras norisēm, tāpēc ir svarīgi
domāt par tā vizuālo identitāti.
Ar šiem remontdarbiem rosība Kultūras centra
uzlabošanā neapstāsies. Šobrīd tiek gaidīti
projekta otrās kārtas rezultāti, kur paredzēts
izbūvēt siltumapgādes sistēmu, lai nākamajā
ziemā Kultūras centra apmeklētāji varētu sildīties
pie centrālapkures un jau daudz ekonomiskāk.
- Ceram arī uz tālākiem projektiem un
pašvaldības atbalstu, jo gribētos nosiltināt un
pielāgot arī saimniecības ēku, ievilkt sanitāro
mezglu Rezgaļu galā. Prieks par jau šobrīd
jūtamajām priekšrocībām - tikko nosiltinātajā
pusē ielas trokšņus vairs nedzird nemaz, un
iekštelpās ir kļuvis manāmi siltāks. Arī
lietus vairs ēkā nelīst un to nebojā,
tāpēc gan es, mani darbinieki, gan
daudzie kultūras centra apmeklētāji
ar jaunajām pārmaiņām ir ļoti, ļoti
apmierināti, tā Dace Jurka.
Ilze Mitāne

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS
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Turpinājums no iepriekšējiem numuriem rakstu
sērijai “Skola cauri laikiem”

L A I K I E M

!

No 1980. gada līdz 1990. gadam Mazsalacas
vidusskolā atestātu par vidējo izglītību saņēma
313 absolventi, kuru klašu audzinātāji bija Aina
Draveniece (56., 64. izl.), Mihails Siņicins (56.
izl.), Antoņina Suhareva (57. izl.), Mārtiņš
Seimans (57. izl.), Vija Seimane (58., 63. izl.),
Taiga Eglīte (58. izl.), Feļa Ālmane (59. izl.)
Guntars Bērziņš (59. izl.), Rita Ertmane (60. izl.),
Viktors Gammeršmidts (60. izl.), Ligita Piešiņa
(61., 65. izl.) un Valda Siņicina (62. izl.).
Skolas kolektīvu no 1980. gada līdz 1989.
gadam vada direktors Mihails Siņicins. Direktora
vietnieki mācību darbā - Gaida Šmelte, Biruta
Dzintara, Jānis Reinvalds, Inta Miķelsone un
Dzintra Grantiņa.
80-ie gadi Latvijā ir notikumiem un pārmaiņām
bagāti. No Padomju Savienības Komunistiskās
partijas ģenerālsekretāru maiņām (Brežņevs,
Andropovs, Čerņenko, Gorbačovs) līdz
nacionālās atmodas laikam.
1980. gada žurnālā “Skola un ģimene” par
Mazsalacas vidusskolu rakstīts: “Mazsalacas
vidusskola republikas skatēs par labāko mācību
kabinetu ieņem pirmās vietas. Jau aprakstīts presē
baltais zīmēšanas kabinets, sulīgi brūnais
muzikālās audzināšanas, tehnizētais svešvalodas,
tāpat darbmācības kabinets jeb
“restorāns” (smagnēji ēdamgaldi ar cietinātiem
linu galdautiem, mīksti atzveltnes krēsli, trauku
komplekti). Turklāt skolai ir savs platekrāna
kinoteātris. Vairākas reizes saņemti ceļojošie
karogi par skolas teicamu sagatavošanu mācību
gadam”. 1988. gada rudenī skolā iekārtots
informātikas kabinets.
Skolas jubilejas izdevumā (1989. g) direktora
vietnieks mācību darbā Jānis Reinvalds rakstījis:
“Katrs ceturtais skolēns mācību gadu beidz tikai
ar labām un teicamām sekmēm, bet trešā daļa no
absolventiem iestājas augstskolā. Ir patīkami, ka
arvien vairāk no viņiem kļūst par pedagogiem.
Pašlaik 10 skolas absolventi pēc studijām ir
atgriezušies Mazsalacā un strādā par
skolotājiem”.
Skolā ir daudzveidīgs ārpusstundu darbs.
Automodelisma nodarbības vada skolotāji Jānis
Valentinovičs un Andris Grāvis. Viņu pūliņu
rezultātā tapusi viena no modernākajām
automodelisma trasēm. Panākumus sacensībās,
izpildot meistarkandidātu normatīvus, guva Māris
Kalniņš, Jānis Liepiņš un Andris Lauznis.

PIRMOREIZ

Mazsalacas vidusskolas zēnu koris 1983. gadā. Diriģente Vija Seimane.

1960. gada absolventi (37. izl.)
absolventu salidojumā 1989.g. 27. maijā
dāvina skolai sarkanbaltsarkano karogu.
Gatavojoties Žetonu vakaram, Valmieras Drāmas
teātra aktieris Agris Māsēns (no 1981. gada) kopā ar
11. klašu skolēniem iestudēja lugas.
1984. gada un 1989. gada republikas skolēnu
Dziesmu un deju svētkos skolotājas Vijas Seimanes
vadītais zēnu koris bija labākais visu dziedātāju vidū.

Skolas 70 gadu jubilejā 1989. gada 27. maijā
absolventi, godinot Latvijas sarkanbaltsarkano
karogu, dziedāja himnu “Dievs, svētī Latviju”, un
18. novembrī virs bijušās Valtenberģu muižas
(bijušās vecās skolas ēkas) sāka plīvot
sarkanbaltsarkanais karogs.
Tekstu un fotogrāfijas sagatavojusi
Mazsalacas vidusskolas vēstures skolotāja

Baiba Meļķe

SACENŠAS UZ ROLLERSLĒPĒM

11. oktobrī Mazsalacas novada bērni un
jaunieši piedalījās SBK "Cēsis" balvas izcīņā
rollerslēpošanas un krosa stafetēs.
Setdienas rītā slēpošanas biatlona kompleksā
“Priekuļi” bija pulcējušās 28 stafešu komandas
no Cēsīm, Madonas, Inešiem, Mazsalacas un
Rīgas, lai cīnītos par SBK “Cēsis” balvām
komandu stafešu sacensībās. Komandu stafetes
Latvijas čempionātā notiek tikai reizi sezonā,
tāpēc šī bija lieliska iespēja izmēģināt spēkus
un salīdzināt tos ar citām komandām. Kā
pastāstīja Mazsalacas vidusskolas sporta
pulciņa vadītājs Ivars Slotiņš, šādās sacensībās
mazsalacieši šogad startēja pirmo reizi. Pašiem
uzstādījums bijis nepalikt pēdējā vietā, kas arī
godam izpildīts, turklāt gūtas arī pirmai reizei
samērā ievērojamas vietas.
Rollerstafetē VS14 grupā (2000.-2002.g)
3x3,6km mazsalacieši - Marks Vāle, Jānis
Ceriņš un Renāte Kārkliņa ierindojušies 7.
vietā, bet komandu skrējienā (2km)
draudzīgais trijnieks ierindojās 5. vietā.
2

Skolotāji 1982./1983. mācību gadā.
Pirmajā rindā skolas direktors Mihails Siņicins.

VS11 grupā (2003.-2004.g) 3x1km krosā un
komandu skrējienā (1km) apvienotā Priekuļu un
Mazsalacas komanda - Elizabete Slotiņa, Matīss

Puķulauks un Matilde Sproģe abās disciplīnās
ieguva 4. vietu. Vēlam veiksmi arī nākamgad!
Ilze Mitāne

Komandu skrējiens no dalībniekiem prasa gan savus spēkus, gan arī sadarbību.
Pa kreisi VS11, pa labi VS14 grupas Mazsalacas novada komanda s.
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KUNGU

CELIŅI

Pēdējo pāris mēnešu laikā
burvīgas pārvērtības piedzīvojuši
katram mazsalacietim tik mīļie
Kungu celiņi.

!Ar Valmieras novada fonda un

tā Ziedotāju kluba finansiālu
atbalstu īstenots projekts „Kungu
celiņiem skaistiem un drošiem
būt!”, ko mēs, vietējie entuziasti,
iesniedzām fonda programmas
„Sev, tev, novadam” ietvaros.
Kungu celiņi, kas ierīkoti jau
barona laikos, gadu desmitos
bijusi viena no mazsalaciešu
iemīļotākajām pastaigu vietām.
Diemžēl laiks nestāv uz vietas,
arī laikapstākļu ietekme stāvajā
nogāzē gar Salacas krastiem
būtiski jūtama - lietus un
kūstošais sniegs vietām celiņus
bija pamatīgi
izskalojis. Projekta
ietvaros gribējām veikt
tik nepieciešamo
seguma atjaunošanu un
takas nostiprināšanu.
Visu vasaru un
septembrī apmēram
kilometru garajā Kungu celiņu
posmā ar sirdi un dvēseli darbojās
gan pašvaldības darbinieki, gan
citi brīvprātīgie – tika vesta un
līdzināta grants, ko iegādājāmies
par Valmieras novada fonda
atvēlētajiem līdzekļiem, ar
apaļkoka stabiņiem nostiprinātas
vairāk izskalotās vietas un, par ko

U ZSĀKTS

P AŠVALDĪBA

DROŠĀKI UN SAKOPTĀKI!

īpašs prieks, izdevās arī īstenot
ieceri par divu gājēju tiltiņu
atjaunošanu posmā pie Lazdu
ielas. Lielu paldies jāsaka
Mazsalacas novada pašvaldībai
par nepieciešamā
līdzfinansējuma piešķiršanu un
tik ļoti nepieciešamo darba roku
nodrošināšanu!
Darbs bija smags, arī laika
apstākļi ne vienmēr lutināja.
Tāpēc tiešām liels gandarījums
par paveikto – tagad Kungu
celiņi ir daudz ērtāki un drošāki
pastaigām vienatnē, ar bērniem
vai ar suņiem. Un kas zina,
varbūt kāds sev no jauna atklās
šo tik gleznaino Mazsalacas daļu,
lai biežāk dotos veselīgās
pastaigās?
Vislabāk paveikto varēsim
novērtēt tikai pēc ziemas un
pavasara atkušņa – jācer,
ka stiprinājumi turēsies.
Taču jau tagad pašvaldība
no savas puses apsolījusi
regulāri sekot līdzi celiņu
stāvoklim, veikt
nepieciešamākos
uzturēšanas darbus.
Aicinām arī pārējos
mazsalaciešus un pilsētas viesus
– izbaudīsim sakoptos Kungu
celiņus, taču būsim arī saudzīgi,
piedomāsim par savu uzvedību,
nemēslosim, lai visi kopīgi
varam priecāties par šo skaisto
vietu!

PROJEKTS

Mazsalacas novada pašvaldība
ir uzsākusi projekta „Saieta
laukuma labiekārtošana
Mazsalacā” īstenošanu – tas
atbalstīts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros,
LAD projekta Nr. 14-09-LL11L413201-000001.
Projekta ietvaros Baznīcas ielā
1 plānota laukuma un celiņu
bruģēšana, atjaunojot to vizuālo
un tehnisko stāvokli.

–
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Projekts nebūtu realizējams bez visu iesaistīto padoma un čaklajām
darba rokām – liels paldies Antrai Aizpurietei par ideju un iesaistīšanos
tās īstenošanā, Mazsalacas novada pašvaldībai un Ingum Reineram,
Ritvaram Sirmajam, Valdim Kampusam, Mārim Šultam, Jānim Skrebelim,
Josifam Urbanovičam, Tālim Penkam, Raivim Juražam, Valdim Gobiņam,
Nikolajam Ignasam, Mazsalacas vidusskolas brīvprātīgā darba
programmas koordinatorei skolotājai Valentīnai Golovņai un audzēkņiem
Sabīnei Petrakovai, Mikam Jančevskim, Ansim Sālzirnim, Annai Rasai,
kas vasaras brīvlaikā iesaistījās sakopšanas darbos, kā arī visiem citiem,
kas mūs atbalstīja!
Zinta Liepiņa

Nūjotāji iemēģina vienu no jaunajiem tiltiņiem

S AIETA

Šī vēsturiskā un jau ilgstoši ar
kultūras dzīvi saistītā laukuma
sakārtošana ļaus Mazsalacas
novada iedzīvotājiem un viesiem
daudz kvalitatīvāk baudīt plašo
kultūras pasākumu piedāvājumu
pilsētā, radīs piemērotāku vidi,
kur pulcēties svētkos un
svinīgos notikumos.
Projekta īstenošanas termiņš ir
2015. gada 1. jūnijs.
Attiecināmās izmaksas ir EUR
21350,00, no tām ELFLA
līdzfinansējums 50% apmērā
EUR 10675,00, pārējās
izmaksas sedz Mazsalacas
novada pašvaldības budžeta
līdzfinansējums.

INFORMĒ

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka, lai slēgtu
satiksmes pārvadu virzienā no Mazsalacas vidusskolas uz
pilsētas centru darba dienās no plkst. 7:30 - 18:30, Parka ielā ir
uzstādīta ceļazīme Nr. 321 “Iebraukt aizliegts”. Ceļazīme tur
atradīsies līdz 31.05.2015.

!Tā kā ugunskura dedzināšana pilsētā ir aizliegta, iedzīvotājiem

ir iespēja kritušās rudens lapas nogādāt pašvaldības ierādītajā
teritorijā. Par šādu iespēju lūdzu sazināties ar nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas nodaļu pa tālruni 29322319.

LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANAI

12. S AEIMAS

VĒLĒŠANAS

Mazsalacas novada 12. Saeimas vēlēšanu rezultātu TOP 6 (derīgās vēlēšanu zīmes)
1. Partija "Vienotība" - 522
2. Zaļo un Zemnieku savienībā - 449
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai/LNNK" - 363
4. Latvijas Reģionu Apvienība - 141
5. No sirds Latvijai - 123
6. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija - 63
Mazsalacas novadā vēlētāju aktivitāte bijusi 60,46%, reģistrētas 1751 vēlēšanu zīmes,
no tām 1727 derīgas: Mazsalacā - 1201, Sēļos 128, Ramatā 221, Skaņkalnē 201.
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Aizvadīta darbīga vasara dažādās jomās - bijuši gan lieliski pasākumi,
gan notikumi, kuri vēl ilgi paliks atmiņā. Nenoliedzami, izdarīts daudz
arī paliekošo lietu sarakstā. Ne visi pērn “izkaltie” plāni šogad īstenoti,
bet darba procesā viennozīmīgi klāt nākuši jauni darāmie uzdevumi.
Būvniecības sezona tuvojas noslēgumam, tiek veikti pēdējie uzlabojumi
novada teritorijā, tāpēc īss atskats par katru no tiem. Ar padarīto,
iecerēto un lietām, kas tomēr nav sasniegtas, iepazīstina Mazsalacas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

NOVADĀ

Bērnudārzs

Saistībā ar pārmaiņām bērnudārzā un pieaugošo bērnu skaitu, visu rudeni
notika remonts bijušajās sociālā dienesta telpās, pielāgojot tās bērnudārza
vajadzībām. Remontdarbi ir pabeigti un jau novembra sākumā visas
bērnudārza grupiņas varēs ērti iekārtoties vienā ēkā. Vēlreiz jāatvainojas
visiem sociālā dienesta klientiem par samērā attālo ceļu, ko daļai nu nākas
mērot sociālo jautājumu kārtošanai, tomēr atgādinām, ka šāds risinājums
rasts tikai uz laiku - līdz 2015. gada rudenim.

Valtenberģu muiža
Kamēr Valtenberģu muiža gaida remontdarbu uzsākšanu, lai tās pirmo
stāvu pielāgotu muzeja vajadzībām, vasarā ir saremontēts muižas jumts,
nojaucot kritiskā stāvoklī esošo skatu platformu, atliekot vietā
noslīdējušos dakstiņus un rekonstruējot ēkas skursteņus.

Dzelzcela pārvads
Diemžēl pašvaldība vēl nav radusi iespēju pārvadu pār bijušo
dzelzceļa tiltu pārbūvēt pilnībā, tāpēc katru gadu tiek nedaudz ieguldīts
tā drošībai. Šogad nomainīts gājēju daļas klājs, nostiprinātas margas.
Vasarā, kad tilta noslodze nebija tik intensīva, bija atļauts braukt abos
kustību virzienos. Sākoties rudenim un skolas laikam, kad pār tiltu
kursē ievērojami vairāk mašīnu un pār pārvadu pārvietojas bērni,
automašīnām pār tiltu atļauts braukt tikai skolas virzienā, atpakaļ
braucot pa Muižas ceļu, bet vakara un nakts stundās, kad satiksme
ievērojami mierīgāka - abos virzienos pāri tiltam. Šāda kārtība būs līdz
31.05.2015., vasarā atļaujot tiltu šķērsot abos virzienos.

Saieta laukums
Pērnavas iela

Kā atzīst novada domes vadītājs, visvairāk laika un pūliņu šīs
vasaras laikā Mazsalacas novada pašvaldībai ir prasījusi tieši
Pērnavas ielas sakārtošana. Lai gan projekts bija noslēdzies jau 2013.
gadā, darba izpildītāju negodprātības dēļ atkal un atkal dažādi darbi
bija jāveic no jauna, būvniecības procesu ievērojami pagarinot.
Gandarījums, ka nu iela ir sakārtota, cerams, tādā kvalitātē, lai
nākampavasar par to vairs galva nebūtu jālauza.

Kultūras centra siltināšana

Ļoti ievērojams projekts Mazsalacai ir Kultūras centra siltināšana,
kas notiek ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstu.
Šī ēka ir nozīmīga daudziem mūsu novada ļaudīm, tāpēc ir svarīgi, ka
tā tiek sakārtota gan vizuāli, gan energoefektīvi. Pašlaik ēka ir
nosiltināta no ārpuses, sakārtota tās fasāde, nomainīts jumts. Ļoti
ceram, ka nākamajā projekta kārtā varēsim realizēt arī kopēju apkures
sistēmas ieviešanu visā Kultūras centra ēkā.

Kapsēta un kapličas

Šogad Mazsalacas pašvaldība ir rūpīgāk pievērsusies kapu
apsaimniekošanas jautājumiem. Esam atjaunojuši kapu terases kāpnes,
sakārtojuši juridiskos jautājumus, kas saistīti ar kapličām un kapu sarga
māju. Nu šīs ēkas ir pašvaldības īpašumā, un pamazām varam sākt veikt
kādus uzlabojumus. Jau esam paspējuši nozāģēt jaunajai kapličai ļoti tuvu
augošās egles, lai netiktu bojāta ēkas siena un pamati, saremontētas arī
nodrupušās kapličas kāpnes. Ja vien laikapstākļi atļaus, vēl šogad plānots
nomainīt bojāto jumtu senajai Numersu dzimtas kapličai, lai nebojātos ēkas
konstrukcija. Tuvāko gadu laikā plānots arī parūpēties par to, lai kapsētas
sarga māja, kas pašlaik ir ļoti sliktā stāvoklī, tiktu saglabāta.

Tūrisma infrastruktūra

Prieks redzēt, ka Salacas upe un tās apkārtne arvien tiek uzlabota.
Šovasar pabeigts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
LEADER aktivitātes projekts “No Skaņākalna Ievas pie Ramatas Ādama”,
kā rezultātā Mazsalacā pie publiskās pirts un Ramatā pļaviņā pie pagasta
pārvaldes tapušas bruģētas atpūtas vietas ar velostatīviem, galdiem, soliem
un atkritumu urnām velobraucēju un tūristu ērtībām.
Ar biedrības “Ziemeļvidzemes ģeoparks” un Latvijas Vides
aizsardzības fonda atbalstu, kā arī Mazsalacas novada pašvaldības aktīvu
līdzdalību ir iztīrīta Salacas upe posmā no Mazsalacas tilta līdz Ramatas
ietekai. No upes ārā izvilkti nolūzušie un sanestie koki, kritalas, cilvēku
atstātie atkritumi, lai upe kļūtu ērtāka un patīkamāka gan laivotājiem,
makšķerniekiem, gan vienkārši dabas baudītājiem.

Kungu celiņi
Šogad ar vietējo iedzīvotāju izrādītu iniciatīvu un līdzdalību ir sakārtoti
Kungu celiņi - atjaunots grants segums uz taciņas, stāvākajās nogāzēs
izveidotas barjeras, lai materiāls netiktu aizskalots, uzstādīti arī divi tiltiņi.
Projekta ieceres autore ir mazsalaciete Zinta Liepiņa, atbalstītāji Valmieras novada fonds un Mazsalacas novada pašvaldība.
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Priecīgu vēsti saņēmām pavisam nesen - ir apstiprināts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas projekts par Saieta laukuma labiekārtošanu. Šī projekta
ietvaros tiks nomainītas laukuma betona plāksnes pret bruģi. Projekts tiks
uzsākts šogad, pie praktiskajiem darbiem ķeroties un tos pabeidzot
nākamgad. Pašlaik tiek meklēts projekta izstrādātājs.

Rīgas iela 1
Esam konstatējuši, ka ūdens, kas tek no ēkas Rīgas ielā 1 jumta uz
ietves, bojā ēkas sienu, tāpēc jau šogad uzsākti remontdarbi, sakārtojot
ietvi tā, lai ūdens nebojātu seno ēku. Secīgi darbi tiks turpināti arī
lejpus Rīgas ielas 1 nama, izbūvējot gājēju ietvi gar Baznīcas ielu līdz
pat taciņai, kas ved uz pilsētas kapiem.

Skolas ābeļdārzs
Esam nozāģējuši veco skolas ābeļdārzu, ko bija ļoti grūti kopt - šī
teritorija bija pārvērtusies teju par krūmāju, kā arī bija liels kārdinājuma
objekts kūlas dedzinātājiem pavasaros. Šobrīd teritorija ir uzarta un
noplanēta, un nākamgad pāraugušās zāles un celmu vietā pletīsies
ainaviska, viegli kopjama pļava. Arī bijušās dzelzceļa līnijas malas plānots
nopļaut, lai aiztaupītu “darbiņu” kūlas dedzinātājiem nākampavasar.

Apgaismojums gar muižu un skolu
Paldies iedzīvotājiem par ierosinājumu uzstādīt apgaismojumu
Parka ielā pie Valtenberģu muižas un Mazsalacas vidusskolas. Šis
darbs šogad veikts par domes līdzekļiem, un nu tumšās vakara un
nakts stundās minētais posms ir gaišs un patīkams.

Nepadarītais
Šogad bija plānots uzlabot basketbola laukumu Skaņkalnes ciematā.
Diemžēl saņemtā būvdarbu tāme bija neadekvāti augsta, tāpēc darbi
tika atcelti. Kā viens no argumentiem neieguldīt prāvos līdzekļus
sporta laukuma sakārtošanā bija Skaņkalnes ciematam samērā tuvu
esošais pilsētas multifunkcionālais sporta laukums, kuru ikviens
sportot gribētājs ir laipni lūgts izmantot.
Pagājušajā gada nogalē solīts sakārtot Pērnavas ietves bruģi posmā
no Brīvības bulvāra līdz Palejas ielai. Saistībā ar problēmām, kas
radās pašas Pērnavas ielas atkārtotā remontēšanā, bruģi nomainīt
šogad neizdevās. Pašlaik tiek izstrādāts būvniecības projekts, lai ietvi
sakārtotu nākamajā būvniecības sezonā.
Harijs Rokpelnis:
- Kopumā, pārskatot padarīto, esmu ļoti gandarīts, tomēr nākas
secināt, ka darbi lielākoties ritējuši tikai Mazsalacas pilsētā. Aicinu uz
lielāku aktivitāti nākamgad mūsu pagastus - Skaņkalni, Sēļus un
Ramatu, jo vispirms iniciatīvai jānāk no pašu iedzīvotāju, pagastu
pārvalžu un iestāžu vadītāju puses - kad ir apzinātas un noformulētas
vēlmes un vajadzības - mēģināsim tās kopīgi realizēt!
Ilze Mitāne

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

V EIDOSIM

SKAISTU UN SAKOPTU

Apkopoti šī gada konkursa “Veidosim skaistu un
sakoptu Mazsalacas novadu” uzvarētāji un atzinību
ieguvēji.

Atbildīgā par konkursa rezultātu izvērtēšanu, Mazsalacas
novada pašvaldības deputāte Dace Mažānova stāsta:
- Šogad ņēmām vērā pagājušā gada pieredzi, kļūdas un
lietas, kuras gribējām darīt citādi. Izmainījām konkursa
nolikumu - līdz ar to šogad vairs nepiešķīrām pirmās,
otrās un trešās vietas. Tā vietā nolēmām apbalvot
vissakoptāko īpašumu katrā nomināciju grupā, bet
pārējiem sakoptākajiem īpašumiem piešķirt atzinības.
Šogad lemts nepiešķirt nomināciju tiem īpašumiem, kuri
pirmās vietas ieguvuši iepriekšējos gados, tādējādi dodot
iespēju tikt pamanītiem arī citiem.
Tā kā Mazsalacas novada pašvaldības prioritāte ir
sakopts un ekoloģiski atbildīgs novads, šogad ļoti strikti
ņēmām vērā to, vai nominētās īpašuma kategorijas
kandidātam ir noslēgts līgums ar atkritumu
apsaimniekošanas firmu. Diemžēl bija vairāki, kuri atbilda
sakoptākā īpašuma statusam, bet viņiem nebija atkritumu
apsaimniekošanas līguma un līdz ar to netika nominēti.
Vēl izmaiņas izdarījām arī konkursa norises laikā,
pārceļot to no jūnija uz jūliju/augustu ar domu, ka svarīgi
ir ne tikai krāšņumaugi, bet tas, kā īpašums izskatās
kopumā. Iepriekšējā gadā konkursa komisija bija četru
cilvēku sastāvā, tā bija nemainīga un brauca pa visiem
pagastiem. Šogad šo atbildību sadalījām trīs grupās (katrā
pa četriem žūrijas locekļiem), tādējādi iegūstot
daudzveidīgāku skatījumu un vairāk viedokļu par novada
teritorijas sakoptību.
Gribu izteikt lielu pateicību ikvienam Mazsalacas
novada iedzīvotājam, kas rūpējas un uztur kārtībā to vidi,
kurā viņš dzīvo un saimnieko. Mēs esam pamanījuši, ka
mūsu novads kļūst arvien sakoptāks, par ko ir liels
gandarījums. Uz svinīgo apbalvošanu katra pagasta valsts
svētku pasākumu ietvaros šogad gribam aicināt gan
sakoptāko īpašumu laureātus, gan arī tos, kuriem tiek
izteiktas atzinības. Aicinām arī kaimiņus, draugus un
radus izteikt pateicību tiem novada ļaudīm, ar kuru
palīdzību mūsu novads kļuvis gaišāks un sakoptāks!
Ilze Mitāne
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KONKURSA REZULTĀTI
Mazsalacas pilsēta un pagasts
• Sakoptākais uzņēmums: “Elvi” Baznīcas iela 5 - Edijs Zatumanovs
Atzinība: LKS Lauksalaca - Ilgonis Smalkais
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja: “Lazdas-2” - Feļa Ālmane, Astra Plūmane
Atzinība: Rīgas iela 9 - Laužņu ģimene; Rīgas iela 2 - Ņina Ļjadova
• Sakoptākā lauku sēta: “Vecmauriņi’’ - Bērztīsu ģimene
• Sakoptākā individuālā māja: Pērnavas iela 34 - Bankaus ģimene
Atzinība: Sporta iela 11 - Zane Buša-Rumberga; Dzirnavu iela 1 - Edīte Bezdelīga; Dzirnavu iela 3a
- Ivars Klodzinskis; Lazdu iela 4a - Lunderu ģimene; Vidus iela 5 - Vanda Riekstiņa; Pļavas iela 2 Inita Egle; Pļavas iela 9a - Brigita Mistere-Pudele; Pērnavas iela 17a - Iveta Vītola (par attīstību)
Skaņkalnes pagasts
• Sakoptākais uzņēmums: Skaistumkopšanas salons Skaņkalnes 16 - Fanuza Grīnvalde
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja: “Vecbomji” - Jeļena Gorida
Atzinība: Bērzu iela 2 - Biruta Briede
• Sakoptākā lauku sēta: “Dārziņi” - Andris Aizpurietis
Atzinība: “Vilciņi” - Slotiņu ģimene; “Pļaviņas” - Žukovu ģimene (par attīstību)
• Sakoptākā individuālā māja: Dzintari 1 - Kalniņu ģimene
Atzinība: “Kalnieši” - Mārīte Ābele; “Varkaļi” - Brasliņu ģimene (par inovāciju); “Lejaslīči” Daiga Mačenasa (teritorijas labiekārtošana); “Ceriņi’’ - Merika Lūse, Dainis Ķiberis (par attīstību)
Sēļu pagasts
• Sakoptākā zemnieku saimniecība: Z/S ”Ozoliņi’’ - Šmitu ģimene
Atzinība: “Dīķīši” - Uģis Vītiņš; Z/S ”Rožkalni” - Slokenbergu ģimene
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja: “Sēļi” - Ņina Šmite, Līga Šmite
• Sakoptākā lauku sēta: “Jaunresgaļi” - Maija Jostsone, Dainis Grāvelsiņš
Atzinība: “Rijas” - Ilona Stūre; “Puriņi” - Maiga Jostsone; “Jaunbramaņi” - Ozolu ģimene;
“Brammaņi”- Šilleru ģimene; “Nuķi” - Inese Pētersone
• Sakoptākā individuālā māja: “Sprīdīši’’ - Zīveru ģimene
Atzinība: “Dzirnavas’’ - Buļbiku ģimene; “Lazdas’’ - Daina Stumpe; Edvins Lūsis; “Madaras’’ Dace Kapture; Vilnis Ķimenis
Ramatas pagasts
• Sakoptākā piemājas saimniecība: “Zemturi” - Vorohtu ģimene
Atzinība: SIA “Ābeles” - Vasilina Serma (veikals “Vērsis”)’; Somu pirts - Guntars Razminovičs
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja: Atzinība: “Āboliņi’’ - Kitija Grintāle (floristikas elementi); “Āres’’ - Aivars Bīraus (teritorijas
labiekārtošana); “Arāji” - Dainis Serma
• Sakoptākā lauku sēta: “Bērzkalni’’ - Ciršu ģimene
Atzinība: “Lukstiņi” - Čehoviču ģimene; “Raudītes’’ - Ingrīda Vīķe; “Alejas’’ - Meisteru ģimene;
“Krastiņu krejotava” - Ozolu ģimene; “Jaunlīči’’ - Māra Ošeniece (par lielāko apkopto teritoriju);
“Lāniņi” - Andis Meļķis; “Jaundreimaņi’’ - Inese Pidža (par vizuālo sakoptību); “Purvītiņi’’- Tāru
ģimene
• Sakoptākā individuālā māja: “Pīlādži’’ - Dzintāra Brezina (par augu daudzveidību);
Atzinība: “Saivas’’ - Krūmiņu ģimene; “Stūrīši” - Zaķu ģimene; “Silavas’’ - Maija Pasīte

“VĪĶI” KONKURSA “SKAISTĀKĀ SAIMNIECĪBA LATVIJĀ” FINĀLISTOS
Ar svinīgu ceremoniju Latvijas Valsts prezidenta
rezidencē Melngalvju namā jau trešo gadu pēc kārtas
tika sveikti laureāti un finālisti skaistāko lauku
saimniecību vidū Latvijā.
Šogad konkursa “Skaistākā lauku saimniecība Latvijā”
finālistu vidū iekļuvusi arī Ingrīdas Vīķes saimniecība
"Vīķi" no Ramatas pagasta Mazsalacas novadā. Ar
Ingrīdas saimniecību jau vasarā varējām iepazīties
žurnālā “Ievas Māja” brīdī, kad tur ciemojās konkursa
žūrija.
Ingrīdas saimniecību konkursam pieteikusi Lauku
attīstības speciāliste Mazsalacas novadā Rita Gluha tajā varēja piedalīties ikviens Latvijas zemnieku
saimniecības īpašnieks, kurš veic lauksaimniecisko
darbību un ir izveidojis skaistu un sakoptu lauku sētu.
Konkursā tika vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no
ceļa rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni
paceltam karogam, gan tas, kā saimniekošana sadzīvo ar
koptu dārzu.
Tāpat Ingrīdas Vīķes lauku sēta “Raudītes” šogad
ieguvusi atzinību Mazsalacas novada rīkotajā konkursā
“Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu”
sakoptākās lauku sētas kategorijā. Lepojamies!
Ilze Mitāne
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SEPTEMBRIS MAZSALACAS VIDUSSKOLĀ

Un atkal jaunais mācību gads ir sācies! Mazi
un lieli 1. septembrī pulcējās Mazsalacas
vidusskolas pagalmā, lai ieskandinātu jauno
mācību gadu ar zvanu un dziesmu skaņām. Ar
vislielāko nepacietību jauno mācību gadu
gaidīja mazie ķipari no 1. līdz 4. klasei, jo
mācības šogad viņi nu uzsāka jaunajā
Mazsalacas vidusskolas ēkā.
Sportiskākie skolēni no 5. līdz 12. klasei jau
17. septembrī devās uz Valmieru, lai Daliņa
stadionā piedalītos vieglatlētikas sacensībās.
Kaut arī bija sīva konkurence, nepalikām bez
medaļām.
Mūsu skolā no 22. līdz 25. septembrim valdīja
īpaša gaisotne. Šī bija 10. klases skolēnu
iesvētību nedēļa, kuras laikā katru dienu bija
jāsaģērbjas atbilstoši dotajam tematam,
piemēram, “Aļaska”, “Mūmijas”,
“Citplanētieši”. Interesantākā nedēļas diena
šiem skolēniem bija ceturtdiena, jo vakarā viņus
sagaidīja aizraujoši un pārsteidzoši uzdevumi,
kurus bija sagatavojuši 11. klases skolēni. Šis
pasākums noteikti iekrāsoja arī citu skolēnu
nedēļu.
Jau trešo gadu pēc kārtas mūsu skolā 26.
septembrī notiek Olimpiskā diena, šogad šī
diena ieguva nosaukumu Olimpiskais
starpbrīdis. Visi sanācām kopā skolas zālē un
izpildījām vingrojumus dziesmu pavadībā.
Jauniešu deju kolektīvs “Magone” un tautas
deju kolektīvs “Skaņaiskalns” 26.-27. septembrī
viesojās Lietuvas pilsētā Kauņā, lai piedalītos
festivālā “Baltic Amber 2014”. Šī bija lieliska
iespēja parādīt savu labāko sniegumu citiem, kā
arī iepazīt jaunus cilvēkus un, protams, izbaudīt
Kauņas burvību.
Viena no gaidītākajām skolā ir diena, kurā
notiek oficiālā fotogrāfēšanās, kas šogad bija
29. septembrī. Paralēli tai skolēni no 1. līdz 4.
klasei piedalījās Miķeļdienas gadatirgū, kurā
varēja iegadāties rudens veltes, aksesuārus,
saldumus un dzērienus. Protams, arī lielie
skolēni un skolotāji izmantoja šo iespēju un
apciemoja mazos pārdevējus, lai iegādātos viņu
preces un produktus.
Jau trešo gadu pēc kārtas skolas parlaments
organizē Rudens balli, kas šogad notika 2.
oktobrī. Balli drīkst apmeklēt skolēni no 8. līdz
12. klasei. Balles tiek organizētas kā katras
klases vakars ar atsevišķu galdu, bet notiek aktu
zālē kopā ar pārējām klasēm. Tiek spēlētas
spēles un dejotas klasiskās dejas. Tas ir veids, kā
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varam pavadīt laiku kopā ar saviem
klasesbiedriem, kā arī skolas biedriem.
Oktobra sākums skolā noteikti asociējas ar
Skolotāju dienu, kuru mēs svinējām 3. oktobrī.
11. un 12. klases skolēni šogad iejutās skolotāju
lomā, kas, manuprāt, bija sarežģīts, taču
pieredzes bagāts uzdevums. Notika tikai pirmās
četras stundas, tāpēc visiem tā bija īsa, toties
interesanta diena. Tieši skolotāju dienā mēs
saprotam, cik sarežģīta un nervus kutinoša ir šī
profesija.
Pēc Skolotāju dienas no 5. līdz 10. oktobrim
skolā viesojās skolēni no Lietuvas un Dānijas
projekta Nord Plus “Math Through Fingers 2014
– 2016” ietvaros. Arī šajā projektā iesaistījās 10.
un 11. klašu skolēni un skolotāji no mūsu
skolas. Viesi šīs vizītes laikā dzīvoja skolēnu
ģimenēs. Šo piecu dienu laikā skolēniem no
Lietuvas, Dānijas un Latvijas bija jāizveido
matemātiska spēle, kuru ir izdomājusi mūsu
skolas direktore Zaiga Ivana. Šī spēle ir domāta
1.- 4. klašu skolēniem, un tā atrodas skolas otrā
stāva foajē. Katru dienu skolēni bija sadalīti

O D I N A

10. oktobrī Mazsalacas Kultūras centrā ar īpašu
svētku koncertu tika atzīmēta Skolotāju diena.
Šī tradīcija Mazsalacā notiek jau 13. reizi,
pulcējot kopā novada izglītības darbiniekus un
īpaši sveicot tos, kuriem aiz muguras apaļas un
pusapaļas darba jubilejas, kā arī jaunos
skolotājus, un vēlot viņiem veiksmīgu darba
gaitu sākumu. Arī šogad Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)
pateicības rakstus pasniedza Kocēnu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe. Svētku
koncertā uzstājās nebēdnīgs kvartets “Harmonija
Rīgai”, bet pasākuma izskaņā izglītības
darbinieki bija aicināti uz nelielu svētku cienastu
un nesteidzīgām sarunām pie vīna glāzes.
Darba gaitas Mazsalacas vidusskolā uzsāk:
„Iespējamās misijas” skolotājs
K r i s t a p s S v ī ķ i s u n I n g a Av o t i ņ a
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J a u n i z v e i d o t ā s p ē l e “ M a t h t h ro u g h f i n g e r s ” p ro j e k t a l a i k ā M a z s a l a c ā
attīsta loģisko domāšanu
grupās pa noteiktām darbnīcām, piemēram, daži
skolēni gatavoja ornamentus spēlei, kamēr
pārējie gatavoja kubus un pašu spēles pamatni.
Protams, skolēniem tika organizētas dažādas
izklaides, kā latvju danči, sporta vakari, puķu
gatavošana, pīrāgu cepšana, sveču
marmorizēšana, latviešu skolēnu koncerts,
diskotēka un arī brīvais laiks ar ģimenēm. Šī
projekta laikā mūsu skolas skolēniem bija
iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas,
iepazīties ar jauniem cilvēkiem un izveidot
jaunas draudzības, kā arī iepriecināt mazos
skolēnus ar izveidoto spēli. 15 mūsu skolas
skolēni no 13. līdz 18. aprīlim dosies uz Dāniju
un 2016. gada aprīlī uz Lietuvu, lai arī realizētu
kādu projektu, kas attīsta loģiku un matemātisko
domāšanu jaunāko klašu skolēniem.
Septembris un oktobra sākums mūsu skolā ir
bijis krāsains un notikumiem bagāts. Novēlu
visu atlikušo mācību gadu skolai nezaudēt šo
krāsainību, lai visi iecerētie pasākumi izdodas
un skolēniem nezustu interese mācībās!
Krista Andersone, 11. klase

S K O L O T Ā J U S
Darba jubilejas:
LIZDA pateicības:
Kersti Liepiņai 45
Valdai Siņicinai
Baibai Meļķei 35
Līgai Āboltiņai
Gunai Lieknei 25
Dainai Ansonei
Antonam Karānam 20
Inārai Krūmiņai
Kārlim Vanagam 10
S v e i c a m D a i n u Va l d m a n i - l a i k r a k s t a
„Diena” akcijas skolotāju.
Laikraksts „Diena” ikvienu aicināja pateikt
paldies saviem skolotājiem par visu vērtīgo, ko
viņi iemācījuši, uzrakstot paldies sveicienu uz
īpaši izveidotas lapas. Šo iespēju izmantoja un
savu skolotāju apsveica Aiga Bērziņa.

!

Ilze Mitāne

Vakars izglītībā strādājošajiem. Koncertā
priecē kvartets “Harmonija Rīgai”

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

S

Ē Ļ U

Deputāte Sēļu pagasta pašvaldībā un
Mazsalacas novada domē no 1980. līdz
2013. gadam
2011. gadā atzinība no Zontu kluba “Par
ieguldījumu vietējās sabiedrības radošās
domas, pilsoniskās līdzdalības veicināšanā
un kultūrvides attīstībā”
2012. gadā Mazsalacas novada pašvaldības
Goda nosaukums “Gada cilvēks Mazsalacas
novadā 2012” par daudzveidīgas un
interesantas kultūras dzīves veidošanu
2013. gadā Mazsalacas novada domes Goda
nosaukums “Gada cilvēks Mazsalacas
novadā 2013” par mūža ieguldījumu

!

Nu kurš gan nepazīst Viju Jaunzemi jeb, kā visi
viņu dēvē - Sēļu Viju?
Ar viņas darba sparu un enerģiju Sēļi ieguvuši
nenovērtējamu pienesumu gan morāli, gan arī tīri
redzami un taustāmi - 39 daba gados izauklēts un
palaists tautiņās ne viens vien projekts, no kuriem
lielākie un redzamākie - Sēļu muižas renovācija,
estrādes izveidošana un gleznainās muižas apkārtnes
atjaunošana. Vietējie iedzīvotāji pulcināti nākt kopā,
būt aktīviem. Izveidota biedrība „Sēļu dāmu klubiņš ”,
rīkoti semināri, lekcijas, lai iedzīvotājiem būtu iespēja
iegūt citu perspektīvu dzīvei, sev un apkārtējiem.
Rīkoti arī neskaitāmi kultūras pasākumi, ļaujot
mazajiem Sēļiem iemirdzēties kā zvaigznītei tumsā.
Arī paši Sēļu ļaudis atzīst, ka Vija gandrīz vai maģiskā
kārtā labvēlīgi iedvesmojusi ikvienu, padarot Sēļus
atpazīstamus ar pasākumiem kas tur notikuši.
2013. gadā samērā strauji Vijas aktīvajai darbībai
Sēļos pielikts punkts - lielākoties viņas veselības dēļ.
Pašlaik viņa ir vecmāmiņa uz pilnu slodzi, dzīvojot un
auklējot mazmeitu Jūrmalā. Un, lai arī Vija apgalvo, ka
Jūrmalu jau saucot par savām mājām, sarunā ik pa
brīdim šķiet, ka tik dziļi dzītas saknes nemaz tik viegli
nav pārstādīt.
Pirmais pasākums - tantei par prieku
Vija dzimusi un uzaugusi Idū, skolojusies Rūjienā,
bet taciņa, pa kuru dzīvē staigāt, kā jau lielākoties tas
mēdz notikt, pašķīrusies pati no sevis.
Vija Jaunzeme:
- Pēc skolas beigšanas es stājos žurnālistos, tur
netiku. Gadu pamēģināju nostrādāt par skolotāju, vēl
esmu studējusi skaitļotājus… varētu teikt, ka mana
līdzšinējā darbavieta man nokrita pilnīgi no gaisa! Tajā
laikā meitai Diānai vēl nebija pat gadiņš, kad Idū no
darba aizgāja bibliotekāre. Mana tante - ciema
padomes priekšsēdētāja teica, lai es nākot strādāt
bibliotēkā. Ciema padome atradās vienā mājā ar
bibliotēku un feldšerpunktu, bet bibliotekāram otrajā
stāvā bija mazs dzīvoklītis. Tā 1975. gada 5. septembrī
sāku strādāt Idus bibliotēkā. Atceros, pirmais
pasākums bija Emīla Dārziņa simtgades atceres
jubileja. Iedomājos - nu gan es vietējai sabiedrībai
kultūru parādīšu, uzlikšu Emīla Dārziņa mūzikas
plates, būs ļoti skaisti. Uz pirmo pasākumu ieradās
mana tante - ciema priekšsēdētāja ar sekretāri, veikala
vadītāja, agronome un zootehniķe, kopā pieci cilvēki.
Vēlāk iestājos neklātienē kultūras darbinieku
tehnikumā un beidzu bibliotekārus, jo beigās šī
bibliotēkas vadīšana un kultūras pasākumu
organizēšana man tīri labi iepatikās.
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Nokļuvusi ļoti jaukā vietā
- Studējot iepazinos ar Gunti Eniņu un iesaistījos
Latvijas vietvārdu pētnieku grupā. Tas bija ļoti
interesants laiks! Reizi mēnesī Latvijas Universitātē bija
nodarbības pie Ivara Lāča, viņš strādāja Fizikas un
matemātikas fakultātē par docētāju. Es apstaigāju visu
Sēļu pagastu, pierakstot nostāstus, māju nosaukumus,
cilvēku dzīvesgājumus, senos amatus, biedrības. Tas
viss mani tā aizrāva, ka likās - esmu nokļuvusi ļoti jaukā
vietā! Tajā laikā bibliotēka paplašinājās, un to pārcēla uz
Sēļu muižu. Mana tante aizgāja strādāt par agronomi,
nomainījās jauns ciema padomes priekšsēdētājs - Ēriks
Pandalons. Izstudējuši no Jelgavas uz Sēļiem atnāca
dzīvot jauni un darbīgi cilvēki. Mums bija pat savs
vokāli instrumentālais ansamblis, amatierteātris, sieviešu
vokālais ansamblis. Notika daudz koncertu, dažādu
pasākumu - ciemojās mūziķi, piemēram, Uldis Lipskis,
Anrijs Pitāns, Jautrīte Putniņa, pianiste Herta Hansens,
čellists Ēriks Kiršfelds, Ieva Parša, stīgu kvartets
„B.E.E.R., saksofonu kvartets “Next” - tā bija tāda
rosība! Tajā laikā es sev uzstādīju mērķi - ne tikai Rīgā
var notikt labas lietas, bet arī Sēļu muižiņā. Veidoju
interešu klubus, uzsākām regulāru sadarbību ar
māksliniekiem – organizējām izstādes, viesojās
dzejnieki, rakstnieki - M. Čaklais, N. Ikstena, A.
Akmentiņš, G. Repše, A. Draguna, O. Lisovska. Un tad
jau sekoja projekti - Juliānas fonds, caur kuru - re, kādu
smuku muižiņu savedām kārtībā, arī estrāde noder.
Gribu pētīt Sēļus
- Pagājušajā gadā man apritēja 62 un es jau sev biju
nosolījusies, ka došu vietu citiem - nav godīgi, ka jauni
cilvēki neatrod darbu un es to viņiem noņemu. Biju
iedomājusies, ka tad es varētu nodoties novada vēstures
izpētei, jo savākto materiālu patiešām ir ārkārtīgi
daudz. Es gan neesmu tas cilvēks, kas prot tik labi
savākto strukturizēt kā, piemēram, Nellija Nurmika,
tomēr man bija cerība caur šiem stāstiem dot
pienesumu novada tūrismam. Tomēr nāca veselības
problēmas, sabiju slimnīcā gandrīz pusgadu, un tur jau
ir laiks izdomāt visu krustām un šķērsām. Tad manī
radās apjausma, ka kaut kas manā dzīves skrējienā
tomēr bijis par daudz. Nē, es nejutos pārstrādājusies,
bet pēdējos gados tomēr bija sanācis strādāt lielā stresā.
Ikdienā, dzīvojot tādā mazā vietā kā Sēļi, sociālās
problēmas atklājas kā uz delnas. Tajā laikā biju arī
deputāte, un bieži vien rīti iesākās nevis ar tiešajiem
darba pienākumiem, bet ar sociālo jautājumu risināšanu
- bezdarbs, alkoholisms, ko kāds izdarījis tam vai
citam. Tagad iznāk vairāk laika lasīt un es saprotu, ka
tomēr jau laikam Kāds man palīdzēja pārcirst šo saiti ar
Sēļiem. Nezinu gan, cik ilgi man būs dots dzīvot, bet
esmu nospraudusi - gribētu papētīt sīkāk Sēļu vēsturi.
Pastaigāt pa arhīviem, ko sāku darīt jau tajā laikā, kad
vācu vietvārdus.
Vajadzīgs kas vairāk
- Savulaik biju iedomājusies - Oleru muižiņā ir
koncerti, un Sēļu muiža varētu būt tā vieta, kur izglītot
cilvēkus. Lai cilvēks kaut ko iespētu darīt, viņam jābūt
izglītotam, ir nepieciešams kas vairāk kā sūrā ikdiena.
Tas bija laiks, kad liela daļa konferenču un lekciju notika
par projektu naudām. Arī Sēļu dāmu klubiņš ko
organizēju, šajā laikā izauga un atplauka! Atceros, kopā
ar Birutu Jansoni veidojām tolaik modē esošo
patchwork, žurnālu “Burda” pirkām par milzu naudu, lai
tikai varētu iedvesmoties kam jaunam.
Tomēr laiki mainījās. Daudzi bija spiesti pārcelties,
aizbraukt no Sēļiem, izbrauca arī uz ārzemēm. Un mana
stiprā Sēļu komanda sāka jukt. Kādu brīdi jau var būt tas
stiprais, kas visus balsta, bet ne visu laiku. Arī man vajag
komandu, kādu, uz ko paļauties. Visu laiku pierādīt, ka
tas, ko tu dari ir ekonomiski, pamatoti, vajadzīgi - tas
man palika par grūtu. Psiholoģiski grūti bija redzēt to, ka
aizgāja galvenokārt izglītotie, bet palika tas slānis, ar
kuriem es neprotu komunicēt. Un tad kādā brīdī sāku
sajust, ka arī iecietība un empātija pret viņiem zūd un es
kļūstu īgna. Vienkārši bija jāpieliek punkts.
Citur var, tātad varam arī mēs
- Liels iedvesmas avots bijuši pieredzes braucieni.
Algas vienmēr Sēļu pagasta padomē ir izcēlušās ar to,
ka bijušas ārkārtīgi mazas. Tāpēc mēs piedalījāmies
dažādos projektos. Bija tāds Rūja 7+ projekts,
pateicoties tam izbraukājām Skandināvijas valstis,
ieguvām ļoti brīnišķīgu pieredzi, kas mani iedvesmoja
vēl ilgi pēc tam. Iedomājieties, mūs aizved uz
Zviedrijas salu, kur dzīvo tikai 40 cilvēki, bet tur ir
kultūras centrs, skola, pasts - tur viss notiek! Kopš tās
reizes es vienmēr saku - nav nozīmes, cik cilvēku
dzīvo kādā vietā! Arī draugi palīdz uzlādēties. Jāsaka
gan, ka viņu nav daudz. Domubiedru grupiņa ir arī
Valmierā, kas tagad pāraugusi Zontu klubā.

Mazas vietas fenomens
- Dzīvojot mazā vietā tomēr ir tā, ka visu laiku ir
jāfiltrē ko es saku, kā es to saku un kam. Tu it kā esi
starp sev pazīstamiem cilvēkiem, bet tomēr paliec
mazliet vientulīgs, jo pilnīgi ar visu jau tu nedalīsies
- maza vieta ir un paliek maza vieta.
Šī vietējā sabiedrība savā ziņā ir ārkārtīgi unikāla –
no vienas puses: sēlieši mazas lietas var darīt ar lielu
mīlestību, viņi ir ļoti darbīgi, ar veselīgu humoru, no
otras puses atkal var vilkt līdzi rūgtumu,
aizvainojumu vai dusmas par kaut ko gadiem! Nu,
piemēram, jārīko Zemnieku balle, kur sēdēšana ir
pie galdiņiem. Un pieauguši cilvēki man lūdz, lai
sasēdina kopā ar tiem, bet tikai ne ar tiem, jo tie, lūk,
kolhoza laikā ne tā barību teļiem normējuši,
kartupeļus sapuvušus atveduši un tamlīdzīgi.
Pagājuši ir 30, 40 gadi, bet viņi joprojām atceras un
sēž ar šo aizvainojumu!
Kad braucu Sakoptāko sētu konkursā vērtētāju
grupā uz Ramatu, man bija iespēja salīdzināt.
Ramatā tomēr ir savādāk - vēsturiski esmu pētījusi,
ka tajā pusē ir bijušas daudz lepnu, bagātu viensētu.
Apvidus ir mežains, tāpēc bieži vien saimniecības ir
meža vidū un dzīvo ļoti noslēgti. Kad braucām pa
Ramatas sētām, tā arī bija - noslēgta, ļoti sakopta
teritorija ar savu bišu dravu, savu dīķīti,
pašpietiekami. Un bezgala lepni! Bija vietas, kur
mūs nemaz negribēja ielaist - tā arī pateica - mēs
jums te neko nerādīsim. Tanī pat laikā var redzēt, ka
Ramatā tomēr pleca sajūta citam pret citu ir lielāka,
cilvēki ir draudzīgāki kā Sēļos.
Sēļos atkal ir viens liels klajums un līdz ar to lielāka rīvēšanās savā starpā. Kad sākās atmoda,
Sēļos daudzi ienāca no citurienes. Viņi saveda
kārtībā mājas, vidi un ļoti pieslēdzās visam, kas
notika. Bet vietējie it kā norobežojās, sak, mēs vēl
paskatīsimies, kas te notiks. Un šie “jaunie” sēlieši
beigās izrādījās lielāki patrioti kā iedzimtie! Tomēr,
ja ļoti, ļoti vajadzēs - arī mūsējie saņemsies un
izdarīs, palīdzēs! Prieks arī par vietējām iniciatīvām
- idieši ir nolēmuši atjaunot parku par spīti tam, ka
tas nav mūsu īpašums, lai Idus parkā atkal varētu
rīkot balles, sporta sacensības. Jauniešu biedrība
“Sēļu vanagi” saviem spēkiem uzbūvēja tiltu uz
muižas dīķa saliņu un iekārtoja tajā skaistu
ugunskura vietu. Sēlieši sakārtoja Medību birzi,
ierīkoja jaunu aku pie Pantenes avota.
Kas neriskē…
- Ļoti priecājos par jauno kultūras darbinieci un
bibliotekāri Ināru Blūmu! Pat sapņos nebija rādījies,
ka viņa varētu no Kocēniem nākt uz Sēļiem. Katram
jaunam darbiniekam jau ir savs skatījums uz lietām,
viņai, protams, arī. Domāju, ka viņas ambīcijas un
lielie plāni ir labi. Mērķus vajag. Ja nav riska
momenta, nav arī lidojums. Un arī dullumu mazliet
vajag - par laimi šķiet, ka Inārā tas ir. Domāju, ka
viņas ideja par mazajiem Operas svētkiem Sēļos
nemaz nav utopija.
Un tomēr arī ceru, ka Sēļu muižā joprojām varētu
notikt arī labi izglītojošie pasākumi - semināri,
lekcijas, izbraukumu semināri, kas pašlaik Latvijā
kļūst samērā populāri. Gribas, lai tēls, kāds savulaik
bija Sēļiem, saglabājas.
Šodien būtu darījusi citādi
Gribējās, lai Sēļi attīstās un skan, bet atstāju novārtā
savu ģimeni - meitu. Arī mammu, brāļus.
Bet man ir mazmeita, un kaut kā šo savu kļūdu
mēģinu labot pie viņas. Bet, redz, vajadzēja šo
slimību, lai saprastu, ka ģimeni tomēr vajadzēja
prioritēt. Arī attiecībās ar savu meitu esmu bijusi
pārāk prasīga mamma, tādas siltas attiecības mums
izveidojās tikai tad, kad viņa jau studēja. Esmu daudz
darījusi pāri savam bērnam, lai arī viņa par dažām
lietām ir teikusi, ka tas viņu dzīvē ir stiprinājis. Arī to,
ko es pati nepiepildīju, gribēju redzēt viņā.
Un būs novads sudrabots
- Daudz ir darīts Sēļu vārda popularizēšanā un tas
daļēji arī ir izdevies. Bet primāri tā tomēr ir bijusi šī
sakoptā vide. Priecē, ka labais un skaistais vairojas,
Sēļu muižas burvība vienmēr pārņem savā varā,
iedzīvotāji savas mājas un laukus tur kārtībā. Un
beigās - ja tā padomā - lai arī sēlieši brauc uz
ārzemēm! Lai atbrauc atpakaļ un atved sapelnīto
naudiņu uz Sēļiem, sakopj savu stūrīti. Un tad
pensijas vecumā būs viņiem vide tāda sudrabota…
Un būs foršas lietas, kas notiks Oleru muižā, Sēļu
muižā un Mazsalacas muižā. Gaišums, sirsnība,
mājīgums, atvērtība – lietas, ko sastop Sēļu pagastā –
lai tās vairojas.
Ilze Mitāne
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PALĪDZĪBA ĢIMENĒM
2014. gadā trūcīgajām ģimenēm nebija iespējas saņemt ES pārtikas pakas,
ātrākais termiņš šo paku saņemšanai plānots 2015. gada februārī, tāpēc
Mazsalacas novada Sociālais dienests aicina novada zemnieku un piemājas
saimniecību īpašniekus piedāvāt kartupeļus, burkānus, kāpostus, sīpolus un
citas saknes maznodrošinātajām ģimenēm.
Mazsalacas novada Sociālais dienests aicina trūcīgās, maznodrošinātās
ģimenes un ģimenes, kuras nonākušas ārkārtas situācijā, iesniegt pieteikumus
vienreizējas pārtikas pakas un dārzeņu pakas saņemšanai no pašvaldības
novembrī.
Pieteikumus iesniegt sociālajā dienestā vai dienesta vadītājai līdz 5.
novembrim.
Telefons informācijai 29372138, Agrita.

!Piektdien, 14. novembrī Mazsalacas Mūzikas skolas zālē Mazsalacas

novada Sociālais dienests ielūdz vecākus uz gadskārtējo semināru - sarunu
“Vecāku iespējas bērna psiholoģiskās drošības izjūtas veicināšanai”
Plkst. 10 30 - 12 30 1. saruna
Plkst. 12 30 -13 00 Kafijas pauze
Plkst. 13 00 -15 00 2. saruna
Semināru vadīs: Zinta Biseniece, sertificēta apmācīt tiesīga sistēmiskā
ģimenes psihoterapeite.

!

GADATIRGUS “RAŽOTS LATVIJĀ!” MAZSALACĀ

14. novembrī no 1600 līdz 1830 Mazsalacas novada Kultūras centrā
norisināsies Reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “Ražots
Latvijā!”. Apmeklētāji varēs iegādāties oriģinālas preces, ko saražojuši
Mazsalacas un citu vidusskolu skolēni.
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija ar
Swedbank atbalstu jau vairākus gadus realizē Skolēnu mācību uzņēmumu
programmu. Šogad tās ietvaros Mazsalacas vidusskolā nodibināti 4 Skolēnu
mācību uzņēmumi.
Gadatirgus apmeklētāji varēs iegādāties dažādus interjera priekšmetus,
rokdarbus, ziepes, vannas bumbas, koka pulksteņus, rotaļlietas un citas
interesantas preces.
Skolēnu mācību uzņēmums ir praktiskās uzņēmējdarbības mācību metode,
ko ikdienas mācību darbā pielieto vairāk kā simts JA-YE Latvija dalībskolu.
Gadatirgus ir daļa no mācību procesa. Tā laikā skolēni iepazīstina ar savu
biznesa ideju, produkta ražošanas procesu un tajā gūto pieredzi. Pasākuma
mērķis ir praktiskās uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu pilnveidošana reālā
vidē, realizējot skolēnu mācību uzņēmuma preces un pakalpojumus, tādejādi
pilnveidojot skolēnu uzņēmējdarbības prasmes.
Gadatirgus organizatori aicina ikvienu apmeklēt gadatirgu, iedvesmoties no
jauniešu veikuma un atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.
“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.

SVEICAM SEPTEMBRA JAUNDZIMUŠO!

!

P AT R Ī C I J U L Ū S I

!S V E I C A M

OKTOBRA JUBILĀRUS!

AUGUSTU BĒRZTĪSU - 80
ĀRIJU MIDEGU - 85
JAŅINU URBANOVIČU - 85
M I R D Z U G R Ī N VA L D I - 8 5
MARTU MEĻĶI - 85
VILMU JANELI - 94
KLĀRU TERENTJEVU - 95
RITU LOČMELI - 96

PASĀKUMU

30. oktobris

KALENDĀRS

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.
1. n ov em b ri s
15 00
Mazsalacas kapos svecīšu vakars

1. n ov em b ri s

16 00

1. n ov em b ri s

16 30

Sēļu muižas mazajā zālē kolekcionāra Daiņa Goldes
privātkolekcijas, mākslas darbu izstādes atklāšana.

Sēļu muižas lielajā zālē koncerts “Es satinu savas dziesmas
baltā diega kamolā…” Sadziedāsies Valmieras kultūras centra
sieviešu koris “Jumara”, mākslinieciskā vadītāja Inga Zirne, un
Lodes pagasta vīru vokālais ansambis “Rūjmala”, vadītāja
Mirdza Svīķe. Ieeja bez maksas.
8. n ov em b ri s
14 00
Sēļu muižas lielajā zālē Rūjienas novada amatierteātra “Vitrāža”
izrāde “Mans luteklītis”. Amerikāņu autore Margareta Meijo,
komēdija - farss 2 daļās. Režisore Aida Vasiļeva. Ieeja €1,-.
9. n ov em b ri s
16 00
Mazsalacas Kultūras centrā šlāgergrupas “Baltie lāči” koncerts.
Biļetes cena €4,- , skolēniem un pensionāriem €3,-.
Biļešu iepriekšpārdošana no 23. oktobra.
11 . no ve m b ri s
16 30
Sēļu muižā un parkā iedegsim svētku gunis Latvijai! Aicinām
iedzīvotājus iedegt svecītes mājokļu logos mūsu zemei - Latvijai.
11 . no ve m b ri s
18 00
Lāpu gājiens no Mazsalacas Kultūras centra uz Varoņu birzi.
Pulcēšanās 1745 pie Kultūras centra.
1830 svētbrīdis Svētās Annas baznīcā, kalpo mācītājs Edijs
Kalekaurs, Valmieras mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Aicinām
būt kopā, iedegt gaismu savas mājas logā!
15 . no ve m b ri s
19 00
Ramata Kultūras centrā Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts
pasākums. Konkursa "Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas
novadu" uzvarētāju apbalvošana, muzikāli izklaidējošs koncerts kopā
ar Valmieras drāmas teātra aktieriem Imantu Stradu un Ģirtu Rāviņu.
Svētku balle ar muzikālo apvienību "Merc" - ieeja ballē €3,-.
16 . no ve m b ri s
14 00
Mazsalacas kultūras centrā filmu maratons “Latvijas Kino Latvijai”
✴ Dokumentālā īsfilma „Štābs Ipiķi“ (29 min. 2013.) režisori
Ivars Zviedris, Inese Kļava
✴ Spēlfilma “Modris” (98 min. 2014.) režisors Juris Kursietis
✴ Animācijas filma „Akmeņi manās kabatās“ (88 min. 2014.)
režisore Signe Baumane
Sarunās ar skatītājiem piedalīsies režisors Juris Kursietis,
filmas „Modris“ aktieris, mazsalacietis Kristers Pikša un
režisors Ivars Zviedris
17 . no ve m b ri s
15 00

Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts sarīkojums
Sēļu muižā. Konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas
novadu” noslēgums. Koncertā “Mēs esam te, Latvija” jūs priecēs
Andris Daņiļenko un Juris Rozenbergs. Ieeja bez maksas.
18 . no ve m b ri s
14 00
Latvijas proklamēšanas 96. gadadiena.
Svinīgs sarīkojums Mazsalacas Kultūras centrā “Cildinājums
cilvēkam, darbam - Mazsalacas novadam”. Konkursa “Veidosim
skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu” uzvarētāju apbalvošana,
koncerts “Sarkanbalta debess mirdz”, dzied Ingus Pētersons
29 . no ve m b ri s
19 00
Mazsalacas Kultūras centrā svētki Mazsalacas pašdarbniekiem
30 . no ve m b ri s
16 00
Ziemassvētku egles iedegšana Mazsalacas centrā

MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2014. gada 23. oktobrī
Mazsalacas novada pašvaldības izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas. Tirāža – 2000 eksemplāru.
Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215
www.mazsalaca.lv
8

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.

