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NOVADA ZIŅAS
Sveiki, novadnieki!

Decembrī ne tikai pavadām laiku
ar saviem tuvajiem, bet arī
atskatāmies uz aizvadītajā gadā
paveikto. Šoreiz no manis lai lieli un
mazi PALDIES nonāk ikkatrā mājā,
jo zinu, ka paveikts daudz, un
ikkatrs ir pielicis roku, sirdi vai
domu, lai novads kļūtu skaistāks,
pieejamāks, ērtāks un draudzīgāks.
Jaungada naktī pulcēsimies
pilsētas un pagastu centros sveikt
Jauno gadu, sevi un citus.
Lai Jaunais gads ienes ne tikai
jaunas vēsmas, bet dod spēku
turpināt jau iesākto ceļu!
Priecīgus svētkus!
Mazsalacas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

Š AJĀ

NUMURĀ :

Apgūtas jaunas un
radošas prasmes

5.lpp

pārpilnība. Lai visi, kuri ir izsalkuši
pēc taisnības un mīlestības tiktu
Vārds tapa miesa. Dievs tapa
paēdināti. Kristus joprojām no jauna
cilvēks. Viņš nācis palīdzēt mums
piedzimst cilvēku sirdīs un pamielo
šajā skarbajā pasaulē un pabarot
tos ar patiešām šai dzīvei un īstai
mūsu garu. „Nebīstieties!”, sacīja
dzīvībai nepieciešamo. Ar
eņģeļi ganiem Betlēmē. Nebīstieties piedošanu, sapratni, mieru un
cilvēki, jo Dievs Kristū nav nācis
mīlestību. Un ja vēl ir kas, kas tavai
mūs pazudināt, bet glābt. Viņš
dvēselei vajadzīgs, tas viss ir mums
nācis, lai mums būtu dzīvība un
dāvāts Kristū. Šīs nav tikai

ZIEMASSVĒTKU SVEICIENS

sentimentālas pārdomas par
Ziemsvētkiem, tā ir Patiesība ar
lielo burtu un miljoniem cilvēku
uzkrāta pieredze 2000 gadu garumā.
Novēlu visiem sastapties ar šo
Patiesību un piedzīvot to savā
dzīvē. Priecīgus Kristus dzimšanas
svētkus!
Sv.Annas ev.lut.draudzes mācītājs
Edijs Kalekaurs

Goda mazsalacietis
arī motosporta Goda
zālē

7.lpp

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS
IZGLĪTĪBA

S

K O L A

Turpinājums no iepriekšējiem
numuriem rakstu sērijai “Skola
cauri laikiem” Nobeigums

No 2000. gada līdz 2010. gadam
Mazsalacas vidusskolā atestātu par
vidējo izglītību saņēma 232
absolventi, kuru klašu audzinātāji
bija Taiga Eglīte (76., 85. izl.),
Pēteris Auzāns (76. izl.), Feļa
Ālmane (77. izl.), Jānis Jātnieks
(77. izl.) Valda Siņicina (78. un 82.
izl.), Ligita Piešiņa (79. izl.), Kersti
Liepiņa (80. izl.), Marija Bērziņa
(81. izl.), Inese Bērziņa (83. izl.),
Nadežda Leitāne (84. izl.), Gunta
Jēkabsone (85. izl.) un Baiba Meļķe
(86. izl.). Skolas kolektīvu no 1998.
gada līdz 2011. gadam vada Inese
Bērziņa.
Desmitgade skolai bijusi
bagāta ar dažādiem projektiem.
2001. gadā siltina jauno skolu,
rekonstruē jumtu un pārveido
skolas vizuālo tēlu, atjauno
Valtenbeģu muižas fasādi.
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2003./2004. mācību gadā skolā uzsāk
konkursu "Skolas olimpietis". 5.-12.
klases skolēniem par piedalīšanos
mācību olimpiādēs piešķir punktus,
labākie skolēni gada beigās saņem
apbalvojumus. Viens no
apbalvojumiem - stipendija.
Skolēniem piešķīra Paula Valtera
Zirnīša un Falkenbergu dzimtas
(Zviedrija) stipendijas. 2004. gada 20.
augusta laikraksta "Liesma" intervijā
skolas direktore Bērziņa: "Skolas
šodiena ir mūsu stiprie, pieredzē
bagātie skolotāji, ar kādiem varētu
lepoties ikviena mācību iestāde. Mūsu
galvenais mērķis ir - lai skolēni būtu
konkurētspējīgi tālākizglītībā."
2006./2007. mācību gadā skolā
strādā 50 pedagogi, mācās 545 skolēni
(vidusskolas klasēs 79 skolēni). 2006.
gadā 77% skolēnu zināšanas
centralizētajos eksāmenos novērtēti ar
augstākajiem A, B, C līmeņiem. Skola
piedāvā 4 izglītības programmas pirmsskolas, pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena un vidējās

Skolas 85 gadu jubileja 2004. gada 21. augustā.
Skolas karogu nes Jānis Valentinovičs
(1950. gada absolvents)
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izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programmas.
2006. gada 30. septembrī atzīmē
skolas jaunās ēkas 30 gadu jubileju.
Skolas sadarbības partneri ir Lēnas
vidusskola Norvēģijā, Tamsalu
ģimnāzija Igaunijā un
Sanktpēterburgas 700. ģimnāzija
Krievijā. Skolēni piedalās
starptautiskajos projektos.
Tradicionālajos žetonu vakaros 12.
klases skolēni iestudē izrādes.
Piemēram, V. Šekspīrs "Sapnis vasaras
naktī", pēc Sudrabu Edžus motīviem
"Dullais Dauka", J. Hašeks "Šveiks",
R. Blaumanis "Brīnumzālīte".
Skolēniem ir daudzveidīga pulciņu
izvēle. 2007.-2009. gadā izcilus
panākumus rajonu skatēs gūst skolēnu
tautas deju kolektīvi (vadītāja Aija
Vidovska).
Šajā desmitgadē pēc 30 un vairāk
nostrādātajiem gadiem no skolas darba
atvadās Mazsalacas vidusskolas
pedagogi: Rasma Cēse, Aija Aparjode,
Sarmīte Kauliņa, Dzintra Grantiņa,
Ausma Zeltkalna, Pēteris Aparjods,
Vija Seimane, Rita Ertmane,

Taiga Eglīte, Mārtiņš Seimans, Aldis
Ertmanis, un pēc 43 darba gadiem Jānis Valentinovičs.
2004. gada 21. augustā un 2009.
gada 22. augustā notiek VII un VIII
absolventu salidojums.
1950. gada absolvente Aina Raga
savā sveicienā VIII salidojuma
dalībniekiem: "90. jubileju svin
Mazsalacas vidusskola, kura var
lepoties ar izcili labiem pedagogiem
un daudz spējīgiem un gudriem
absolventiem. Veiksmi mūsu mīļajai
skolai, tās pedagogu saimei un arī
visiem mazsalaciešiem, kuri mājo šeit
un tiem, kurus dzīves ceļi aizveduši
citur Latvijā un plašajā pasaulē!
Tekstu un fotogrāfijas sagatavojusi

Mazsalacas vidusskolas vēstures skolotāja

Baiba Meļķe

Mazsalacas novada pašvaldība
saka lielu PALDIES Baibai Meļķei
par atsaucību un ieguldīto rūpīgo
un nesavtīgo darbu rakstu sērijas
"Skola cauri laikiem" tapšanā!

Skolotāju kolektīvs 2007./2008. mācību gadā
Otrā rindā piektā no kreisās skolas direktore Inese Bērziņa

M A Z S A L A C A S

Ar vēja spārniem ir pienācis Adventes laiks,
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Skolēni vēl sparīgi
mācās, un noteikti šis ir laiks, kad konsultācijas tiek
apmeklētas visbiežāk. Arī mūsu skola tiek rotāta
Ziemassvētkiem – logos redzami dūraiņu pāri, klasēs
adventes vainagi un mandarīnu smarža.
Lai skolas dzīvi padarītu interesantāku, skolas
parlaments 1. decembri pasludināja par Čību dienu.
Prieks bija vērot daudzos skolēnus un skolotājus, kuri
bija pacentušies čības izrotāt atbilstoši Ziemassvētku
noskaņojumam.
Šī mēneša lepnums – Sabīne Petrakova. Viņa 5.
decembrī devās uz Rīgu, lai saņemtu atzinības rakstu
“Gada Brīvprātīgais 2014' Vidzemē” un pateicību par
ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstība Latvijā.

L A I K I E M

V I D U S S K O L Ā

9. decembrī skolā notika Valmieras un apkārtējo
skolu direktoru tikšanās sakarā ar aprobācijas
procesu skolās Latvijā. Par pedagogu darba samaksas
modeli runāja Baiba Bašķere, Izglītības departamenta
direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības
jomā, un Zaiga Ivana, Mazsalacas vidusskolas
direktore. Seminārā arī tika runāts par ‘’LEAN’’
projektu skolā, tā mērķi, un kā tas darbojas dzīvē.
Pēc tam direktori apskatīja skolu un marmorizēja
sveces.
17. decembrī 1. – 4. klašu skolēni devās uz Ķoņu
dzirnavām cept piparkūkas, tikmēr pārējie klašu
kolektīvi iepriecināja ar Ziemassvētku
priekšnesumiem.

18. decembrī klasēm notika erudīcijas konkurss.
Pēc kuras skolas zālē katram bija iespēja apmeklēt
Ziemassvētku tirdziņu. Dienas noslēgumā vecāko
klašu skolēni pulcējās Ziemassvētku ballē.
19. decembra rītā skolā bija dzirdama rosība. Visi
bija patīkami satraukti, jo saņēma pirmā semestra
liecības un tika sveikti labākie.
Vēlu šajā labestības un mīlestības pilnajā laikā
pavadīt pēc iespējas vairāk laika kopā ar saviem
mīļajiem. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno
2015. gadu! Lai sapņi un cerības piepildās!
Krista Andersone,
Mazsalacas vidusskolas 11.klase
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JAUNIEŠI SAJŪSMINĀTI PAR DECEMBRIS RAMATAS
AWA R D

Valsts izglītības satura centrs
kopš 2006. gada Latvijā īsteno
Edinburgas hercoga
starptautisko jauniešu
pašizaugsmes programmu
Award (The Duke of Edinburg's
International Award).
Programmas mērķis ir veicināt
jauniešu (14 – 25 g.v.)
pašizaugsmi un iemācīt
jauniešiem sasniegt savus
izvirzītos mērķus. Programmai
ir trīs līmeņi – bronzas, sudraba
un zelta. Katrā līmenī jaunieši
noteiktu laiku pilda pašu
izvēlētus uzdevumus četrās
jomās: apgūst jaunas prasmes,
veic brīvprātīgo darbu, sporto,
kā arī dodas piedzīvojumu
ekspedīcijā. Kad mērķi
sasniegti, jaunieši saņem
starptautiski atzītu sertifikātu
un nozīmīti no Edinburgas
hercoga. Programma darbojas
140 valstīs, līdz ar to arī
Latvijas jauniešiem katru gadu
ir iespēja piedalīties
ekspedīcijās, nometnēs un
projektos citās valstīs.
Lai arī Mazsalacas
vidusskolas skolēniem būtu
iespēja iesaistīties programmā,
AWARD pārstāvji un
atbalstītāji ciemojās skolā.
Šoreiz īpašais AWARD
vēstnieks bija aktieris Kristaps
Rasims. Viņš jauniešiem vadīja

dažādas aktivitātes un
uzdevumus, kas bija ne tikai
jautri un saistoši, bet arī
palīdzēja tiem atraisīties, iepazīt
labāk pašiem sevi un savus
skolasbiedrus.
Lūk, ko paši jaunieši
sociālajos medijos saka par šo
tikšanos:
Agnese Matjuša (8.kl) "Tik
jautra diena!"
Jānis Emīls Ozols (8.kl)
"Šodien Mazsalacā bija
visforšākā diena manā mūžā.
Satiku jūs un visspilgtāk Award
Latvia atcerēšos Kristapa dēļ."
Kārlis Krišjānis Rusmanis
(8.kl.) "Noteikti vajag vēl šāda
veida tikšanās!"
Lai iesaistītos AWARD
programmā, jauniešiem būs
patstāvīgi jāizstrādā sava
individuālā programma,
jāizvirza konkrēti mērķi, jāveic
attiecīgi uzdevumi un jāatzīmē
savs progress. Izturot līdz
galam paša radīto
pārbaudījumu, kā
apliecinājumu par paveikto,
jaunietis saņems apliecinošu
ierakstu savā Sasniegumu
grāmatā, un Apbalvošanas
ceremonijā - simbolisku
apbalvojumu un sertifikātu.
Inga Strižņova,
programmas AWARD vadītāja
Mazsalacas vidusskolā

MĀCĀS DAROT

SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMI

Skolēnu mācību uzņēmumi
(SMU) ir praktiskās
uzņēmējdarbības mācību
metode, ko ikdienas mācību
darbā pielieto vairāk kā simts
JA-YE Latvija dalībskolu.
Šajā mācību gadā jau noritējuši
vairāki gadatirgi, kas 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. Mazsalacas
vidusskolas SMU piedāvā
ekoloģiskas ziepes, vannas
bumbas, aksesuārus, vaska sveces
un koka virtuves izstrādājumus,
pulksteņus un rotaļlietas.
14. novembrī Mazsalacas
novada Kultūras centrā
norisinājās Reģionālais SMU
gadatirgus „Ražots Latvijā!”, kas
bija pirmais pārbaudījums četriem
Mazsalacas vidusskolas un
sešiem Valmieras tehnikuma
SMU. Žūrijas pienākumus
uzņēmās Ritvars Sirmais Mazsalacas novada domes
izpilddirektors, Larisa
Gerasimova - Z/S Ataugas
īpašniece, Mazsalacas novada
domes deputāte, Inga Mauriņa
Kaļva - uzņēmēja, Alojas novada
domes deputāte un Jānis Bergs Swedbank Valmieras nodaļas
klientu konsultants. Pēc stendu
apmeklējuma un skolēnu
iztaujāšanu par ražošanas procesu,
preču pašizmaksu u.c. ar
uzņēmējdarbību saistītiem

jautājumiem, žūrija vienojās
piešķirt sekojošas nominācijas:
Labākā pārdošanas komanda –
Lai spīd! (Mazsalacas
vidusskola), Kvalitātes produkts –
SalacaWood, Videi draudzīgs
produkts – SalacaWood
(Mazsalacas vidusskola), Labākā
reklāma – Cuppy Pad (Valmieras
Tehnikums). Simpātiju balva no
L. Gerasimovas – Cuppy Pad,
Alojas novada domes –
SalacaWood, Cuppy Pad un
Swedbank – SalacaWood. Izsaku
pateicību žūrijai, brīvprātīgajiem
un apmeklētājiem par atsaucību!
28. novembrī Valmierā, t/c
Valleta, norisinājās Reģionālais
SMU gadatirgus „Ieskandini
Ziemassvētkus”, kurā piedalījās
30 SMU no visas Vidzemes. Arī
šādā konkurencē mazsalacieši
parādīja sevi kā vērā ņemamus
uzņēmējus un ieguva vairākas
nominācijas un simpātiju balvas:
Labākā pārdošanas komanda –
Lai spīd!, Labākais pārdevējs –
Marks Vāle - Mazsalacas
vidusskolas 7.b klase, Videi
draudzīgs produkts –
SalacaWood, simpātiju balva no
t/c Valleta – Lai spīd! un
Blueberry.
Līdz šim lielākais pārbaudījums
norisinājās 6. decembrī Vislatvijas
SMU Ziemassvētku gadatirgū
Riga Plaza, kurā piedalījās
rekordliels SMU skaits – 125.
Pamatskolas konkurencē (44
uzņēmumi) nomināciju Labākā
dāvana ieguva SalacaWood.
Inga Strižņova
Mazsalacas vidusskolas
JA-YE Latvija konsultante

Skolas logos jau smaida
sniegavīrs un nepacietīgi gaida
Ziemassvētkus un Jaunā gada
atnākšanu. Žēl, ka Sniega māte
savu mēteli purina citā pusē,
mums neatvēlot nevienu
sniega pārslu. Bet, ja nezaudē
cerību un ticību, tad jau arī
mēs droši vien drīz
priecāsimies par sniedziņu.
Skolā mācību darbs mijas ar
mēģinājumiem Ziemassvētku
pasākumiem. Katrā klasē un
pirmsskolas grupiņā ir
izrotātas eglītes. Mācību
stundās vieglāk gūt zināšanas,
ja visapkārt jau valda svētku
noskaņa. Vēl skolēniem
jāuzraksta pēdējie pārbaudes
darbi, lai gadumijā par
saņemto liecību būtu prieks
pašiem un tuviniekiem.
11. decembrī pie skolas tika
iedegta lielā egle, klātesot
teātra pulciņa dalībniekiem,
kas šo vakaru pavadīja skolā,
atkārtojot un nostiprinot savas
teātra prasmes.

SKOLĒNI

Novembrī 10. un 11. klases
skolēni izvēlējās mācību
ekskursijā apmeklēt Saeimas
namu, lai iepazītu parlamenta
darbu. Skolēni klātienē
apskatīja deputātu darba vietu
un iepazinās ar nama vēsturi,
kas ir nozīmīgs
kultūrvēsturiskais piemineklis.
Ēkā, kura uzbūvēta Vidzemes
bruņniecībai 1863. – 1867.
gadā pēc baltvācu arhitekta R.
Pflūgas un pirmā akadēmiski
izglītotā latviešu arhitekta Jāņa
Baumaņa projekta, redzējām
vairākas no desmit zālēm.
Galvenajā Sēžu zālē biji
interesanti apskatīt interjeru,
katra deputāta un Prezidija
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SĀKUMSKOLĀ

16. decembrī pagasta
vecākajai paaudzei skolēni
sniedza apsveikuma koncertu
un teātra izrādi „Ziemassvētku
mugursoma”.
17. decembrī skolas zālē
notika Ramatas jaunāko bērnu
Ziemassvētku pasākums.
„Cālīšu” grupiņa šogad
atveidoja tēlus no Zaķīšu
pirtiņas, bet „Taurenīšu”
grupiņas bērni darbojās
uzvedumā – Vecās pūces
stāsts. Bija atbraucis arī
Ziemassvētku vecītis ar
saviem palīgiem rūķiem. Laiks
pagāja jautrās rotaļās un dejās.
17. decembra pēcpusdienā
teātra pulciņš ar izrādi
„Ziemassvētku mugursoma”
priecēja bērnus Valmieras SOS
ciematā. Jāpiebilst, ka SOS
ciematā skolas teātra pulciņš
ciemojas jau vairākas sezonas.
18. decembrī plkst. 18:00
Ziemassvētku pasākums
Ramatas sākumskolas
skolēniem. Skolēnu koncertā,

VIESOJAS

darba vietas. Ieguvām
vispusīgu informāciju par
Saeimas struktūru, Prezidija,
frakciju un komisiju darbu. No
reprezentācijas zālēm
viskrāšņākā bija Sarkanā zāle,
visinteresantākā – Dāvanu zāle,
kurā izstādītas ievērojamu
personu dāvanas.
Latvijas Republikas
proklamēšanas 96. gadadienā
svinīgajā Saeimas sēdē,
Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece uzrunā atzīmēja, ka „
…Novembrī jau ierasts, ka
biežāk un dziļāk domājam par
savu valsti, vērtējam un
atskatāmies uz paveikto tās
labā. Kopībā paužam

klausoties dziesmās un
dzejoļos, skatoties uzvedumu
„Ziemassvētku mugursoma”,
arī mums klausītājiem radās
pārliecība, ka Ziemassvētku
brīnumi ir. Arī uz šo
pasākumu bija atbraucis
Ziemassvētku vecītis ar lielu
dāvanu maisu.
Atkārtosim Ziemassvētku
dzejolīšus, izdarīsim vēl kādu
labu darbiņu, tad arī katrā
mūsu mājā Ziemassvētki būs
gaiši un mīļi svētki. Lai labie
spēki, labās domas un labie
darbi ir ap mums!
Gadu mijā skolas kolektīva
vārdā saku mīļu paldies
visiem skolas labvēļiem
pagastā un apkārtnē.
Skolēnu ziemas brīvdienas
no 2014. gada 22. decembra
līdz 2015. gada 2. janvārim.
Uz tikšanos 2015. gadā!
Iveta Kaužēna
Ramatas sākumskolas
direktore

SAEIMĀ

patriotismu un mīlestību pret
savu valsti.” Ar Ināru Mūrnieci
skolēni tikās arī Saeimā, un šī
tikšanās izvērtās ļoti īpaša. Viņa
vēlējās zināt, kā svinējām valsts
svētkus, interesējās par skolēnu
nākotnes nodomiem, priecājās,
kad teicām atzinīgus vārdus
par viņas 18. novembra uzrunu.
Novēlējām izturību, veiksmi un
gudrību, vadot Saeimas darbu
un strādājot Latvijas valsts labā.
Mūsu kopējā vēlēšanās:
„ Saules mūžu Latvijai!”
Baiba Meļķe,
Mazsalacas vidusskolas
10. klases audzinātāja

MĀKSLAS SKOLAS ZIŅAS
Apsveicam Luīzi Martu Stradu par iegūto Atzinības
rakstu 45. Taivānas Pasaules bērnu mākslas
konkursā!
Atzinīgi novērtētais darbs „My Cat” tapa 2013.
gadā zīmēšanas stundās pie skolotājas Birutas
Jansones. Diplomu Luīze saņēma šī gada 28.
novembrī Rīgā Taipejas Misijas organizētā konkursa
apbalvošanas ceremonijā.
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MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS
PAŠVALDĪBĀ

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

Mazsalacā 22. decembrī
plkst. 11:00 SIA „Vidovska
serviss” kafejnīcas „Miks”
telpās notiks biedrības „No
Salacas līdz Rūjai”
informatīvais seminārs
projektu iesniedzējiem un
vietējās iniciatīvu grupas
dalībniekiem.
Programmā:
1. Mazsalacas novada
NVO, uzņēmēju un
pašvaldības iesniegto
projektu realizācija un
ieguvums teritorijas attīstībai.

2. VRG “No Salacas līdz
Rūjai” darbība pirmajā
LEADER ieviešanas periodā.
3. Jaunās Stratēģijas
izstrāde. NVO, uzņēmēju un
pašvaldību speciālistu darba
grupas izveide.
Aicinātas piedalīties visas
Mazsalacas novada
biedrības, iestādes un
uzņēmēji, lai izteiktu savas
nākotnes ieceres un vēlmes!
Kontaktinformācija:
Daiga Siliņa - 29188612
Rita Gluha - 26362938

P A Š VA L D Ī B A

Atbilstoši likuma "Par
zemes privatizāciju lauku
apvidos" 30¹ panta astotajai
daļai Ministru kabinets
nosaka termiņus un kārtību,
kādā persona sniedz
informāciju par
lauksaimniecības zemi, kuru
tā nomā. Minētā likuma 36.
pants nosaka, ka zemes
nomnieks vai iznomātājs
Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā pašvaldību informē
par noslēgtajiem

INFORMĒ

lauksaimniecības zemes
nomas līgumiem un
pašvaldība uztur
lauksaimniecības zemes
nomas līgumu reģistru.
Mazsalacas novada
pašvaldība lūdz nomniekus
un iznomātājus reģistrēt
lauksaimniecības nomas
līgumus Mazsalacas
novada pašvaldībā,
nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas nodaļā.

VID AICINA INFORMĒT PAR

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZBEIGŠANU
Lai izvairītos no
nevajadzīgiem izdevumiem
nodokļu nomaksas jomā,
Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk – VID) aicina
saimnieciskās darbības
veicējus, kuri vēl nav
informējuši VID par savas
saimnieciskās darbības
izbeigšanu, paziņot par to
līdz 2014. gada beigām un
atgādina, ka neaktīviem
saimnieciskās darbības
veicējiem, kuru aprēķinātais
iedzīvotāju ienākuma
nodoklis no 2014. gada
saimnieciskās darbības
ienākuma būs mazāks nekā
EUR 50, 2015. gadā būs
pienākums samaksāt
minimālo nodokli EUR 50
apmērā.
Likuma „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” 19. panta
2.1 daļā un Mikrouzņēmumu
nodokļa likuma 6. panta
piektajā daļā ir noteikts, ka
minimālais nodoklis no
saimnieciskās darbības ir
EUR 50. Tas nozīmē, ka
saimnieciskās darbības
veicējam (t.sk. arī zemnieka
vai zvejnieka saimniecības
īpašniekam), ja tas 2014.
gadā nav guvis ar nodokli
apliekamu ienākumu no
saimnieciskās darbības vai ja
aprēķinātā nodokļa summa
4

no saimnieciskās darbības
ienākuma ir mazāka par EUR
50, ir pienākums līdz 2015.
gada 16. jūnijam iemaksāt
budžetā EUR 50.
Veidlapa “Ziņojums par
nodokļu maksātāju
izslēgšanu no Nodokļu
maksātāju reģistra” ir
pieejama VID mājaslapas
sadaļā “Veidlapas un
iesniegumi” – “Nodokļu
maksātāju reģistrācija”.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā aicinām nodokļu
maksātājus zvanīt uz VID
informatīvo tālruni
67120000, vērsties ikvienā
VID klientu apkalpošanas
centrā vai konsultēties ar
Mazsalacas novada lauku
attīstības konsultanti Ritu
Gluhu, tālr. 26362938
Novēlu, lai Ziemassvētki
katram ir skaisto atmiņu
laiks! Lai Jaunajā gadā
mūs pavada pārliecība, ka
esam nozīmīgi saviem
tuvākajiem, savam
novadam, savai Dzimtenei.
Novēlu, lai ik uz soļa mūs
pavada gaisma, lai vakarā,
atskatoties uz paveikto,
mēs teiktu – šī ir mana
labākā diena!
Rita Gluha
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Mazsalacā, 2014. gada 19. novembrī
/ sēdes lēmums Nr.22.12/

Nr.17

Grozījumi 2012.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.5
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 13. punktu;
Ministru kabineta noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.
1. Izdarīt 2012.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību Mazsalacas novadā”, turpmāk tekstā – noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Svītrot noteikumu 5.1.punktu.
1.2. Noteikumu 7.punktā svītrot skaitli 5.1.
1.3. Izslēgt noteikumu IV.nodaļu.
2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs H.Rokpelnis
Mazsalacā 2014. gada 19. novembrī
/sēdes lēmums Nr.22.20/

Nr.18

Grozījumi 2010.gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.10
„Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
1. Izdarīt 2010.gada 19. maijā saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”, šādus grozījumus:
1.1. 2.punktā aiz vārda „lasījumos” papildināt ar vārdiem „vai starpnovadu sporta sacensībās”;
1.2. 3.punktā aiz vārda „lasījumos” papildināt ar vārdiem „vai starpnovadu sporta sacensībās”;
1.3. 4.1.apakšpunktā aizstāt skaitli „99,60 ” ar skaitli „100,00”;
Izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.2. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas Vidzemes reģiona vai valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, vai piedalījušies Baltijas valstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, vai saņēmuši
godalgotās vietas valsts līmeņa, vai Vidzemes reģiona sporta sacensībās- 65,00 euro”;
4.3.apakšpunktā aizstāt skaitli „35,57 ” ar skaitli „40,00”;
1.6. Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.4. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 1.vietu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs vai, kuri ir laureāti
Vidzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, vai, kuri ir ieguvuši atzinību valsts atklātajās
olimpiādēs- 25,00 euro. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 1.vietu starpnovadu sporta sacensībās- 25 euro, komandas
dalībniekam -12 euro”;
1.7. Izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.5. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 2.vietu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 15,00 euro.
Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 2.vietu starpnovadu sporta sacensībās - 15,00 euro, komandas dalībniekam – 7,00
euro;”
1.8. Izteikt 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.6. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 3.vietu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs 10,00 euro.
Izglītojamajiem, kuri ieguvuši 3.vietu starpnovadu sporta sacensībās - 10,00 euro, komandas dalībniekam – 5,00
euro”;
1.9.Izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.7. Izglītojamajam materiāla atbalsta summa tiek izmaksāta par labāko sasniegumu un papildus, ja
izglītojamais piedalījies vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
lasījumos vai sporta sacensībās tiek izmaksāti 10,00 euro par katru nākamo augstāko 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6.
punktos minēto sasniegumu”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs H.Rokpelnis

Saistošo noteikumu „Grozījumi 2010.gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.10
„Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
PASKAIDROJUMA
RAKSTA DAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldības
izglītības iestāžu arī tiem izglītojamiem, kuri ir guvuši panākumus starpnovadu sporta
sacensībās.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Projekts izstrādāts pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 43.pantu trešo daļu, kas
nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Ar grozījumiem tiks noteikts, ka materiālo atbalstu izmaksās arī tiem izglītojamiem, kuri
ir guvuši panākumus starpnovadu sporta sacensībās. Ar grozījumiem tiks uz augšu
noapaļotas summas, kuras pēc konvertācijas no latiem uz eiro ir ar centiem.

3. Informācija par
Pašvaldības budžetā būs jāparedz papildus līdzekļi.
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Projekts motivēs izglītojamos iegūt zināšanas un piedalīties olimpiādēs, kā arī aktīvi
nodarboties ar sportu, kas nākotnē var dot pienesumu uzņēmējdarbības videi pašvaldības
teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas. Noteikumus piemēros
Mazsalacas vidusskola, pašvaldības grāmatvedība.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Projekts ir izstrādāts sadarbībā ar
Mazsalacas vidusskolu, ņemot vērā skolas priekšlikumus.
Domes priekšsēdētājs H.Rokpelnis

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

M
AZSALACĀ RAŽOS UNIKĀLUS VELOSIPĒDUS
Jau nākamā gada pavasarī
jaunu, bērnu un vecāku vēlmēm

Mazsalacā durvis vērs vaļā jauns un
apņēmības pilns uzņēmums „Speed
up Bike”, kas piedāvās universālus
bērnu palielināmos velosipēdus,
ražotus bērniem vecumā no četriem
līdz deviņiem gadiem.
Viena no jaunā uzņēmuma darbībām
būs bērnu palielināmā velosipēda
ražošana, kas vecākiem trīs velosipēdu
vietā sniegtu iespēju iegādāties vienu „Speed up Bike” bērnu palielināmo
velosipēdu, kurš būs piemērots
plašākai vecuma grupai nekā to sniedz
parastie bērnu velosipēdi.
„Ideja radusies, redzot to, ka vecāki
tērē salīdzinoši lielas naudas summas
bērnu velosipēdu iegādei. No tehniskā
viedokļa tas ir neloģiski, jo ar
mūsdienu materiāliem un tehnoloģijām
ir iespējams uztaisīt velosipēdu
regulējumu dažādiem augumiem,
turklāt salīdzinoši vieglu,” skaidro
uzņēmuma dibinātājs Jānis Akmentiņš.
Uzņēmums „Speed up Bike” ražos
bērnu velosipēdus, kas būtu ar īpaši
regulējamu rāmi, tādējādi bērni no
četriem līdz deviņiem gadiem varētu
braukt ar vienu velosipēdu. Tas
vecākiem ietaupītu gan līdzekļus, gan
laiku, ik pa pāris gadiem izvēloties

PALĪDZ

2013. gada nogalē noslēdzās
Vidzemes reģiona pašvaldību
(Cēsu, Smiltenes, Jaunpiebalgas,
Valkas, Beverīnas, Valmieras un
Mazsalacas) īstenotais projekts
„Vidzemes reģiona mobilais
sociālo pakalpojumu resursu
centrs”, bet projekta aktivitātes
turpinās arī šogad, lai
nodrošinātu projekta ilgtspējību.
Agrita Bērziņa, Sociālā
dienesta vadītāja:
- Projekts ir noslēdzies, bet mēs
turpinām darboties. No oktobra
vecāki – sociālā dienesta klienti
apgūst jaunas prasmes radošajās
dekupāžas darbnīcās. Desmit
nodarbību laikā desmit
dalībnieces, skolotājas Lailas
Stradas iedvesmotas un mācītas,
radījušas daudz interesantu
sadzīves un interjera priekšmetu
savai mājai un ģimenei.
Dalībnieces iedvesmojušās
jaunām idejām, ko varēs turpināt
savās mājās. Ieguvumi no šīm
kopā sanākšanām ir kopīgi
mērķi, grupas atmosfēra, iespēja
izrunāt problēmas, dalīties savā
pieredzē, uzklausīt otru.

piemērotu velosipēdu.
Jānis Akmentiņš: Lai gan velosipēdu
nozarē konkurence ir ļoti liela, šajā
nišā ir tikai daži salīdzināmi produkti,
kas nedaudz līdzinās šai idejai.
Uzņēmuma filozofija ir arvien uzlabot
jau esošās lietas un izdomāt jaunas, kas
uzlabo cilvēku dzīvi. To arī vēlamies
darīt - radīt lietas, kas mums visiem
dzīvi padarītu labāku.”
Topošais uzņēmums SIA „Speed up
Bike” sevi pozicionē kā uzņēmumu,
kas vērsts uz dažādu eksportspējīgu
jauninājumu ieviešanu tirgū, kā
galveno misiju izvirzot ar izdomu un
oriģinalitāti padarīt velo braukšanu
praktiskāku, ērtāku, pieejamāku un
skaistāku.
Uzņēmuma „Speed up Bike”
komanda vēlas pateikties projektam
„Radām novadam” un tā atbalstītājiem
„Erasmus +” ES izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta programmai, kā arī
„Altum” mikrokreditēšanas atbalsta
programmai, kas palīdz īstenot šī
uzņēmuma idejas.
Marika Šakuna
Projekta „Radām novadam”
komandas „Jauniešu vētra”
sabiedrisko attiecību speciāliste
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SVEČU MEŽS SKAŅĀKALNA DABAS PARKĀ

26. decembrī, līdz ar tumsas
iestāšanos, plkst. 17.00
Mazsalacā, Skaņākalna dabas
parkā iemirdzēsies sveču mežs,
aicinot ikvienu parka
apmeklētāju svinēt gaismas
uzvaru pār tumsu un ļauties sveču
gaismas burvīgajai maģijai.
Šāda veida pasākums, kad ar
vairāk nekā 2000 svecēm un 200
gaismas lukturīšiem ziemā tiek
izgaismots dabas parks, Latvijā
notiek pirmo reizi. Tāpat arī pirmo
reizi Latvijā tiks iedegta uguns
skulptūra, kas Skaņākalna dabas
parka apmeklētājus un Salacas
laivotājus, to iededzot, varēs priecēt
visu gadu.
Sveču meža romantiku baudīt
aicināti ne vien pieaugušie, bet arī
bērni, par kuru izklaidi rūpēsies
radošās darbnīcas: Rūķu takā notiks
lukturu veidošanas darbnīca, bet
Skaņākalna pakājē mazie un lielie
parka apmeklētāji varēs
līdzdarboties sapņu koka veidošanā.
Savukārt tie, kas nebīstas īsta velna,
aicināti viņam palīgā vārīt velna
dziru Velna alā!
Pēc pastaigas un uguns plostu
vērošanas aicinām nodoties
vēderpriekiem kopā ar lauku mājas
„Donas” saimnieci, kas
apmeklētājus pārsteigs ar īstu
latviešu virtuvi, kurā maltīte
gatavota pēc viduslaiku receptēm.
Tepat sevi iepriecināt varēsiet ar
amatnieku un mājražotāju
darinātiem brīnumiem tirdziņā
Skaņākalna pakājē.

Svecēm dziestot, turpat
Skaņākalna pakājē, aicinām
ieklausīties Liepājas zvanu kora
Campanella priekšnesumā. Kā
apgalvo kora vadītāja Astra
Ziemele, tad viņu zvanu skaņas
vienojot debesis ar zemi. Kamēr
nedzirdēsiet – neticēsiet!
Pēc debešķīgā priekšnesuma,
laternām mirdzot, vienosimies
kopīgā gaismas gājienā virzienā uz
Mazsalacu!
Aicinām mazsalaciešus būt
aktīviem un atbalstīt šo pasākumu,
lai Sveču mežs Mazsalacā kļūst par
tradīciju un vieno viesus no tuviem
un tāliem Latvijas novadiem!
Amatnieki un mājražotāji aicināti
pieteikties tirdziņam pa tālruni
29189734 vai 26445736.
Ieejas maksa pasākumā:
Pieaugušajiem EUR 3;
pensionāriem, bērniem no 6 g.v. un
apmeklētājiem, kas uz pasākumu
ieradīsies ar savu sveču laternu,
ieejas maksa EUR 1.5. Pirmskolas
vecuma bērniem, invalīdiem ieeja
bez maksas.
Sveču mežu organizē mārketinga
aģentūra "Balts uz melna", atbalsta:
Aloja-Starkelsen, SIA AL Mežs,
Valmieras tipogrāfija Lapa,
Agroserviss Valmiera, SIA ZVZ,
Baltic Candles Ltd., Mazsalacas
novada pašvaldība.
Vairāk par pasākumu:
www.facebook.com/svecumezs
Zane Mistre
SIA "Balts uz melna direktore

ZIEMASSVĒTKI IR PATEICĪBAS, LABESTĪBAS UN BRĪNUMU LAIKS.
Arī šogad Mazsalacas novada Sociālais dienests aicināja novada uzņēmējus,
deputātus un ikvienu atvērt savas sirdis dāvināšanas priekam.
Dāvanu maiss pamazām pildās - Valmieras novada Fonds 46 vientuļos pensionārus
iepriecinās ar savām dāvanām, ceļā pie mums ir dāvinājums no draugiem Giterslo, ar
kuru iepriecināsim tos novada bērnus, kas palikuši bez vecāku gādības. Mākslas
skolas bērni ar saviem skolotājiem ir sagatavojuši pārsteigumu Mazsalacas
slimnīcas pacientiem. Uzaicinājumam dalīties atsaukušies arī uzņēmēji un veikali,
viņu dāvātie pārsteigumi savu adresātu atradīs 1. grupas invalīdu un to iedzīvotāju
vidū, kuriem kopš bērnības vārds invaliditāte nav svešs.
Zālamans ir teicis „ Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un tas, kas
bagātīgi veldzē citus, arī pats tiks veldzēts”.
Lai mums visiem kopā izdodas iepriecināt kādu nosalušu un vientuļu sirdi savā novadā!
Lai visiem novada ļaudīm svētīgi Ziemassvētki un jaunām iecerēm bagāts Jaunais gads.
Sociālā dienesta vadītāja Agrita Bērziņa

SEV UN CITIEM

Dekupāžas nodarbībā
Mākslas skolā rimti darbojas
dekupētāju grupa. Šī ir
priekšpēdējā reize, tāpēc katrs
savu darbiņu steidz pabeigt, lai
nākamreiz tas jau varētu cienīgi
gozēties nelielā izstādītē. Ko skatīt
te būs gana - pašlaik daļa no
grupas dekupē pašdarinātus
pulksteņus - pulksteņu pamatnēm
tiek ņemtas vecas plates, kuras
pārkrāso un savu "odziņu" iegūst
dekupāžas procesā. Pulksteņa
mehānismi pasūtīti internetā par
samērā lētu naudiņu - mazliet
izdomas, iedvesmas, pacietīga
darba, un pavisam oriģināla manta
rotās istabas sienu, atgādinot par
jaukajām dekupāžas nodarbībām.
Dekupāžas nodarbību vadītāja,
mākslas skolas skolotāja Laila
Strada stāsta, ka sākotnējais skaits
grupā bijis ap desmit, tomēr
izturīgākās un pastāvīgākās
izrādījušās kādas 6-7 dalībnieces.
Dekupētas visdažādākās lietas trauki, kastītes, podi, pat galda
lampa - praktiski jebkas, kam
gribas piešķirt jaunu elpu un dzīvi.
Atkarībā no dekupējamā
priekšmeta sarežģītības un pieejas,
katrs dalībnieks apdarinājis vidēji

piecas dažādas lietas. Tomēr
svarīgāk par darbiņu skaitu ir
bijušas gūtās zināšanas - Laila
atzīst, ka sākumā nemaz tik raiti
nav vedies - pagājis laiciņš,
aptverot dekupāžas plašās iespējas
un ievingrinot roku šajā nodarbē.
Pašas dalībnieces atzīt - desmit
reizes ir par maz, gribētos nākt
kopā vēl! Labi, ka saņemts
piedāvājums no vadītājas
pievienoties pieaugušo
gleznošanas nodarbībās trešdienu
vakaros - dekupēt vai gleznot - tas
jau paliek viņu pašu ziņā. Tāpat arī
dalībnieces saka lielu paldies
Lailai, kas bijusi ar mieru viņas
šim nodarbību ciklam izvest cauri iegūtās zināšanas noderēs, jo nu
mājās arī individuāli varēs dekorēt
līdzīgas lietas. Tiesa - bariņā arvien
ir jautrāk, turklāt no dalībniecēm
ļoti novērtēts fakts, ka viss darbam
nepieciešamais - krāsas, salvetes,
līme u.c. materiāli ir uz vietas un
nav jāpērk pašam. Un kur nu vēl
apziņa, ka šis tas no "smukākā
gala" noderēs arī Ziemassvētku
vecīša maisam. Radoši, mīļi un no
sirds!
Ilze Mitāne

Labdarības organizācija "Caritas" no sirds
pateicas ikvienam ziedotājam, kas ziedoja 7.
decembra labdarības koncertā "Ticēt brīnumam". Šajā
koncertā tika saziedota rekordliela summa - €280,41.
Kā stāsta "Caritas" vadītāja Ženija Narņicka, saziedotā
nauda tradicionāli tiks novirzīta Ziemassvētku dāvanu
sagatavošanai Mazsalacas slimnīcas pacientiem. Viņa
priecājas, ka šogad, pateicoties ziedotājiem, paciņas
varēs būt bagātīgākas, bet par atlikušo naudu pacienti
tiks apsveikti arī Lieldienās.
Biedrība "Caritas" izsaka lielu pateicību Mazsalacas
novada Kultūras centra amatierkolektīviem, kuri
piedalījās labdarības koncertā:
Vokālajai studijai "Svētdiena", vadītāja Inta Jurka
Pirmskolas ritmikas un tautisko deju grupai "Danču
bērni", vadītāja Baiba Bīviņa
1.-2. klases tautisko deju kopai "Kamolītis", vadītāja
Baiba Bīviņa
Jauniešu deju kopai "Magone", vadītāja Aija
Vidovska
Vokālam ansamblim "Atbalss", vadītāja Vija
Seimane, koncertmeistare Ruta Vintule
Dāmu deju kopai "Minna", vadītāja Inguna Korņējeva
Mazsalacas mūzikas skolas audzēknei Līvai Polei,
pedagogs Olita Neimande.
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GADA BRĪVPRĀTĪGIE MAZSALACAS NOVADĀ PRA ZIŅAS

5. decembrī, Starptautiskajā brīvprātīgo
dienā Rīgā notika plašas un skanīgas
brīvprātīgo svinības visas dienas garumā.
Rīgas Nacionālajā sporta manēžā notika
„Gada brīvprātīgais 2014” godināšanas
ceremonija, kurā pulcējās vairāk nekā
2000 brīvprātīgie un brīvprātīgā darba
organizēšanā iesaistīties cilvēki no visas
Latvijas.
Savukārt Rīgas kultūras un izglītības
centros notika reģionālo brīvprātīgo
sumināšana. Rīgas Stradiņa universitātes
Aulā pulcējās visi izvirzītie brīvprātīgie
no Vidzemes un Latgales, lai saņemtu
atzinības rakstus par savu nesavtīgo
ieguldījumu sabiedrības labā 2014. gada
laikā. Izvirzīto brīvprātīgo vidū bija arī
mazsalacietes - Sabīne Petrakova, Ženija
Narņicka un Marta Lulle.
Sabīne caur savām idejām un
iesniegtajiem projektiem Valmieras
novada fondā (VNF) palīdzējuši
labiekārtot skolas vidi Mazsalacas
vidusskolā, aktīvi piedalās skolēnu
pašpārvaldē, vairākkārt vasarās kopīgi
ar draudzenēm organizējusi brīvā laikā
pavadīšanas "nometnes" savu kaimiņu
un draugu ģimeņu bērniem.
Sabīne Petrakova (Mazsalacas
vidusskolas 11. kl. skolniece):
- Idejai rakstīt projektus mani iedrošināja
draugi no Valmieras novada fonda (VNF).
Tā tapa muzikālās sienas projekts
pagājušogad, kad apgleznojām sienu skolas
1. stāvā pie mūzikas kabineta. Šogad varēja
pieteikties vēl vienā VNF konkursā. Kādu
brīdi domāju, ko oriģinālu vēl varētu izdarīt,
līdz sapratu, ka nevienā no man zināmajām
skolām neesmu redzējusi neko veidotu no
paletēm. Tā radās doma par atpūtas stūrīša dīvānu un galda izveidošanu no paletēm.
Sākotnēji tā bija domāta kā dāvana skolas
jubilejā, taču tik ātri ideja nerealizējās.
Ir neviltots prieks, ka skolēniem tas ļoti
patīk un - kas galvenais - ka viņi to prot
novērtēt, jo parasti jau ir tā, ka darbu, kam
pats neesi pielicis roku, neproti arī novērtēt.
Turklāt skolēni izsaka arī ieteikumus - kā vēl
varēja izdarīt, lai būtu ērtāk, labāk, un arī tas
man ļoti patīk. Atpūtas stūrīša izveidē ļoti

G ADA

Ženija un Marta jau ilgus gadus
kalpo Mazsalacas slimnīcas
pacientiem, reizi nedēļā to
apciemojot palātās. Ar viņu gādību
tika organizēts projekts "Zupas
virtuve", kur astoņus mēnešus 2014.
gadā Mazsalacas novada trūcīgie
iedzīvotāji trīs reizes nedēļā varēja
saņemt siltu zupu. Par ikgadējiem
kļuvuši organizācijas "Caritas"
ierosinātie Labdarības koncerti
Kultūras centrā pirms
Ziemassvētkiem, kur, piedaloties
novada pašdarbības kolektīviem,
saziedotā nauda tiek novirzīta
sagatavojot dāvaniņas Mazsalacas
slimnīcas pacientu iepriecināšanai
Ziemassvētkos.
Kāpēc Jūsu esat izvēlējušās
kalpot līdzcilvēkiem šādā veidā?
Ženija Narņicka (Labdarības
organizācijas "Caritas"
Mazsalacas grupas vadītāja):
- Grūti pateikt - tas kļuvis jau par
dzīvesveidu. Esmu pensijā jau sesto
gadu, un principā visu laiku
darbojos labdarības jomā - nezinu,
kāpēc tieši šogad tā īpaši tieku celta
saulītē. Es nekautrējos no dzīves
grūtībās nonākušajiem, nav
problēmu pieiet uz ielas tiem klāt,

CILVĒKS

Izraudzīti Mazsalacas novada Gada
cilvēki dažādās nominācijās.
Kā ierasts, gada nogalē atskatāmies uz
aizvadīto gadu, īpaši domājot par saviem
līdzcilvēkiem. Par tiem, kuri ikdienā
savu darbu ir darījuši ne tikai labi, bet
mazlietiņ pat pāri tam, sasnieguši izcilus
rezultātus kādā jomā, ar mērķtiecīgu
darbu gada laikā veicinājuši Mazsalacas
novada attīstību un popularizējuši
novada vārdu ārpus tā robežām.
Novembra beigās - decembra sākumā
iedzīvotājiem bija iespēja izvirzīt savus
kandidātus goda nosaukumam "Gada
cilvēks Mazsalacas novadā 2014". Šogad
anketās savas balsis par līdzcilvēkiem
bija atdevuši 67 iedzīvotāji, tajās minēti
32 dažādi cilvēki. Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu decembra
komitejas sēdē tika lemts gada cilvēka
nosaukumu vai atzinību piešķirt šādiem
Mazsalacas novada iedzīvotājiem:
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palīdzēja un iesaistījās skolotāja Gunta
Jēkabsone - ar viņas gādību tika uzšūti
pārvalki polsterējuma daļai, paletes sagādāja
Agris Ludriksons, Atis Ābelītis palīdzēja to
visu samontēt, manas klasesbiedrenes,
direktore ar savu klasi piedalījās palešu
krāsošanā.
Kas ir tava motivācija, iedvesma
brīvprātīgajam darbam?
- Vienmēr jau vienkāršāk ir kaut ko
nedarīt. Man patīk radošums, tas, ka
varu kaut ko radīt - iespējams, kaut
ko no tā kompensēju ar to, ka man
mācībās neiet tik viegli, ir vairāk
jāpiepūlas. Ja to vēl var izdarīt skolas
labā un citiem par prieku... man
atalgojums par to, ko daru, nav
pateicības raksti, ziedi vai
uzslavēšana, bet to cilvēku smaids,
kas to visu lieto. Tad gandarījums ir
vislielākais.
Vai rakstīsi vēl kādu projektu?
- Pašlaik gribas paiet mazliet
nostāk. Drīzāk motivēšu savas
draudzenes turpināt manis iesākto,
palīdzēšu gan ar padomu gan idejām,
jo gribas, lai arī citi izjūt to, kā ir
darboties brīvprātīgi un gūt no tā
gandarījumu.

parunāt. Tad nu viņi man arī
zvana,un acīm redzot es viņiem
liekos vajadzīga. Turklāt man patīk,
ka joprojām varu būt aktīva,
darboties. Nupat vētrā man gandrīz
divas dienas nebija elektrības, sēdēju
mājā, pustumsā - nu ko man vienai
laukos darīt? Bērni jau lieli, bet
negribu sēdēt mājās uz blenzt vienā
stūrī, gribas šiverēt - domāju, pie tā
vainīgs arī mans latgalietes raksturs.
Marta Lulle (Labdarības
organizācijas "Caritas"
Mazsalacas grupas locekle, Romas
Katoļu baznīcas Mazsalacas
draudzes priekšniece un
Mazsalacas slimnīcas kapelāne):
- Man šķiet, ka būtu daudz grūtāk
to nedarīt, nekā darīt - it īpaši
cilvēkam vecākos gados, jo tad ir
iegūts garīgs briedums. Ja cilvēks
nedarbojas dimensijā, kas ir vērsta
augšup, tad viņš garīgi sagumst,
paliek ierobežots savā domāšanā un
garā, viņa dzīve ir plakana. Uzskatu,
ka cilvēkam ir jāpiepilda savs dzīves
uzdevums - darīt labu. Kāpēc tad
vispār dzīvot, ja nedari labu?
Mana kalpošanas slimiem un
veciem cilvēkiem sākās pēc manu
vecāku nāves. Sapratu, ka cilvēks,
kas ir slims un bezpalīdzīgs savu
sāpju priekšā, jūtas ļoti vientuļš un
atstāts, viņam ir bailes, neziņa. Un
mans novērojums ir rūgts - tuvinieki
to visbiežāk nesaprot. Kad cilvēks ir
miris, viņi to cenšas kompensēt ar
asarām un ziedu pušķiem kapos, bet
viņi nav pratuši iedot šim vecajam
cilvēkam vēl dzīvam esot to, kas
viņam visvairāk bija nepieciešams sajūtu, ka viņš ir novērtēts, sirds
siltumu un izpratni. Sabiedrība, kas
novēršas no vecuma slimības
skartiem cilvēkiem staigā pa "plānu
ledu", jo nekad taču nevaram zināt,
kādi mēs būsim sava mūža beigās.

M AZSALACAS

Infrastruktūras sakārtošanā, vizuāli
pievilcīgas novada ainavas veidošanā:
Gada cilvēks - Ingrīda Vīķe. Par
vizuāli pievilcīgas ainavas veidošanu
Mazsalacas novadā, Mazsalacas novada
vārdu popularizēšanu ārpus novada
robežām.
Atzinība - Aldis Paeglis. Par
ieguldījumu ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstībā, augsto atbildības
sajūtu, veicot savus pienākumus.
Izglītības jomā (skolēni, pedagogi,
projektu vadītāji u.tml.)
Gada cilvēks - Sabīne Petrakova. Par
aktīvu dalību brīvprātīgo kustībā,
projektu realizēšanā un skolēnu
pašpārvaldē.
Gada cilvēks - Atis Ābelītis. Par
ieguldīto laiku un enerģiju bērnu un
jauniešu izglītošanā lidmodelismā un
automodelismā.

Ilze Mitāne

Šai tumšajā laikā vēl
Valsts svētku noskaņās, 22.
novembra pēcpusdienā
Mazsalacas novada
represētie sanācām
Mūzikas skolā, lai kopā
pabūtu un atcerētos šīs
vasaras kopīgos
pasākumus, ekskursijas un
tikšanās ar likteņa
biedriem.
Par visu esam pateicīgi
mūsu novada PRA
priekšsēdētājai Gunai
Daugulei, kura negurstoši
jau ilgus gadus par mums
gādā, kā arī Viktorijai
Puriņai - viņa mūs
iemūžinājusi fotogrāfijās
jau divu gadu garumā.
Mūs priecēja muzikāls
sveiciens no Lodes - vīru
ansamblis Rūjmala, kuru
vada mūzikas skolas
direktore Mirdza Svīķe,
mīļš paldies viņai par
sirsnību un izpalīdzību
pasākuma tapšanā.
Priecājamies, ka mūs
apciemoja Lodes kultūras
nama vadītāja Kaija Laure,
kura arī ir represētā, lai
iepazītos ar mums un
uzaicinātu ciemos gada
nogalē Lodē uz tikšanos ar
Rūjienas novada
represētajiem biedriem.
Sakām paldies saviem
biedriem par atsaucību,
Lai Ziemassvētku
gaišums, labestība un
mīlestība dod spēku un
izturību Jaunajā 2015.
gadā!
PRA valde

NOVADĀ

Atzinība - Inga Strižņova. Par
"Skolēnu mācību uzņēmumu"
aktivitāšu vadīšanu, jauniešu
izglītošanu uzņēmējdarbības jomā.
Atzinība - Valda Pēkšēna. Par
ilggadēju darbu Mazsalacas novada
bērnu izglītošanā.

Kultūras jomā (gan individuāli,
gan kolektīvi):
Gada cilvēks - Kristers Pikša. Par
veiksmīgu debiju spēlfilmā "Modris",
nesot Mazsalacas vārdu gan Latvijā,
gan pasaulē.
Sporta jomā (gan individuāli,
gan kolektīvi):
Gada cilvēks - Egils Kampuss.
Par Latvijas čempiona titulu velo
orientēšanās sprinta distancē 2014.
gadā, par Mazsalacas distanču
slēpošanas trases labiekārtošanu.

2014

Veselības jomā, sociālajā aprūpē un
labdarībā:
Gada cilvēks - Māris Radziņš. Par
ilggadēju darbu veselības aprūpē.
Gada kolektīvs - labdarības
organizācijai "Caritas" - Ženijai
Narņickai un Martai Lullei. Par zupas
virtuves izveidi 2014. gadā, ierosmi veidot
labdarības koncertus, regulāru un ilggadēju
slimnīcas pacientu garīgo aprūpi.
Sabiedriski aktīvas ģimenes
vērtību popularizēšanā (tiek
piešķirts visai ģimenei):
Gada ģimene - Ilgoņa un Guntas
Brokānu ģimene. Par sasniegumiem
volejbolā un nesavtīgo entuziasmu
daudzu gadu garumā, popularizējot šo
sporta veidu.
Par mūža ieguldījumu:
Janīna Meistere. Par mūža ieguldījumu
veselības aprūpē.
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Mazsalacietietis Jānis Valentinovičs pilnveidošanas prasmes, pateicoties
pavisam nesen uzņemts Latvijas
kurām, Jānis Valentinovičs guva
ūdens motosporta Goda zālē.
uzvaras sacensībās un ierakstīja
Mazsalacas un savu vārdu Latvijas
Šis apbalvojums viņam ir pēc skaita
ūdensmotosporta vēsturē.
trešais - iepriekšējos gados viņam
piešķirts Mazsalacas Goda pilsoņa
Savus lieliskos rezultātus skolotājs
nosaukums, Valmieras Mednieku un
Jānis Valentinovičs ir sasniedzis,
makšķernieku biedrībā iecelts par Goda
pateicoties savam skurpulozajam
biedru. Latvijas ūdens motosporta Goda darbam tehnikas sagatavošanā. Jau tanī
zālē Jānis Valentinovičs iekļuvis šī gada laikā viņš dzinēja apgriezienus noteica
novembrī par ieguldījumu sporta
pēc pašrocīgi izgatavota elektroniskā
attīstībā. Pašlaik Valmieras 1. ģimnāzijā
tahometra. Degmaisījums un aizdedze
aplūkojama izstāde par ūdens
tika pieregulēta treniņu laikā, vadoties
motosporta vēsturi, kurā
var iepazīties gan ar tā
65 ŪDENS MOTOSPORTA SACENSĪBĀS
laika populārākajiem
ūdens motosportistiem,
JĀNIS VALENTINOVIČS IZCĪNĪJIS 33
fotogrāfijām, gan arī
UZVARAS, 14 OTRĀS UN 7 TREŠĀS VIETAS
citām vēstures liecībām
no tiem laikiem, bet
2015. gada janvārī šī
pēc tanī brīdī esošā gaisa mitruma un
izstāde būs apskatāma Mazsalacas
temperatūras. Jānis savas sportista
bibliotēkā.
gaitas uzsāka, braucot ar dzinēju
"Strela"(5ZS), tikai pēc tam viņš
Mazliet no vēstures
ieguva 8 ZS spēcīgo "Veķerok 8"
dzinēju, kuru pašrocīgi pārveidoja līdz
"PSRS sporta meistars Jānis
tādam līmenim, ka uzveica pat speciāli
Valentinovičs ir dzimis 1931. gada 11.
būvētos vācu sacīkšu dzinējus
novembrī Mazsalacas pagastā, kur arī
"Delphin". J. Valentinovičs startēja
tika uzsāktas skolas gaitas Mazsalacas
skuteru SI - 175 klasē.
vidusskolā. Jau no mazotnes Jānis tika
Diemžēl, līdz ar aizliegumu lietot
radināts darbam. Viņa tēvs bija
motorlaivas Burtnieka ezerā un tā
apkārtnē atzīts celtnieks, kurš prata
visus darbus. Tēva prasmes pārmantoja upēs, beidzās gan J. Valentinoviča, gan
viņa domubiedru gaitas ūdens
arī dēls, tāpēc viņam patika darboties
motosportā.
ar tehniku, izgatavot visu paša rokām.
Pēc ūdens motosporta piespiedu
Pēc Mazsalacas vidusskolas
likvidācijas skolotājs Mazsalacā
absolvēšanas Jānis Valentinovičs
nodibināja vadāmo laivu modeļu
iestājās Cēsu skolotāju institūta fizikas
pulciņu. Arī šinī sporta veidā tika gūti
un matemātikas fakultātē, kuru ar
izcili sasniegumi, bet, nu jau pat visas
izcilību beidza 1952. gadā. Sākās
PSRS mērogā! Skolotājs bija šī pulciņa
pedagoga darba gaitas skolā. Drīz,
vadītājs un treneris. Tika izveidota
paralēli darbam skolā, tika uzsāktas
atbilstoša materiālā bāze, pateicoties
studijas Daugavpils padagoģiskā
tam, 1983. gadā Mazsalacā šinī sporta
institūta neklātienes nodaļā. Pēc
veidā notika arī PSRS čempionāts.
diviem darba gadiem sekoja dienests
Savā 16 gadus ilgajā ūdens
armijā.
motosportista karjerā, startējot
Pēc demobilizācijas tika turpināts
Mazsalacas tekstilfabrikas pirmās
pedagoga darbs. 1962. gadā Jānis
komandas sastāvā, Jānis Valentinovičs
Valentinovičs atgriezās dzimtajā pusē
65 sacensībās ir izcīnījis 33 uzvaras, 14
un sāka strādāt par skolotāju
otrās un 7 trešās vietas. 1971. gadā,
Mazsalacas vidusskolā. Tanī laikā
uzvarot Latvijas PSR rudens
vairāki mazsalacieši bija sākuši būvēt
čempionātā Lielupē, Jūrmalā, skolotājs
sacīkšu laivas. Šī ideja pārņēma arī
Jānis Valentinovičs kļuva par PSRS
jauno skolotāju, un viņš pašrocīgi
sporta meistaru.
uzbūvēja savu pirmo sacīkšu laivu, ar
Kā ilggadējs pedagogs un aktīvs
ko sākās Jāņa Valentinoviča sacīkšu
sabiedriskais darbinieks Jānis
braucēja gaitas. Daudz laika, darba un
Valentinovičs ir saņēmis daudzus
zināšanu prasīja eksperimenti ar laivas
valdības apbalvojumus, kā arī savu
dzinēja pārbūvi un forsēšanu. Lai
daudzo skolnieku un apkārtnes cilvēku
sasniegtu pēc iespējas labākus
cieņu un pateicību.
rezultātus, tika pētīta visa pieejamā
Viens no lielākajiem vaļaspriekiem
informācija no ārzemēm. Laivu būvē
skolotājam ir makšķerēšana, kur ir gūti
tika ņemti rasējumi no vācu
lieliski sasniegumi, nopelnīti
konstruktora un sacīkšu braucēja
godaraksti un iegūtas neizdzēšamas
Dāniša, taču jau pēc dažiem gadiem
atmiņas." (Informācija no Latvijas
Jānis uzlaboja šos rasējumus, lika lietā
ūdens motosporta federācijas)
savas zināšanas, kuru ieviešana deva
pārsteidzoši labus rezultātus. Sekoja
Ko Jūs no tā laika atceraties?
izcili veiksmīga 1969. gada sacīkšu
sezona un arī tai sekojošās. Pašrocīgi
Jānis Valentinovičs:
tika izgatavotas palīgierīces tehnikas
- No 15 gadu ūdens motosporta
vadībai un dzinēja darbības kontrolei.
vēstures ir daudz ko atcerēties!
Viss darbs bija tīra jaunrade. Pēc
Mazajā Mazsalacā mēs bijām 42
vairāku eksperimentu veikšanas laivu
ūdens motosportisti. Pirmā komanda
izbūvē, kā piekto pēc skaita, skolotājs
mums bija Mazsalacas tekstilfabrikas
izbūvēja laivu pēc vācu sportista Šulca
komanda - tas bija nu jau pirms 52
rasējuma, lai startētu jau jaudīgāku
gadiem. Kad šo jubileju svinējām, no
skuteru klasē. Apbrīnas vērtas ir
komandas kopā varējām salasīt trīs,
skolotāja tajos laikos veiktās tehnikas
un vēl tekstilfabrikas šoferi Jāni

GODS

Šmitu. Viņš mūs mūždien
veda - piekabē salikām
laivas un braucām pa visu
Latviju. Pirmais brauciens
man bija 1962. gadā, kad
tekstilfabrikā diviem vīriem
jau bija izbūvētas laivas
īpaši sporta sacensībām, bet
komandā vajadzēja četrus.
Tā nu viņi neilgi pirms
sacensībām uzrunāja arī
mani, jo zināja, ka man ir
laiva un makšķerēšanas
vajadzībām mazliet
uzlabots laivas motors.
Toreiz aizbraucu līdzi tikai
tāpēc, lai komanda būtu
nokomplektēta, bet mājās
atbraucām ar Gaujas kausu!
Kas bija pārējie
sportisti?
- Edmunds Rīsbergs,
Oskars Priedītis un Kārlis
Mucenieks, kurš tagad jau ir
taisaulē.
Rīsbergs un es braucām
pirmajā klasē, Priedītis otrajā un Mucenieks trešajā
- pārstāvējām visas trīs
braucēju klases. Man visa tā
vēsture ir sarakstīta - kur
pēc kārtas esmu piedalījies
un kā sacensībās gājis.
Bet visefektīgākā bija
Jānis Valentinovičs ar paša uzlaboto motoru
1969. gada vasara, kad
“Veķerok-8” pirms sacensībām Vecatē.
sezonas laikā piedalījos
vienpadsmit sacensībās,
no kurām desmit sacensībās
ieguvu pirmās vietas.
Tajos laikos, šķiet, visu
sacensībām "ķīlējāt"
paši?
- Jā gan! Savā mūža esmu
piecus sporta kuģus
uztaisījis. Jaukākais bija, ka
jaunatne brauca līdzi Edmundam Rīsbergam un
skolotājam Uldim
Dreimanim dēli brauca, ar
skolas mācību daļas
vadītāja Pabrika dēlu
Aivaru kopā būvējām
Ikreiz no sacensībām braucot, piestājām ceļa
laivas un sezonas
malā aiz pagrieziena uz Dikļiem, un mums
atklāšanā ieguvām I un II
zināmā ceļa stabā Mucenieks iegreba sacensību
vietu.
datumu. Bija sakrājies krietns saraksts. Stabu
Kāpēc Jums tāda
mainot mēs šo baļķēnu pat atprasījām no
interese?
elektriķiem, bet par nožēlu jāatzīst, ka vairs
- Vairumam, kuri brauca
nav īsti zināms, kur tas šodien palicis.
sacensībās, bija laivas un
2. rindā no labās: Jānis Hirte, Kārlis Mucenieks,
motori, un jau kaut kāda
Oskars Priedītis, Jānis Kanapolis,
iepriekšēja patika braukt
Jānis Valentinovičs, Edmunds Rīsbergs.
pa ūdeņiem. Man tēvs
1. rindā: Jānis Prauliņš
bija traks makšķernieks
jau kopš bērnības, tāpēc
mums bija mājās
braucamrīka kopā ar visu vīru. Tas
motorlaiva, pavisam vienkārša, no
viss maksā milzu naudu, un sportists
koka. Sāku braukt, bet visu laiku
pats neko nedara - pat laivu ūdenī
interesējos - kā laivu dabūt ātrāku, ko
viņam ieceļ mehāniķis. Tas vispār
pielabot utt. Tas labi saskanēja arī ar
nav interesanti! Bet visu darīt
skolas darbu, jo mācīju fiziku un
puišiem darbmācību. Man nebija grūti pašam, un - ja tad iet - tas ir īstais
azarts un prieks!
kaut ko izbūvēt - ēveles un zāģus
pratu lietot, motorus būvēju un
No brīža, kad beidzām 1977. gadā,
pārbūvēju - un tieši tas bija tas
pagājuši 37 gadi, un es jūtu - šis ir
aizraujošākais!
brīdis, kad meklē vecos sportistus,
lai viņiem vēl pateiktos, tāpēc jūtos
Tagad visu var dabūt gatavu, laivu
gandarīts par man izrādīto
jāpērk gatavu, un vēl piedevām
uzmanību.
sportistu ieliek slēgtā kabīnē, kura
avārijas gadījumā katapultējas no
Ilze Mitāne
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ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI

2 4. D E C E M B R Ī
16.00 Ziemassvētku dievkalpojums Mazsalacas adventistu baznīcā
17.00 Kristus dzimšanas svētvakars Sv. Annas baznīcā
19.00 Svētvakara dievkalpojums Mazsalacas baptistu baznīcā
2 6. D E C E M B R Ī
17.00 Ziemassvētku dievkalpojums ar bērnu priekšnesumiem
Mazsalacas baptistu baznīcā.

Ģimeniska siltuma pilnus Ziemassvētkus, gaišas domas, atvērtu sirdi,
raitu, veselīgu soli 2015. gadā visiem Mazsalacas novada senioriem.
Mazsalacas novada senioru biedrības "Atbalss" valde.

Sirsnīgi sveicam savus lasītājus, apmeklētājus, atbalstītājus un
sadarbības partnerus! Lai daudz gaišuma un mīļuma Ziemassvētkos!
Lai 2015. gads nes veiksmi un izdošanos visās jomās!
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas kolektīvs
Aicinām interesentus pievienoties Zolītes spēlmaņu pulciņam sīkāka informācija pa telefonu 29681782.

MAZSALACAS PILSĒTAS
BIBLIOTĒKĀ

PASĀKUMU
20 . decembris

KALENDĀRS
16 00

Mazsalacas Kultūras centrā novada senioru balle „Mirklis Ziemassvētku
noskaņai”. Vakara viesi grupa „Maskačkas spēlmaņi”. Lūdzam pieteikt
dalību pasākumā un ieejas biļetes iegādāties līdz 17. decembrim Mazsalacas
Kultūras centrā, novada domē vai sociālajā centrā, kā arī Ramatas, Sēļu
pagasta pārvaldēs. Biļetes cena €3,- (biļetes cenā iekļauts cienasts), un tās
varēs iegādāties no 1. decembra. Transports jāpiesaka un tiks nodrošināts.
21 . decembris
12 00

Mazsalacas Kultūras centrā muzikāls uzvedums ar dziesmām un rotaļām
„Ziemassvētki klāt”. Pirmsskolas vecuma bērnu eglīte, Ziemassvētku
vecīša lomā iejutīsies Imants Paura. Pasākumā ieeja bez maksas.
21 . decembris
16 00
Saieta laukumā bluķa vilkšana – simboliska ļaunuma iznīcināšana.
Vilksim bluķi, tērpsimies maskās un pēc tam Saieta laukumā sadedzināsim
to kopā ar folkloras kopu „Putni” no Lēdurgas, vadītāja Ilze Kļaviņa.
21 . decembris
19 00

Ramatas Kultūras centrā visi mīļi aicināti uz ceturtās adventes sveces
iedegšanu un Ziemassvētku brīnuma gaidīšanu kopā ar Mazsalacas
novada Kultūras centra jaukto kori “Salaca”, vokālo ansambli “Ēra” un
Mazsalacas mūzikas skolas meiteņu ansambli. Diriģenti – Dita un Valdis
Tomsoni, koncertmeistare Ruta Vintule. Pasākumā ieeja bez maksas.
23 . decembris
14 00
Sēļu muižas lielajā zālē Ziemassvētku sarīkojums pagasta senioriem "Kā
zvaigznes tumšzilās debesīs manas cerības ticībā dzimst..." Piedalās mūziķi Egīls Līsmanis, Aiva Tauriņa - Šariņa un Sendija Anna Grāpēna. Ieeja bezmaksas.
00

N O 5. LĪDZ 30. JANVĀRIM

25 . decembris

16

Mazsalacas Kultūras centrā vokālā ansambļa „ĒRA” (vadītāja Dita Tomsone),
un jauktā kora ”Salaca” (diriģenti Dita Tomsone un Valdis Tomsons) koncerts.
Pasākumā ieeja bez maksas.
00
00

26 . decem b ris

17 - 20

Skaņākalna dabas parkā brīvdabas pasākums “Sveču mežs”.
27 . decembris
1900

Mazsalacas Kultūras centrā novada gada balle. Nominācijas
„Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2014” pasniegšana, koncerts.
Balle, biļetes cena €7,- (iekļauts cienasts). Spēlēs grupa „Galaktika”.
31 . decem b ris
22 00 - 03 00

SANDRA BĒTERA
FOTOGRĀFIJU
IZSTĀDE

Mazsalacas Kultūras centrā Vecgada – Jaungada balle ar grupu
„Trešā brigāde” no Limbažiem. Biļetes cena €2,50. Jaungada
sagaidīšana pilsētas centrā, uguņošana.
31. decembris
2400

S LUD INĀJ UM I
Pārdod malku. 50l maisos, sausa, skaldīta vai 3-metrīga. Tel. 20207170
“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 NOVEMBRĪ DZIMUŠOS!

MIĶELI LŪSI
RENĀRU SKUJIŅU
SVEICAM DECEMBRA JUBILĀRUS!
AINI JURKU - 80
RASMU BUNDŽU - 85
AINU BERĶI - 85
DZIDRU ZARIŅU - 85
VERU VIRSI - 94
EMMU MEISTERI - 95
MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2014. gada 20. decembrī
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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Pie Sēļu muižas Jaunā gada sagaidīšana - svētku sveicieni
2015. gadā. Pēc pusnakts Sēļu muižas lielajā zālē jaungada balle
kopā ar grupu "Valmiermuižas muzikanti". Biļetes cena €1,50.
31. decembris
2300
Ar prieku aicinām Jūs sagaidīt jauno 2015. gadu Ramatas
Kultūras centrā. Pēc pusnakts - svētku salūts, laba vēlējumi,
baudīsim šampanieti un liesim laimes.

4. j an v ār is

11 00

Mazsalacas Kultūras centrā svinīga jaundzimušo sveikšana
"Dzimis Mazsalacas novadā 2014. gadā". Aicināti visi 2014. gadā
dzimušie mazuļi un viņu vecāki.
12 . j anv ār is
12 30

Mazsalacas Kultūras centrā Didža Rijnieka koncerts bērniem
"Tas man patīk". Biļetes cena €1,50. Biļešu rezervēšana no 5. janvāra
Kultūras centra darba laikā.
17 . j anv ār is
1 0 00 - 16 00

Mazsalacas novada Kultūras centrā pirmā nodarbība ciklā "Estētiskas
un ekonomiskas lauku vides veidošana”. Dārza veidošanas kursus vadīs
ainavu arhitekte Dace Lukševica. Nodarbības notiek projekta "Tradicionālas
vērtības un jaunas prasmes - sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai" ietvaros.
25 . j anv ār is
15 00
Mazsalacas novada Kultūras centrā uz jaunā albuma "Kalniem pāri"
prezentācijas koncertu aicina Normunds Zušs un Rēzeknes Zaļo
pakalnu koris. Koncertā tiks izpildīti Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa,
Mārtiņa Brauna, Jāņa Logina, Jāņa Aišpura, Normunda Zuša skaņdarbi,
arī tautas dziesmu apdares. Biļetes cena €7,- pasākuma dienā €10,- .
Biļetes iepriekšpārdošanā no 5. janvāra Kultūras centra darba laikā.

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.

