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NOVADA ZIŅAS

SVEIKI, NOVADNIEKI!

Pienācis marts ar ziemas
beigām un labām ziņām: pēc
ilga darba esam apstiprinājuši
Mazsalacas novada pašvaldības un tās iestāžu budžetu!
Esam skaidri nosprauduši
2015. gadā sasniedzamos
mērķus un vienojušies par
mērķu sasniegšanas līdzekļiem, tagad tikai jāatloka
piedurknes un jāķeras vērsim
pie ragiem!

VĀRDS, KAS PALIEK ATMIŅĀ
Šī gada žetonvakara tēma bija cilvēka vārds kā tas iespaido, maina, pakļauj, vai iedvesmo to,
kam tas dots.
Aizvadīts Mazsalacas vidusskolas 91. žetonvakars.
Šogad skolas piemiņas zīmi - žetonu saņēma 15
jaunieši, viņu klases audzinātāja - Inga Avotiņa.
Žetonvakara tēma vijās cauri gan vakara pirmajai svinīgajai daļai, gan spilgti tika pasvītrota otrajā, kad
divpadsmitie spēlēja Ādolfa Alunāna lugu “Džons
Neilands” režisores Merikas Lūses vadībā.
Kā stāsta klases audzinātāja Inga Avotiņa, žetonvakars izdevies īsti labs un veiksmīgs. Viņa
priecājas, ka starp ģenerālmēģinājumu un pirmizrādi
bijusi jūtama atšķirība - atbildīgajā vakarā jaunieši
teātri nospēlējuši no sirds un dvēseles. “Jaunieši
ir sirsnīgi, izdara visu, ko vajag. Vienīgi, kamēr
tiekam līdz rezultātam, bieži vien ir ļoti liels “skaņu
efekts”. Bet beigās viss ir labi, par ko man liels
prieks un gandarījums”, tā Inga.
Teātrim jaunieši bija gribējuši tēmu par veciem
laikiem, vēlams - jautru un smieklīgu. Merika Lūse
zinājusi teikt, ka klasē ir daudz labu dziedātāju un
dejotāju, tad nu arī izvēlēta atbilstoša luga. Par
muzikālo noformējumu rūpējusies Inta Jurka, kustību
konsultante - Aija Vidovska. Gaismu un skaņu vīrs
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- Egons Lantrāts, skatuves darbinieki - Beāte Helga
Škarsta un Valters Reinis Cīrulis.
Merika Lūse:
- Skolas žetonvakara izrādi režisēju jau piekto
gadu pēc kārtas. Tā ir liela atbildība - turpināt šo
seno un godājamo skolas tradīciju - žetonvakarā
spēlēt teātri. Lai arī šogad nācās sastapties ar ne
vienu vien grūtību, uzskatu, ka rezultāts bija pieņemams. Arī teātra spēlēšanas virsuzdevums - tas, ka
jaunietis jūtas apmierināts un laimīgs ar paveikto,
manuprāt, tika piepildīts.
Skolotāja Inga stāsta, ka viņa klasi audzina tikai
kopš 2014. gada septembra. Šis mācību gads Ingai
Avotiņai Mazsalacas vidusskolā ir pirmais skolotājas lomā - viņa skolu absolvējusi 1985. gadā,
skolas 61. izlaidumā. Ikdienā viņa māca bioloģiju
un 10. klasei - ķīmiju. Savukārt šī gada divpadsmitajiem skolas gadi pagājuši kopā ar dažādiem
skolotājiem: Ilutu Praulu, Sarmīti Kauliņu, Ilzi
Eglīti, Zani Lusti, Ināru Šulci, Saivu Liepu, Vitu
Rusmani, Aldi Ertmani un visbeidzot ar tagadējo
klases audzinātāju Ingu Avotiņu.
Vēlam veiksmīgu skolas pēdējo cēlienu, asu prātu
un izdošanos gala eksāmenos!
Ilze Mitāne

L A S I E T:

Šoreiz jo īpaši gribu
uzrunāt novada uzņēmējus
un nevalstisko organizāciju
aktīvistus - aicinu jūs uz neformālu sarunu par novada
attīstības plāniem un sadarbības iespējām starp
pašvaldību un uzņēmējiem.
Pasākums notiks 4. marta
vakarā, tomēr aicinu interesentus pieteikties iepriekš
pie Ritas Gluhas, lai varam
plānot pasākumu atbilstoši
cilvēku skaitam, kas piedalīsies vakara diskusijā.
Janvārī pieminējām barikāžu
notikumus. Aicinu visus
novada iedzīvotājus, kas piedalījušies barikādēs un vēl
nav saņēmuši piemiņas zīmi
par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.
gada janvārī - augustā, pieteikties Mazsalacas novada
pašvaldības kasē, lai līdz
barikāžu divdesmitpiecgadei
šo jautājumu varam sakārtot.
Saulainu pavasari!

Harijs Rokpelnis

Mazsalacas novada pašvaldības vadītājs

Gada cilvēks - Inga Rokpelne

7.lpp

2.lpp

Āža krogs

5.lpp

Aktīvi ziemas sportā
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ĒKA NO AIZLAIKIEM

Pārceltuve, Rāmja, Prāmja vai Āža
krogs, zirgu “pūtināšanas” vieta, tējnīca,
kafejnīca, viesnīca - vienalga, kāds vārds
laiku ritumā šai celtnei dots, tā jau kopš
senlaikiem iecerēta, lai pildītu svarīgo
viesmīlības uzdevumu Mazsalacā.
Pašos Mazsalacas vārtos stāv noslēpumaina, liela celtne. Daudz Salacas ūdeņu
aiztecējuši, bet šī ēka un tās priekšteces te
stāvējušas un noskatījušās atnākošajās un
aizejošajās valdīšanās un laikos. Rūpīgi pētot
akmeņiem mūrēto sienu sānus, manāms, ka
tie pieredzējuši daudz. Vairāku gadsimtu
būvēšanas, mūrēšanas, atjaunošanas un pārveidošanas atstājušas redzamas pēdas ēkas
viscaur citādi tik nosvērtajā stāvā. Vairums
vēstures liecībās tā minēta še stāvam “jau
no senlaikiem” - māja bez sākuma. Tomēr
brīnumainā kārtā ne visas atmiņas kritušas
dziļajā aizmirstības akā.

Rāmnieka Heinricha darbavieta

Pirmo ieskatu par pārceltuvi pie Salacas
Mazsalacā - Valmieras apriņķī varam gūt no
slavenā vēsturnieka, gleznotāja un apgaismības darbinieka Johana Kristofa Broces.
Viņš 1795. gadā smalkā un precīzā zīmējumā
atainojis vienkāršu pārceltuvi - prāmi pār
upi, bet Salacas labajā krastā stāv gara, no
tēstiem guļbaļķiem celta ēka, kas, domājams,
ir priekštece tagadējam Āža krogam. Kad šī
ēka celta, nav zināms, tomēr Reiņa Cukura
hronikā atrodamās pirmās ziņas par pārceltuvi un krogu liecina, ka tas tur stāvējis jau
kopš 17.gs:
“Atzīmējams, ka uz Ibdenes zemes atrodas
Mazsalacas baznīca, mācītāja māja, kapsēta,
Rāmja krogs, Baznīcas krogs, Mauriņi, Inči
– kuras zemes pieskaras tuvu Mazsalacas
muižas īpašumiem. Še Ibdenes piederumu
robeža būs gājusi no Prāmja pa lielceļu uz
augšu gar Baznīcas krogu līdz Aurupītes
tiltam, tad pa kreisi gar Aurupes Inčupi un
tāļāk. Pēc Ibdenes muižas vaku grāmatas no
1691. g. 17. sept. tai pieder: 1) Rāmnieks
Heinrichs, 2) Krogs pie Mazsalacas baznīcas,
tam maz zemes. (...)”
“Pēc 1731. g. 24. maija Vidzemes arklu revīzijas Ibdenes īpašnieks ir ģeneraloikonomijas
direktors Veinholds Georgs f. Felkerzāms.
Krogi – viens pie pārceltuves, otrs pie Mazsalacas baznīcas, tam zeme, pirmam nav.
Prāmis pār Salacu pie baznīcas top no šīs
muižas turēts, kur arī vajadzīgos rīkus un
piederumus dod. Pārcēlājs maksā par gadu
reihsdālderi. (...).

Pirmais mūra krogs

Baltijas Vēstnesī Nr.130 (1902. gada
12. jūnijā) nezināms raksta autors atklāj
ziņas, par kurām līdz šim Mazsalacas pusē
zināmie vēstures materiāli ir klusējuši:
“Valtenberģu Rāma krogs, kas priekš 74
gadiem no mūra celts (un priekš pāra gadiem
nodedza), nu tagad tiek no jauna izbūvēts par
ērtu ceļinieku mājokli - tējnīcu, kas jūnija
beigās tiks atvērta. Pēdējā laikā tika sajusts
trūkums pēc šādas paspārnes, jo ceļinieki ne
reti bija spiesti savus zirdziņus pabarot zem
klajas debess. Iestādes pārzinis būs tirgotājs
Arnolds Ore.
Gan nu Valtenbergu pils īpašniekam
baronam Fītinghof-Rieš kungam pie šīs
glītās izbūves ir bijis jāziedo ievērojama
naudas summa, pie ēkas ar 14 istabām un iebraukšanas vietas – divām lielām stedelēm,
un kaut arī viņas uzturēšana prasīs jaunus
izdevumus: kas par to! Ar šo darbu drīzāk
sasniegs mērķi, kas senatnē bija krogiem
sprausts (bet kuru tie neviens nesasnie-
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Pārceltuve pār Salacu pie Mazsalacas 1795.gadā J.K.Broces zīmējums.
Kreisajā krastā krogs, labajā - Sniedzēnu kalns un ceļš uz Valmieru
dza)… Un tā kā šādu institūtu dibinājot
min. kungam mazāk personīgas intereses,
bet vairāk gribas gādāt par ļaužu labumu:
tad – kas gan to liegs, ka „labdarība ir
labāka ne kā visi upuri”?
To laiku cienījamais korespondents laikam
gan neapzinājās, ka tieši šīs dažas rindiņas
pēc vairāk kā simts gadiem būs desmitkārt vērtīgas, jo vienīgās atklās to, ko citi
vēstures pierakstītāji nebūs uzskatījuši par
nozīmīgu pieminēt - atskaites punktu gadam,
kad celts mūra krogs. No šīs publikācijas
mēs uzzinām, ka visticamāk 1828. gadā
celtais pirmais no akmeņiem būvētais krogs
dedzis 1900. gadā, un, atkarībā no uguns
postījuma lieluma - uzcelts pa jaunam vai
atjaunots 1902. gadā.

Blēdīgie rūvenieši

Ap 19. gs. pirmo pusi datējams kāds interesants pastāsts no Uģa Niedres grāmatas
“Mājvieta”:
“Vairākdienu ceļš līdz Rīgai daudzreiz
izvērtās piedzīvojumā. Biežāk tādā, kas
rakstāms tiesu protokolu grāmatā. Pirmā
nakšņošanas vieta braucējiem no Rūjienas
puses bijusi Valtenberģes muižas Rāmja
krogū Salacas labajā krastā. Kā rāda nosaukums, krogus pie pārceltuves - rāmja.

cilvēki taču. Vēlējis, lai puisis zirgu atdod
braucējam. Zirgs piederēja Cēšu saimniekam
Indriķim. Indriķis vis pateicīgs nesaņēma
zirgu, bet “sācis puisi ar dūrēm kaut, kur
asinis tam puišam pa muti un degunu izsitās,
pēc tam ar resnu koku viņam pakaļ skrējis
un sist gribējis, tādēļ viņš [krodzinieks] šo
tiesu lūdzot tādu resbainiecību izmeklēt un
nospriest.” Tiesa sprieda pēc nopelniem:
“Lai Ādams par pirmo virsū braukšanu dabū
15 spieķu un to rāma naudu nolīdzina. Cēše
par rāma vaļā taisīšanu 10 spieķu un 2 rbļ.
maksā bez rāma naudas, Klāvam, ka viņš,
pagasta vecākais būdams, ir bez maksas
cilvēkus ar rāmi laidis pāri braukt, lai maksā
3 rbļ. kaperā un to rāma naudu, tie citi lai
maksā bez rāma naud katris 50 kap. kaper.”

Viens no trijiem pilsētas robežu stūriem

Prāmja krogs pieredzējis arī Mazsalacas
miestiņa veidošanos.
“Sākot ar 1864. g. top likts pamats un
pirmsākums Mazsalacas miestam. Muižas
īpašnieks Arnolds Fītinghofs, vēlēdamies
radīt biezi apdzīvotu centru pie savas muižas,
uz savas zemes izrauga priekš tam visizdevīgāko vietu, kur krustojas un saplūst 5 ceļi:
Valmieras–Burtnieku–Matīšu, Braslavas–
Urgas–Alojas–Staiceles, Košķeles–Sēļu,
Pantenes–Rūjienas,
Ja tu esi izsalcis, tad tev nebūs jāapmierinājās Pērnavas un arī pašas
muižas pa aleju. Šinī
ar kādu nebūt šaubīgu krogus desu,
centrā jau atrodas no sen
bet tu varēsi pastellēt pēc kartes, kā vēlies
laikiem Prāmja krogus pie
Pārcelšanās maksā naudu. Nav zināms, vai pārceltuves pār Salacu un Baznīcas krogs ne
šādiem tēriņiem un naktsrūmei muiža to tāļu no draudzes dievnama, kā arī tuvumā
deva līdzi.
draudzes lielā kapsēta. Pirmie miesta
Pieci Rūjienas Lielās muižas ceļavīri - gruntsgabali, skaitā 42, top iemēroti ap
Klāvu saimnieks un pagasta vecākais turklāt Prāmja krogu, Salacas labajā krasta zemajā
Irbe, Cēšu saimnieks Indriķis Krūskops, sengultnē, kā arī augstajā krasta daļā, trīsSaksonu saimniece Ieva Bokša, Bieķu kalps stūrī ap ceļiem no prāmja uz baznīcu, no
Ādams Kreilis un Pelnu mājas kalps Ādams prāmja uz aleju, no alejas uz baznīcu.” (R.
Timuška - Rāmja krogū reiz nolēma ietaupīt. Cukura Mazsalacas pagasta hronika).
Visus sūdz krodznieks un rāmnieks, ka Ar šo gadu datējams vēl kāda zīmīga posma
1830. gada 14. jūnijā “tanī viņa krogū noslēgums - beidzas prāmja pārceltuves
naktsmāju ņēmuši. Rītā agri bez viņa un laiks, jo pār Salacu tiek celts pirmais tilts:
viņa puiša ziņas uz rāmi uzbraukuši un kā “1868. gads (...) Mazsalacas īpašnieks liek
bēgļi bez maksas pāri pārbraukuši ar tiem pār Salacu celt pirmo tilta koka virsdaļu uz
vezumiem.”
akmens stabiem, liek arī norakt līdzenāku
Krodzinieka puisis pamanījis tukšu rāmi Sniedzēnu kalna ceļu. Pārbraukšanai pār
jau viņā pusē, bet braucējus kalniņiem pāri tiltu tiek ņemta no zirdziniekiem un vekūņojam. Puisim kājas veiklas, laiva viegla, zumniekiem tilta nauda, līdzīgi kā tas bij
bet vezumi smagi, rikšos netiek. Puisis pārceļoties ar prāmi. Tilta naudas iekasētāķēris priekšbraucēja zirgu aiz iemauktiem, jam „zastavniekam” uzceļ tilta galā mājiņu.
izjūdzis un vedis pie krodznieka apķīlāt. (R. Cukura hronika)
Krodzniekam dusmas rimušas - pazīstami Zināms, ka 19. gadsimta otrajā pusē krogā

saimniekojis krodznieks Kirhenšteins slavenā un talantīgā, tomēr neviennozīmīgi
vērtētā Augusta Kirhenšteina tēvs. Saistībā
ar šo vīru vietējo ļaužu mutēs klīst stāsts,
kas atklāj pēdējo un visai labi iesakņojušos kroga nosaukumu. Proti - krodzniekam
Kirhenšteinam bijusi smaila, gara bārdiņa
- nu akurāt, kā āzim! Tās dēļ arī krogs nu
jau vairāk kā gadsimtu tiek dēvēts par Āža
krogu. Tā, lūk, pielīp palamas, pa retam
radot arī ko pavisam asprātīgu un oriģinālu,
jo - kur gan vēl Latvijā rodams krogs, ko
sauktu par Āzi?

Glīti izbūvētā tējnīca

Āža kroga stāsta pirmā daļa beidzas uz
gaišas un pacilājošas nots - tādu to atklāj
raksta autors D.B. Baltijas Vēstnesī Nr.291
(27.12.1903.):
“Kāds progress īsā laikā panākams, kur
laimīgiem apstākļiem pievienojas saprātīgu vīru rīkošanās, to redzēju pēc 6 gadiem
atkal Maz Salacā ierazdamies. Maz Salacas
miestiņš šais 6 gados ir pieredzējis pilnīgu
metamorfozi, viņš ir izkūņojies par pavisam
citu ko un pilnīgāku, viņš ir pacēlies it kā
uzkalniņā, redzamākā vietā, un skatās ar
drošu pašapziņu svešinieka acīs. Jau pār
Salacas tiltu viņā iebraucot, viņš tevi apsveic
it kā ar klusu cienību.
Kur senāk vecais tumšais Rāmu krogs
tevi saņēma ar skaļām gavilēm kliegdams,
brēkdams, tur tagad jaunā, glīti izbūvētā
tējnīca kā ar siltu smaidu tevi klusi aicina
uz atpūtu savos siltos pieklājīgos numuros.
Netraucēs tev vairs naktsmieru dzērāju
plūkšanās, bet tu vari mierīgs atdusēt glītā
istabiņā. Ja tu šās tiešām priekšzīmīgi
ierīkotās tējnīcas desmit numuros vairs neatrastu vietas, tad nebaidies, ka būs jāguļ
lielajā krogā uz galda, kā tas tev senāk gan
šite varēja gadīties, bet ej droši uz augšu
un Baznīckrogu, un apmeties tur jaunā
hotelī kādā no 6 ierīkotām istabām; un kad
esi noguris, tad pēc pulksen 8 vakarā ne
mazākais troksnis tavu dusu netraucēs, jo
alus pārdotava apakšā tad slēgta. Un ja tu esi
izsalcis, tad tev nebūt nebūs jāapmierinājās
ar kādu nebūt šaubīgu krogus desu, bet tu
varēsi pastellēt pēc kartes, kā vēlies.”
Turpinājums nākamajā numurā.
Paldies Sanitai Reinsonei par palīdzību
vēstures materiālu meklēšanā!
Ilze Mitāne
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GRIBAM NOVECOT SKAISTI

28. februārī Mazsalacas novada
senioru biedrība svinēs savu piecu
gadu pastāvēšanas jubileju . Š ajā
laikā seniori sevi pieteikuši kā vienu
no aktīvākajām nevalstiskajām organizācijām novadā.

Senioru biedrība aktīvi rakstījusi un
īstenojusi dažādus projektus - saistītus
ar sevis izglītošanu, redzesloka paplašināšanu un savas dzimtās pilsētiņas
- Mazsalacas labiekārtošanu, kā arī brīvprātīgi darbojusies dažādās citās jomās.
Kā vērtējat aizvadītos gadus?
Aldis Ertmanis, senioru biedrības
“Atbalss” valdes priekšsēdētājs:
- Pirmie gadi, kā jau daudzās organizācijās, ir visgrūtākie. Kamēr iejūtas,
saprot savu vietu, uzdevumus, pieslīpējas viens otram. Kas izdevies,
kas nē - pašiem grūti izvērtēt, to lai
vērtē citi no malas.
Biedrībā sastāvs ir mainīgs. Kā jau
veci cilvēki - kāds aiziet vecuma dēļ,
ir arī citi iemesli, bet kopā esam ap
astoņdesmit biedru. Valdē esam septiņi,
un katram ir kādi pienākumi, visi aktīvi
darbojamies.
Mūsu galvenais vezuma vilcējs ir
Sarmīte Kauliņa, kas nodarbojas ar
projektiem, dokumentu kārtošanu, grāmatvedību. Viktorija Puriņa ir aktīva
protokoliste. Ināra Amoliņa atbild par
biedru maksām un dažādām vajadzībām biedrības darbam. Baiba Kaļāne ir
mūsu fotogrāfe - ne pasākums nepaiet
bez viņas līdzdalības. Māru Persi
savukārt varētu nosaukt par sabiedrisko
attiecību speciālisti - viņas uzdevums ir
visus apzvanīt, kad ir vajadzība, uzklāt
kafijas galdu. Anita Rokpelne ir atbildīgā par dažādu kultūras pasākumu
apzināšanu, biļešu iegādi, potenciālo
braucēju uzrunāšanu. Bez šiem pienākumiem visi minētie valdes locekļi ir
aktīvi diskutēt, piedalīties, organizēt.
Ar ko nodarbojaties biedrībā “Atbalss”?
Sarmīte Kauliņa:
- Galvenais uzstādījums, kas biedrībai pastāv jau kopš pirmās dienas, ir
skaisti novecot. Tas gan pēdējā laikā
tā kā sāk aizmirsties, esam mazliet
saguruši. Tomēr mēs cenšamies dzīvot
priecīgi, jo vecumdienas ir skarbas pašas
par sevi - salīdzinot ar mazu bērnu,
jaunieti, kuri pārsvarā domā nākotnes
perspektīvā - mēs to vairs īsti nedarām.
Mēs cenšamies dzīvot tagadnē, darīt
to jauki. Protams, mums ir jāņem vērā
tas, ka pensijas mums nav lielas, tāpēc
rakstām projektus, lai būtu iespēja kaut
kur aizbraukt, kaut ko vēl apskatīt un
dzīvi arī baudīt. Kādi projekti ir labi
izdevušies, kaut kas arī nav apstiprināts, tomēr mēs par to neskumstam. Arī
pašlaik procesā ir viens projekts, kuru
iesniedzām ziedot.lv.
Piedalāmies arī pilsētas labiekārtošanā,
lai mūsu pilsēta būtu jauka un patīkama.
Par tradīciju jau kļuvusi 1. septembra
ziedu skulptūru veidošana, esam palīdzējuši arī velosvētkos, veidojot ziedu
vītni - startu velobraucienam, organizējuši senioru jautrības un sporta spēles,
senioru brokastis. Seniori ir tikuši
aicināti piedalīties lekcijās par dažādām
tēmām, darbojušies radošajās darbnīcās,
esam nūjojuši, braukuši ekskursijās, ik
nedēļu mums notiek vingrošana.
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AKTUĀLI

PIEPRASĪJUMS PĒC ĒDINĀTĀJIEM

UN PLAŠĀM NAKTSMĪTNĒM

Viktorija Puriņa:
Ļoti nozīmīgs darbs ir bijis pie pilsētas
apzaļumošanas - līdz tam pilsētā nebija
ne puķītes! Ar Borisa un Ināras Teterevu
fonda atbalstu iestādījām Saieta laukumā
krāšņu puķu dobi, Zaļajā skvērā un
gar Tirgus laukumu sastādījām ap 200
krūmiņu. Principā, kur mūs pasauc, tur
arī ejam, palīdzam. Un prieks, ka mūs
atbalsta, cilvēki nāk, piedalās - kaut
vai veidojot šīs tematiskās skulptūras
Zinību dienas ietvaros - lai kaut ko izveidotu, ir vajadzīgs vesels lērums ziedu
un daudzveidīgu augu! Vēl strādājam
pie tā, lai seniorus novadā aktivizētu,
“dabūtu” ārā no mājām. Kad izveidojās novads, noorganizēju ekskursiju
pa novadu. Cilvēki bija pārsteigti un
ļoti pateicīgi apskatīt un iepazīt, kas
pie mums notiek. Daudziem nebija ne
jausmas, ka tepat Mazsalacas pusē ir
skaidu brikešu ražotne, šūšanas darbnīca
- tas bija ārkārtīgi interesanti!
Kādi ir Jūsu plāni priekšdienām?
Sarmīte Kauliņa:
- Pašlaik mums ir iesniegts projekts
par veselīgu un sportisku dzīvesveidu senioriem. Ja to apstiprinās, mēs
gribētu rīkot senioru sporta dienu, kādu
to esam redzējuši Burtnieku novadā:
Rencēnos un Matīšos. Esam nolēmuši
aicināt Ramatas un Sēļu seniorus un visi
kopā draudzīgi pasportot. Lai kā mēs
gribētu piedalīties novada Sporta dienā,
mēs jau šajās disciplīnās netiekam līdzi!
Šī projekta ietvaros esam ieplānojuši
arī Veselības dienu, kurā seniori varēs
aiziet pie mediķiem un bez maksas
uzzināt savu asinsspiedienu, noteikt
cukura līmeni, pārbaudīt veselības
stāvokli, veicot asins analīzi. Ceram
arī uz kādiem izglītojošiem semināriem
veselības jomā.
Viktorija Puriņa:
- Ja kādam jāpateicas par mūsu biedrības izveides rosināšanu, tad tā ir
Agrita Bērziņa - viņu mēs saucam
arī par savu krustmāti.
Aldis Ertmanis:
- Esam atbalstīti arī no Mazsalacas
novada domes - gan ar projektu līdzfinansējumu, gan citādu atbalstu vietējā
mēroga pasākumos. Paldies arī Kultūras
centram par telpu, kurā varam pulcēties
un veidot savas aktivitātes.
Senioru biedrība “Atbalss” daudzkārt izskanējusi kā labais, aktīvais
piemērs citiem. Vai jums arī pašiem
tā liekas?
Aldis Ertmanis:
- Ne sevišķi. Gribētu lielāku aktivitāti
no senioru puses novadā.
Sarmīte Kauliņa:
- Ja katru mīļi neuzrunājam telefoniski
un individuāli neuzaicinām, tad neesam
sadzirdēti. Bieži vien sevi šajā jautājumā
šaustu - varbūt neesmu izvēlējusi pareizo
dienu, laiku, lekcijas tēmu vai lektoru?
Grūti pateikt! Domāju, ka nākotnē mūsu
uzdevums ir mācīties pulcināt ap sevi
cilvēkus. Lai būtu sanākšanas mērķis,
kopējās intereses - pabūt kopā, parunāties, padejot... Mēs atzīstam, ka to vēl
neprotam, tāpēc šo uzskatu par vienu no
nākotnes prioritātēm.
Ilze Mitāne

No 5.-8. februārim Rīgā, Ķīpsalas
Starptautiskajā izstāžu centrā
notika ikgadējā tūrisma izstāde
Balttour 2015.
Šogad Mazsalacas novads sevi
prezentēja “Ziemeļu stīgas” stendā,
kopā ar Rūjienas, Naukšēnu
un Valkas novadiem. Izstādes
apmeklētājiem Mazsalaca līdzi deva
jauno Mazsalacas novada bukletu.
Kā pastāstīja Mazsalacas novada
Tūrisma informācijas centra
vadītājs Rimants Lūsis, vislielāko
atgriezenisko saiti bija iespējams
gūt pirmajā - profesionāļu dienā, jo
tad lielākoties nākušas tūroperatoru
firmas un interesenti jau ar pilnīgi
konkrētiem jautājumiem un vēlmēm.
Tā, piemēram, aktuāls bijis jautājums
- vai Mazsalacā šogad būs iespēja
paēdināt 50 cilvēkus - t.i. viena lielā
autobusa pasažierus vienlaicīgi?
Tāpat interesējušies par naktsmājām
lielām grupām. To, ka Mazsalacā ir
ko redzēt - tas vairs neesot jāstāsta,
tā Rimants.
TIC vadītājs arī novērojis, ka
novadi paralēli tūrisma piedāvājumam reklamējuši savus vietējos
mājražotājus - kāds novads lepojies
ar maizi, citam izcili garšīgs medus
vai dažādas gardas eļļas un vīns.

Savs

“Trāpīgs nišas produkts, raksturīgs
konkrētajam novadam, bieži vien
interesentu pārliecina efektīgāk
kā jebkura rakstiska informācija.
Gribu rosināt Mazsalacas novada
uzņēmējus un mājražotājus atrast
šo trāpīgo produktu arī Mazsalacai,
lai nākamgad arī mēs varētu startēt
ar ko patiešām izcilu” - aicina
Rimants Lūsis.
Jāpiezīmē, ka Balttour 2015 bija
pirmās “ugunskristības” mūsu novada
tūrisma informācijas speciālistam,
viņš šajā amatā strādā tikai kopš šī
gada janvāra. Īsajā laikā līdz starptautiskajai tūrisma izstādei tapis
jaunais Mazsalacas novada buklets,
un arī pēc izstādes - līdz sezonas
atklāšanai - darba būšot gana: kā
tuvākās lietas minamas uzņēmēju,
lauksaimnieku un nevalstisko organizāciju pārstāvju saruna - diskusija,
kas notiks 4. martā Mazsalacas
Kultūras centrā - šīs tikšanās laikā
tūrisma informācijas centra vadītājs
prezentēs tūrisma attīstības stratēģiju
Mazsalacas novadam. Tāpat notiek
aktīvs darbs pie Mazsalacas novada
stenda noformēšanas Alojas uzņēmēju
dienu ietvaros 28. martā.

novads jāpārstāv godam

Ilze Mitāne

Naukšēni - Diāna Glušonoka, Mazsalaca - Rimants Lūsis,
Rūjiena - Guna ķibere, Valka - Madars Lāns
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IZSOLES INFORMĀCIJA PRIVĀTO CEĻU ĪPAŠNIEKIEM
Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod
Mazsalacas novada pašvaldībai (turpmāk- pašvaldība)
piederošo nekustamo īpašumu
– „Druvas”-1, kadastra
Nr.96829000009,
kas
atrodas Sēļos, Sēļu pagastā,
Mazsalacas novadā, turpmāknekustamais
īpašums.
Nekustamais īpašums sastāv
no dzīvokļa 85,8 m2 platībā.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena, jeb izsoles sākumcena
5378,65 euro (pieci tūkstoši
trīs simti septiņdesmit astoņi
euro 65 centi), nodrošinājums
- 10% no izsoles sākumcenas
ir 537,87 euro (pieci simti trīsdesmit septiņi euro 87 centi).
Samaksas kārtība ir noteikta
izsoles noteikumos. Izsole
notiks 2015. gada 27. martā
plkst. 15.00, Mazsalacas
novada pašvaldībā, Pērnavas
ielā 4, Mazsalacā. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties
Mazsalacas novada pašvaldībā, vai pašvaldības
mājaslapā www.mazsalaca.lv
sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”.
Tālrunis uzziņām 29444413.

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod
Mazsalacas novada pašvaldībai
(turpmāk
- pašvaldība) piederošajā nekustamajā īpašumā
„Dzelzceļš”, kadastra
Nr.96820030110, Sēļu pag.,
Mazsalacas nov., esošo dzelzceļa līnijas apaugumu 11 ha
platībā (turpmāk - izsoles
objekts). Izsoles objekta
nosacītā cena, jeb izsoles
sākumcena 2200 euro (divi
tūkstoši divi simti euro,
00 centi), nodrošinājums
- 10% no izsoles sākumcenas ir 220 euro (divi simti
divdesmit euro). Samaksas
kārtība ir noteikta izsoles
noteikumos. Izsole notiks
2015. gada 11. martā plkst.
11.00, Mazsalacas novada
pašvaldībā, Pērnavas ielā
4, Mazsalacā. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties
Mazsalacas novada pašvaldībā, vai pašvaldības
mājaslapā www.mazsalaca.lv
sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”.
Tālrunis uzziņām 26341450.
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Mazsalacas novada pašvaldība
informē, ka tā ir veikusi iepirkumu
par „Mazsalacas novada ceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas
periodā”. Pašvaldības ielas un ceļi ir
sadalīti 9 uzturēšanas posmos, kuri
savukārt ir sadalīti 3 prioritātēs ar
pašvaldības noteiktu darba izpildes
laiku stundās. Posmā ietilpstošo ielu
un ceļu saraksts un atsevišķo posmu
pakalpojumu sniedzēji apskatāmi iepirkumu nolikumā Mazsalacas mājas lapā

http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi. Pašvaldība nodrošina
to autoceļu un ielu uzturēšanu, kas ir
iekļauti pašvaldību autoceļu sarakstā.
Par pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem pašvaldība nedrīkst veikt privāto,
servitūtu ceļu, iebrauktuvju un pagalmu
attīrīšanu no sniega. Par to ir atbildīgs
ceļa īpašnieks, vai servitūta gadījumā –
īpašnieki. Aicinām privāto un servitūtu
ceļu īpašniekus par ceļu, iebrauktuvju
un pagalmu attīrīšanu no sniega vie-

noties par laiku un samaksu ar kādu
no vietējiem zemniekiem, uzņēmējiem
vai darba izpildītājiem, kuri veic attiecīgos darbus. Aicinām iedzīvotājus
būt saprotošiem arī gadījumos, kad,
lielo ceļu tīrot, jūsu ceļa iebrauktuvei
priekšā ir palicis valnis. Ir ziema, tātad
arī sniegs un slideni ceļi, izvēlēsimies
atbilstošu braukšanas ātrumu un laiku
lai nokļūtu līdz galamērķim.
Vēlot visiem izbraucamus ceļus –
Inguna Liepiņa

Kopā ar pašvaldībām SIA
“ZAAO” 2014. gadā veica
nozīmīgu darbu pie ērtākas, pieejamākas un videi draudzīgākas
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas. Ieguldītas investīcijas
jaunās pārvaldības tehnoloģijās,
infrastruktūras attīstībā un iedzīvotāju izglītošanā.
2014. gadā “ZAAO” bija vienīgais atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums Latvijā, kam, saņemot
Ilgtspējas indeksa Sudraba godalgu,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pasniedza speciālo
balvu „Reģiona spēks” par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un
reģiona attīstībā. “ZAAO” idejas
un to ieviešanu atzinīgi novērtējuši

ārvalstu atkritumu apsaimniekotāji,
pēc pieredzes vērsušās atsevišķas
Latvijas pašvaldības.
Izmantojot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, aizvadītajā
gadā pilnveidota loģistikas sistēma,
kas atbild par sadzīves atkritumu
izvešanas pakalpojuma plānošanu,
organizēšanu, sniegšanu. Ar jauno
tehnoloģiju un maršrutu optimizācijas
palīdzību turpmāk tiks samazināta
ietekme uz vidi, jo būs mazāk noslogoti ceļi, kā arī izplūdes gāzes mazāk
nonāks gaisā.
Pērn lielākā daļa finanšu līdzekļu
novirzīti iedzīvotāju ērtībām svarīgiem infrastruktūras pilnveidošanas
projektiem. Turpināta pazemes atkritumu konteineru laukumu izbūve
daudzdzīvokļu māju kvartālos, attīstīta otrreizējai pārstrādei derīgu
materiālu nodošanas infrastruktūra.
Lai sekmētu iedzīvotāju videi draudzīgu rīcību, nepieļaujot nelegālu
atkritumu izmešanu apkārtējā vidē,
uzsākts un turpinās darbs pie tiešsaistes līgumu datu bāzes izveides. Šo

informāciju izmantos pašvaldību policisti, kontrolējot pašvaldību saistošo
noteikumu izpildi, proti, lai katrai
mājsaimniecībai būtu noslēgts līgums
par atkritumu apsaimniekošanu.
Piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzekļus reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā (RAAC)
„Daibe” pilnveidota infiltrāta attīrīšanas iekārtu veiktspēja. Šobrīd
RAAC „Daibe” notiek pirmās atkritumu krātuves rekultivācijas darbi.
2015. gadā prioritāte ir otrreiz izmantojamo materiālu pāršķirošanas
līnijas darbības uzlabošanai.
Papildus pamatdarbībai, uzņēmums
ar dažādām aktivitātēm un kampaņām
veicinājis sabiedrības izglītošanu,
informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Līdz šim strādāts
vairāk ar skolas vecuma bērniem, bet
par nākamā darbības perioda prioritāti
noteikta sadarbība ar pēc iespējas
dažādām interešu grupām, tostarp,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Zane Leimane

ZAAO KĻUVUSI VIDEI
DRAUDZĪGĀKA UN PIEEJAMĀKA

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

AKTĪVI ĒNO MAZSALACĀ
Jau 14. gadu Latvijā notika Ēnu diena, kuru organizē Menarda Pāže:
biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young - Es ēnoju projektu vadītāju Mazsalacas novada domē. Manuprāt,
Enterprise Latvija (JA-YE Latvija).
šī profesija ir ļoti interesanta un radoša, jo var īstenot projektus
Arī Mazsalacā un apkārtējos novados notika aktīva “ēnoša- un savas idejas. Iesaku arī citiem piedalīties Ēnu dienā!
na” dažādās iestādēs un uzņēmumos. Kopā 45 Mazsalacas
Ilze Mitāne
vidusskolas skolēni no 5.-12. klasei izvēlējās vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Mazsalacas novada pašvaldībā 11. februārī,
Ēnu dienā viesojās septiņi ēnotāji, sekojot
sabiedrisko attiecību speciālistes, projektu
vadītājas un dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
darbam. Pēc viņu emocijām var noprast, ka
ēnots nav veltīgi:
Jana Slokenberga:
- Interesantākais Ēnu dienā ir ielūkoties pieauguša cilvēka dzīvē, iegūt jaunas zināšanas.
Iesaku izmantot izdevību ēnot kādu profesiju,
jo tas liek saprast, vai vēlies saistīt ar to savu
nākotni.
Sabīne Šurma:
- Es ēnoju sabiedrisko attiecību speciālisti
Mazsalacas novada domē. No rīta viņa mūs trīs meitenes no 8. klases aizveda uz interviju,
lai mēs varētu vērot, kā intervēšana norit dzīvē.
Pēc tam varēja praktiski darboties, uzrakstot
rakstu par Ēnu dienu un šo rakstu izvietojot
Šīs 8. klases meitenes izvēlējušās “ēnot” pašvaldības darbiniekus
mājas lapā un facebook kontā.

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS						
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AKTĪVAIS DZĪVESVEIDS

AKTĪVI ZIEMAS SPORTĀ SNIEGA DIENA
MAZAJIEM

Lai arī šogad ziema ar savu klātbūtni mūs īpaši nav
pagodinājusi, tas nav traucējis mūsu puses ziemas
sporta veida cienītājus trenēties, slēpot un gūt arī
vērā ņemamus rezultātus.

Mazsalacas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāde šogad pirmo reizi
piedalījās vispasaules sniega dienā.

Ziemas jaunatnes olimpiāde

Latvijas Ziemas jaunatnes olimpiādē distanču slēpošanā
brīvajā stilā Ērgļos Ivara Slotiņa trenētie bērni un jaunieši
guva labus rezultātus:
Renāte Kārkliņa (3. grupa, meitenes, 2 km) - 12. vieta,
Mārcis Miķelis Bērziņš (4. grupa zēni, 2 km) - 16. vieta,
Marks Vāle (3. grupā zēni, 3 km) - 15. vieta.
Ivars Slotiņš, treneris:
- Vairākus jaunos sportistus sacensību dienā bija uzveikuši
vīrusi, citādi uz Ērgļiem būtu devušies vairāki no mums.
Pirms došanās uz sacensībām parasti nospraužam kādu
mērķi - šajā reizē tas bija visiem iekļūt rezultātu pirmajā
pusē. Tas arī izdevās, līdz ar to prieks par sasniegto! Liels
paldies jāsaka arī Mazsalacas novada domei un vidusskolai,
jo ar to gādību pašlaik esam iegādājuši četrus pārus slēpju,
kuras izmanto bērni, kas trenējas slēpošanas pulciņā. Slēpes
“Fischer” ir lieliskas un nozīmē krietni daudz, kad sacensībās nākas cīnīties par vietām. Tomēr pulciņā aktīvi ir ap
padsmit bērnu, tāpēc ļoti ceram, ka, apstiprinot pašvaldības
budžetu, tiksim vēl vismaz pie četriem pāriem jaunu slēpju.

Baiļu apļi 2015

Slēpošanas sacensībās “Baiļu apļi 2015”, atpūtas kompleksā “Avoti” piedalījās daudz mazsalaciešu, uzrādot
labus rezultātus:
Elizabete Slotiņa (S10 grupā meitenēm) - 1. vieta,
Marks Vāle (V15 grupā zēniem) - 3. vieta,
Renāte Kārkliņa (S15 grupā meitenēm) - 2. vieta,
Mārcis Miķelis Bērziņš (V12 grupā zēniem) - 2. vieta.
Sacensībās piedalījās arī pieaugušie novada slēpotāji Paulis Trīs dienu piedzīvojumu sacensībās Vecpiebalgas apkārtnē
Ernests Lauznis, Andris Lauznis, Jana Lauzne, Varis Vekters, Raivim Blūmam un Ivaram Kaužēnam līdz uzvarai pietrūka tikai 1 punkts
Ivars Slotiņš, Gunda Plūmane, gūstot atzīstamus rezultātus. Latvijas sporta veterānu savienības (LSVS) pašvaldību

Priekuļu Loppet

Interesants un azartisks ir Priekuļu Loppet 2015 - tautas
garslēpojums 4 posmos, kuru laikā individuāli slēpotāji
un ģimenes cenšas noslēpot pēc iespējas garāku distanci
4 sacensību posmu summā. Šajās sacensībās piedalījās
Laužņu ģimene (Andris, Jana un Paulis Ernests Laužņi),
ģimeņu kopvērtējumā iegūstot 5. vietu, Varis Vekters
ierindojās 3. vietā V50 grupā, tikai par 8 sekundēm piekāpjoties otrās vietas ieguvējam, bet Gunda Plūmane
SE grupā ieguva 5. vietu.

52. sporta spēļu finālsacensības slēpošanā

Noteikti jātur īkšķi par 28. februārī paredzētajām LSVS
organizētajām sacensībām distanču slēpošanā biatlona
kompleksā “Priekuļi”. Kā pastāstīja sporta entuziasts
Māris Radziņš, šie ir ļoti svarīgi mači, kuros mazsalacieši piedalās jau vairākus gadus, nopietni “kabinot”
ne vienai vien spēcīgai komandai. Arī šogad izvēlēta
laba un meistarīga komanda, tāpēc par rezultātiem vēl
noteikti dzirdēsim.

Mazsalacas aplis

Cerot kaut uz mazumiņu noturīga sniega pašā ziemas
Arī sacensībās “Apkārt Alaukstam” mazsalacieši ir ne- izskaņā, 1. martā Mazsalacā plānots organizēt slēpošanas
sacensības “Mazsalacas aplis”. Sekojiet laika apstākļu
iztrūkstoši dalībnieki. Šogad tajās piedalījās
prognozēm un informācijai Mazsalacas mājas lapā un
Mihails Siņicins (M60 grupa) - 3. vieta,
citos sociālajos tīklos!
Linards Valdmanis (M60 grupa) - 5. vieta
Māris Radziņš (M70 grupa) - 1.vieta, Māris sacensībās Labi rezultāti arī “lielajā sportā”
“Apkārt Alaukstam” šogad piedalījās 10. reizi;
Vēl neaizmirsīsim sekot līdz mazsalacietim Robertam
Vīgants Radziņš (M40 grupa) -12. vieta,
Slotiņam, kurš februārī un martā startē vairākos
Rihards Radziņš (JZ1 grupa) 1. vieta,
Pasaules kausa posmos biatlonā. Aiz muguras čempioSanta Ābelīte (S35 grupa) 3. vieta
nāti Norvēģijā un Zviedrijā, bet februāra beigās - marta
Raivis Blūms (M21) 56. vieta
sākumā jāslēpo Pasaules čempionātā biatlonā Somijā.
Roberts Slotiņš pašlaik veiksmīgi ir izpildījis kvalifikā“Gandrs” Ziemas ekspedīcija
Nieka viena punkta attālumā no uzvaras uzņēmuma ciju nākamajam gadam un ir ieguvis tiesības startēt arī
“Gandrs” organizētajā Ziemas ekspedīcijā palika Raivis turpmākajās sacensībās.
Blūms un Ivars Kaužēns. Ziemas ekspedīcija notika trīs Savukārt februāra pirmajā pusē Altenbergas trasē Vācijā
dienas no 13.-15. februārim, kur ekspedīcijas dalībnieki, norisinājās Pasaules Čempionāts skeletonā un bobslejā
nakšņojot āra apstākļos un pārvarot ap 60 km distanci junioriem, kurā kopā ar citiem pieciem jaunajiem
neskartos dabas apvidos Vecpiebalgas apkaimē, sacentās skeletonistiem, Latviju pārstāvēja arī novadnieks Ivo
par galveno balvu - ceļojumu uz leģendāro piecu dienu Šteinbergs. Ivo savā pirmajā skeletona sezonā Pasaules
Karaļa takas gājienu “Fjällräven Classic” Zviedrijā un Čempionātā startēja daudzsološi un iekļuva labāko desFjällräven tūrisma ekipējumu. Sacensību dalībniekiem mitniekā. Pirmajā braucienā Ivo ierindojās 9. pozīcijā un
bija pastāvīgi jāplāno savs ikdienas maršruts, jārisina otrajā nobraucienā pozīciju stabili noturēja.
prāta uzdevumi, jāveic fiziski pārbaudījumi un jāpierāda Vēlam abiem sportistiem veiksmi un izdošanos arī turpmāk!
prasmes dažādās ar dabu saistītās kategorijās, kā meži,
ūdeņi, kalni un dzīvās radības. Sacensību rezultāti apIlze Mitāne
lūkojami www.gandrs.lv

Apkārt Alaukstam

Sniega diena pasaulē tika atzīmēta
18. janvārī. Tā kā pie mums šajā
laikā sniega gandrīz nebija, izstrādātais dienas plāns bija jātur
gatavībā īstenošanai, tiklīdz uzsnigs
sniedziņš. Laika vīram ar mums
dikti patika jokoties - te vienu vakaru sniegs uzsnieg, te nākamā rītā
jau atkal pazudis, un tā vairākas
reizes līdz brīdim, kad tas mazliet
izdomāja pie mums pakavēties. Tad
nu gan mēs vairs nevarējām gaidīt,
un mūsu sniega dienas pasākums
“Bērni uz sniega” varēja notikt.
2. februārī bērni kopā ar sporta
skolotāju un savas grupas
audzinātājām un auklītēm steidza
izbaudīt ziemas priekus. Sniega
dienas norise tika organizēta tā,
lai katrs bērns varētu izbaudīt īstas
ziemas aktivitātes - spēlēt hokeju,
pikoties, pārvarēt dažādus šķēršļus un
pats galvenais - vizināt viens otru ar
ragavām. Kad kārtīgi bija pasportots,
svaigā gaisā baudījām siltu tēju,
pīrādziņus un cepumus. Noslēgumā
grupām bija dots uzdevums kopīgi
no sniega izveidot kādu skulptūru.
“Ezīšu” grupa izveidoja ezīti,
kurš mielojas ar sēnēm, “Mārītes”
– skaistu mārīti, “Sprīdīši” mašīnu, bet “Bitītes” uzmeistaroja
sev divus krāsainus stropiņus.
Pēc kārtīgas izpriecāšanās ārā
devāmies dārziņā, lai sagaidītu
pārsteigumu. Sniega dienas
noslēgumā pie mums ciemos bija
ieradies balts, apaļš sniegavīrs,
par kuru bērni bija stāvā sajūsmā.
Sniegavīrs bija sagatavojis apliecinājumus par piedalīšanos aktivitātēs
un citas pārsteiguma balvas.
Gatavojoties sniega dienai, bērni
piedalījās arī zīmēšanas konkursā,
kurā katrs varēja izpausties par
tēmu “Bērns uz sniega”. Bērnudārza apmeklētāji varēja aplūkot
izveidotos darbiņus un par tiem
arī nobalsot, kā rezultāta daudzi
tika pie pārsteiguma balvām.
Mazsalacas pilsētas PII vadītāja
Saiva Liepa
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FEBRUĀRIS
RAMATAS
SKOLOTĀJA
DAINA
AUZĀNE
09.04.1953. – 23.02.2015.
Saulainais, pavasarīgais 23. februāra rīts
Mazsalacas vidusskolas kolektīvam atnesa
skumju ziņu – mūžībā aizgājusi skolas absolvente, ilggadēja bibliotekāre, literatūras
skolotāja Daina Auzāne.
Dainai dzīvē vienmēr bija svarīga ģimene, skola.
Viņa mīlēja darbu un mīlēja dzīvi, bija dzīvespriecīga un radoša. Skolotāja ir 11. klases literatūras
mācību grāmatas līdzautore. Grāmata Dainai
vienmēr bija goda vietā – gan darbā, veidojot
bagātīgu, daudzpusīgu skolas bibliotēkas fondu,
gan atpūtas brīžos, ļoti daudz lasot. Skolotāja
Daina prata ieteikt grāmatu katra interesēm.
Skolotājai gandarījuma brīži bija tikšanās ar bijušajiem audzēkņiem, kolēģiem un klasesbiedriem.
Dainas mūža lielākā bagātība – viņas bērni Ģirts,
Indra, Sandra, Baiba un mazmeitiņa Laima.
Visiem saviem mīļajiem viņa rūpes un gādību
dāvāja bezgalīgi.

Svinot savu 60 gadu jubileju kolēģu vidū,
Daina priecājās, ka viņai vēl ir tā laime būt
kopā ar saviem vecākiem – skolotājiem Gaidu
un Elmāru Šmeltēm, kuru darbu viņa turpina.
Svētku reizēs Daina pārsteidza kolēģus ar
savu aizraušanos – gardajiem konserviem.
Visu mūžu viņa bijusi uzticīga savai dzimtajai
pusei, bija savas skolas un pilsētas patriote.
Daina bija sirsnīga, iejūtīga, saprotoša
kolēģe, uzticams un izpalīdzīgs draugs.
Mums likās, ka Tu būsi arvien. Gan ar savām
zināšanām, gan cilvēkmīlestību, gan humora
izjūtu. Tomēr viss šajā dzīvē ir trausls, neapdrošināts un īslaicīgs! Veselība, sapņi un
apņemšanās var izkust kā sniegs uz plaukstas…
Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dainas mīļajiem un tuvajiem.
Kolēģi Mazsalacas vidusskolā

SKOLAS ZIŅAS

Februārī
skolēniem
prātā ir dažādas domas.
Vidusskolēniem tās ir par zinātniski pētnieciskā darba
pabeigšanu un žetonvakaru,
taču pamatskolas skolēni ar
nepacietību gaida projektu
nedēļu, kurā varēs atpūsties
no mācībām un pievērsties
praktiskākām lietām.
No 9. līdz 13. februārim pirmās
klases skolēni izbaudīja pavasara
brīvdienas, bet 10. un 11. klases
skolēni veltīja šo nedēļu zinātniski
pētniecisko darbu izstrādei.
10. februārī viesojās Tamsalu
ģimnāzijas skolotāji un skolēni.
Mūsu 4. un 6. klašu skolēni kopā
ar viesiem apmeklēja mūzikas instrumentu darbnīcu, kurā apguva

blokflautas, zvanu un kokles spēli.
Tikšanās noslēdzās ar koncertu.
Šajā dienā 10. līdz 12. klašu skolēniem bija tikšanās ar biznesa ideju
konkursa “Ghetto Startup” idejas
autoru. Skolēniem bija iespēja piedalīties loterijā, kurā viens laimīgais
vinnēja braucienu 4 personām uz
Stokholmu ar “Tallink’’.
17. februārī 8. un 9.a klašu skolēni
devās uz ūdens motosporta izstādi
Mazsalacas novada bibliotēkā un
18. februārī uz šo izstādi devās arī
7. klašu skolēni.
18. februārī 10. līdz 12. klašu
skolēni tikās ar “Swedbank’’ darbiniekiem.
19. februārī skolēnu pašpārvalde
devās uz Rūjienu, kur piedalījās

pasākumā “Līderu planēta’’, lai
uzlabotu savas līderības prasmes
un rastu iedvesmu jaunām idejām
skolas dzīves uzlabošanai.
No 20. līdz 24. februārim 8. un
9.b klašu skolēni devās uz Jogevu
Igaunijā, kur piedalījās Erasmus+
projektā “Glezna un rāmis’’.
23. februārī jauniešu instrumentālais ansamblis “Mazsalaca
Youth Jazz Band” piedalījās
Igaunijas Republikas neatkarības
dienai veltītajā koncertā Tamsalu
ģimnāzijā.
26. februārī 11. klašu skolēniem
norisinājās skolas zinātniski pētniecisko darbu konference.
Mazsalacas vidusskolas
11. klases skolniece Krista Andersone

SĀKUMSKOLĀ

2015. gadā rit jau otrais
ziemas mēnesis, taču
sniegs mūsu pusē tā pa
īstam vēl nav sagaidīts.
Arī Ramatas skolas pirmskolēni un skolēni bija
gatavi 16. janvārī piedalīties Pasaules sniega dienā,
taču šajā dienā paredzētās
aktivitātes nācās pārcelt
uz februāri. Pirmskolēni
„sniegojās” 9. februārī, bet
skolēni Meteņdienā, 10.
februārī.
3. februārī skaists mirklis
bija Mazsalacas mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu
koncerts Ramatas kultūras
centrā. Koncertā piedalījās
arī mūsu skolas meitenes
Agnija Miķelsone, Paula
Kondratjeva un Jūlija Vita
Krolle Murņika, kas apgūst
klavierspēli pie mūzikas
skolotājas Olitas Neimandes
Ramatas sākumskolā.
Februārī un martā skolēniem
tiek organizētas starpnovadu
mācību priekšmetu olimpiādes. 20. februārī 3. un 4. klases
pārstāvji – Monta Piģēna un
Jūlija Vita Krolle Murņika
devās uz matemātikas olimpiādi Valmieras sākumskolā.
4. martā 1. un 2. klases skolēni
Markus Bērziņš un Heino
Zilpaušs uz kombinēto olimpiādi, bet 3. un 4. klases
skolēni Monta Piģēna un

Paula Kondratjeva uz dzimtās
valodas olimpiādi Valmieras
Pārgaujas sākumskolā. Par šo
skolēnu olimpiādes rezultātiem
stāstīsim nākošā mēneša ziņās.
Visiem Latvijas 3. klases
skolēniem, arī Ramatas sākumskolā, 18. un 25. februārī
jāpārbauda savs zināšanu
līmenis diagnosticējošajā pārbaudes darbā matemātikā un
dzimtajā valodā, lai pārliecinātos, ko vēl nav apguvuši, kas
līdz mācību gada beigām vēl
būtu jāpaspēj iemācīties.
Ir aizvadītas Sveču, Pelnu
un Meteņdiena. Sveču dienā
skolēni piedalījās sveču pārvērtībās, katram bija iespēja
savu sveci „marmorizēt”.
Lai ziemas novakaros mēs
bagātinātu sevi, iesaku ieklausīties Marka Tvena
vārdos: „Cilvēkam, kurš
nelasa grāmatas, nav nekādu
priekšrocību salīdzinājumā ar
to, kurš nemāk lasīt”.
Dzersim veselīgu zāļu tēju,
ieēdīsim ķiplokmaizīti, palasīsim labu grāmatu, atradīsim
laiku sarunām ar saviem
bērniem - tad arī ziemas
vakari ātrāk aizskries un
pavasara pirmais mēnesis ar
citām domām un darbiņiem
atsteigsies.
Vēlot visiem kādu saulainu dieniņu
skolas direktore Iveta Kaužēna

ANKETA PAR MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
IZDEVUMU “MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS”
Lai nodrošinātu novadniekus ar kvalitatīvu un iedzīvotājus interesējošu
informāciju par pašvaldības aktualitātēm, lūdzu sniedziet jūsu vērtējumu
par izdevumu “Mazsalacas novada ziņas“:
1 - esmu ļoti neapmierināts, 2 - neapmierināts, 3 - varētu būt labāk, 4 - labi, 5 - ļoti apmierināts.
Saturs:				
1
2
3
4
5
Publikāciju kvalitāte:			
1
2
3
4
5
Vizuālais izskats, izkārtojums:
1
2
3
4
5
Fotogrāfiju kvalitāte:			
1
2
3
4
5
Vieta komentāriem: _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Sakārtojiet avīzē atspoguļotās tēmas secībā 1-15 pēc svarīgākās:
__ pašvaldības ziņojumi;
__ pašvaldības saistošie noteikumi;
__ pašvaldības vadītāja ikmēneša uzruna;
__ aktualitātes / jaunumi;
__ ziņas no novada izglītības iestādēm;
__ intervijas ar novada ļaudīm;

__
__
__
__
__
__
__
__
__

atskats uz svarīgākajiem kultūras pasākumiem;
kultūras pasākumu anotācijas;
novadnieku sasniegumi sportā;
novadā esošā tūrisma piedāvājuma apskats;
raksti par novada vēsturi;
pasākumu kalendārs;
jaundzimušo sveikšana;
novada iedzīvotāju cienījamo jubileju atzīmēšana;
sludinājumu sadaļa;

Vieta komentāriem: _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Par kādām jaunām / maz aplūkotām tēmām vai konkrētām publikācijām
Jūs vēlētos lasīt “Mazsalacas novada ziņās”?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Paldies par veltīto laiku! Jūsu viedoklis mums ir svarīgs. Aizpildītās anketas varat iemest pašvaldības ierosinājumu kastītēs veikalos vai nodot personīgi Mazsalacas
novada domē. Anketu var aizpildīt arī elektroniski - www.mazsalaca.lv sadaļā sabiedrība / sabiedrības līdzdalība

6

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS						

		

FEBRUĀRIS / 2015 • NR.2
G A DA C I LV Ē K S

AIZDEGTIES PAR IDEJU

Inga Rokpelne “Gada cilvēks
Mazsalacas novadā” nominācijā atzinību ieguvusi divreiz. Šajā
gadā atzinība izteikta par “Skolēnu
mācību uzņēmumu” (SMU) aktivitāšu vadīšanu un jauniešu izglītošanu
uzņēmējdarbības jomā. Viņas vadībā
MVS ir vienīgā skola reģionā ārpus
Valmieras, kurā tiek praktizēti
skolēnu mācību uzņēmumi.

Ko tev nozīmē saņemt Mazsalacas
novada atzinību?
- Tas, protams, ir ļoti patīkami.
Jutos novērtēta kaut vai par to vien,
ka vispār esmu izvirzīta. Tikpat labi
žūrija man varēja arī šo atzinību nepiešķirt - man pietiktu arī ar sajūtu,
ka ir cilvēki, kuri ir pamanījuši to, ko
daru, un to novērtējuši. Tas ir apliecinājums tam, ka dari kaut ko foršu
un lietderīgu.
Arī pirms diviem gadiem man
piešķīra atzinību - toreiz par inovatīvām mācību metodēm - sajūta bija ļoti
laba, jo ikdienā, darot šo darbu, bieži
vien ir lietas, kas nenotiek tik labi kā
vēlētos, daudz kas uzreiz nesanāk,
un tad ir sajūta - vai vispār ir vērts
to darīt?
Runājot par Gada cilvēku Mazsalacas
novadā - jau pagājušajā gadā aktīvi
sāku un arī šogad turpinu motivēt un
iedvesmot citus - lai skatās apkārt,
pamana un atzinīgi novērtē savus līdzcilvēkus, jo diemžēl ikdienā pamanām
vairāk negatīvo, nekā to, ja cilvēks ir
izdarījis ko uzslavas cienīgu. Lai arī
Gada cilvēka nomināciju piešķiršana
ir jauks pasākums, tajā saskatu lietas,
ko būtu vērts papildināt - piemēram,
vajadzētu nolikumā iekļaut punktu
“par ilgtspēju”, jo, ja cilvēks kaut
ko labu ir uzsācis un veiksmīgi savu
darbošanos turpina ilgstoši - arī šādai
darbībai ir vērtība.
Kāpēc vispār uzsāki skolēnu
mācību uzņēmumu aktivitāšu
vadīšanu?
- Cilvēks visvairāk mācās tad, kad
viņš kaut ko dara pats. Arī skolēni.
Šī programma tieši uz to arī ir vērsta

- skolēniem pašiem ir jāizdomā, ko
viņi darīs, pašiem jāsastāda biznesa
plāns, pašam jāsameklē komanda,
jāizdomā, kā noformēt savu preci,
kā sevi reklamēt. Ir skolēni, kas uz
to parakstās, jo redz, ka var mazliet
nopelnīt, iegūt atzinību, diplomus motivācijas ir visdažādākās, bet gala
rezultātā pieredzi un zināšanas iegūst
visi. Šī ideja man tā iepatikās, ka es
par to aizdegos.
2013. gadā ar SMU skolā darbojos
kā brīvprātīgā. Tad mani rosināja šo
aktivitāti iekļaut kā interešu izglītības
iespēju skolēniem, ko arī izmantoju.
Sākumā SMU programmu mēģināju
iestrādāt savās sociālo zinību stundās.
Tas bija samērā liels izaicinājums,
jo man, vēsturniecei, saprast, kā šo
programmu pareizi integrēt stundās,
ar ko sākt - nebija viegli. Prasīju pat
padomu saviem draugiem ekonomistiem, lai ar šo lietu man palīdz.
Tagad jau daudz kas kļuvis vieglāk
- programma Junior Achievement
piedāvā ļoti labas apmācības šajā
jomā, cenšos tās apmeklēt, un sāku
šo lietu saprast arvien labāk. Protams
- neesmu ekonomiste, tāpēc daudz ko
varbūt neprotu izskaidrot tik veiksmīgi, bet, mācoties pamazām pieaugu
arī es pati. Īpaši svarīgi tas bija pagājušajā gadā, kad SMU iesaistījās
vidusskolēni un sāka uzdod “grūtos”
jautājumus. Junior Achievement programma piedāvā ļoti labu metodiku,
un tā stipri vien atšķiras sarežģītības līmeņos - pamatskolai biznesa
principi izskaidroti vienkāršoti, bet
vidusskolai - jau daudz komplicētāk.
Mazsalacas vidusskola SMU ziņā
ir pirmrindniece - daudz skolas
reģionā nemaz nezina, kas tas ir.
- Jā, Mazsalacas vidusskola ir gandrīz
vienīgā skola reģionā, kurā skolēni un
skolotāji ir pazīstami ar SMU, jo trīs
gadus esmu ar šo lietu darbojusies,
mēģinājusi ar to iepazīstināt vietējo
sabiedrību un skolu. Pagājušajā gadā,
kad sākām darboties nopietnāk un
mūsējie pat tika līdz valsts finālam,
tad mani patiešām izbrīnīja fakts, ka
nekur citur apkārtējos novados - ne
Rūjienā, ne Alojā, ne arī citur šādu
SMU nemanīju! Kamēr mēs taisam
SMU gadatirgu, aicinam ciemos
mācību uzņēmumus no Valmieras,
alojieši, piemēram, šoruden vēl tikai
brauca pie mums pieredzes apmaiņā,
lai redzētu, kas tas SMU vispār ir,
kā SMU darbojas. Tādēļ liels prieks,
ka mazsalacieši un valmierieši
spēja Alojas skolēnus iedvesmot un
pamudināt viņus uz savu SMU veidošanu, jo Valmiera ir tuvākā vieta,
kur skolās notiek šī SMU programma,
un, piemēram, Pārgaujas ģimnāzija
jau šajā projektā ir iesaistījusies kopš
tā pašiem sākumiem - vismaz kādus
divdesmit gadus.

Mācību uzņēmums “Salaca wood“ piedāvā dažādus interesantus koka darinājumus
Vai Mazsalacas novada jauniešiem
un bērniem ir “uzņēmēja gēns”?
- Kad gatavojāmies SMU
Valentīndienas tirdziņam Valmierā,
izrādījās, ka uz to no Mazsalacas
ir gatavi doties tikai divas SMU
komandas. Par Valentīndienas tirdziņu
skolēni zināja jau sen, bet pēdējā
nedēļā pirms pasākuma liela daļa
aptvēra, ka nav saražotas preces, ko
tirgot. Tad nu divas SMU komandas “Salaca Wood” un “Lai spīd!” šoreiz
bija apņēmīgākie, jo ieņēma nostāju:
strādāsim, ražosim, nedēļas laikā
būs! Arī tas ir attieksmes jautājums,
uzņēmēja pieeja.
Vēl šopavasar būs arī pavasara lielais
gadatirgus Valmierā, un pēdējais Rīgā. Uz Rīgu gan visi gribētāji netiks
- tur būs atlase, un jāiztur sīva konkurence.
Uz Mazsalacu dzīvot esi atnākusi
samērā nesen. Vai esi iejutusies?
- Pašlaik rit ceturtais gads Mazsalacā.
Es gan domāju, ka tā īsti par mazsalacieti diez vai kļūšu. Pirmajā
gadā kāda vietējā sieviete man teica,
ka dzīvojot Mazsalacas pusē jau
25 gadus, bet joprojām jūtoties un
no “īstajiem mazsalaciešiem” esot
uztverta kā ienācēja. Ar šo faktu viņa
samierinājusies tikai pavisam nesen.
Es jūtos līdzīgi, tikai es to “ienācējas” aspektu redzu vairāk kā pozitīvu
faktu - jā, es esmu ienācēja, un daudz
lietas, kuras “īstajam mazsalacietim”
liekas jau pašsaprotamas un ierastas,
es no malas redzu citādāk, skaidrāk.
Ikdienā, savā vidē jau grūti redzēt
lietas, kuras vajadzētu uzlabot vai
mainīt. Diemžēl jūtu, ka daudz ko no
tā, ko sākumā Mazsalacā redzēju, par

ko domāju - nu redzu ne tik inovatīvi,
drosmīgi. Tāpēc man patīk darboties
ar SMU, jo tas mani izrauj no ikdienas
rutīnas. Prieks arī piedāvāt skolēniem
ko tādu, lai viņu ikdiena mainītos.
Kā kļuvi par skolotāju?
- Studiju laikā gan auklēju, gan
mācīju mazos bērnus, tomēr man
šķita, ka ar pusaudžiem būtu interesantāk strādāt, jo komunicēt varētu
tiešāk un konkrētāk. Tādēļ izvēlējos
braukt Eiropas brīvprātīgajā darbā,
lai strādātu ar jauniešiem. Izrādījās
- arī to es varu un man tas padodas!
Tā kā biju ieguvusi vēstures maģistra
diplomu, loģiski likās, ka es varētu
mācīt vēsturi. Pieteicos Iespējamajai
misijai un nokļuvu Mazsalacas vidusskolā, kur sāku strādāt par skolotāju.
Kas ir interesanti - šogad atkal ir
sanācis tā, ka mācu 3-4. klases bērnus
- un man ļoti patīk! Viņi ir tik dabiski,
mīļi, spontāni un sirsnīgi! Gandrīz
sāku, domāt, ka mana sākotnējā izvēle
- strādāt ar maziem bērniem nemaz
tik nepareiza nebija.
Vai ir vēl kas tāds, ko gribi savā
dzīvē sasniegt?
- Vienmēr esmu gribējusi mācīties arī
par tulku. Tā kā angļu valoda man ir
ļoti labā līmenī, domāju, ka ar laiku
varētu to pilnveidot, un savu sapni
par tulka profesiju arī īstenot. Nekad
neesmu domājusi, ka skolotāja būs
mana mūža profesija. Vēl protu arī
franču valodu, lai gan to nelietojot,
tā jau sāk aizmirsties. Uzskatu, ka
valodu prasme ir viena no lielākajām vērtībām, ko vari iemācīties. Un
mūsdienās tā paver gandrīz jebkuras
durvis.
Ilze Mitāne
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Mazsalacas novada Kultūras
centrā 4. martā plkst. 1730
Moderators: Jānis Naglis
1730 - 1800 Pašvaldības darbības pārskats
par 2014. gadu un 2015. gada vīzija
/H.Rokpelnis, Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs/
1800 - 1815 Tūrisma attīstības stratēģija
Mazsalacas novadā /R. Lūsis, Mazsalacas
novada Tūrisma informācijas centra
vadītājs/
1815 - 1930 Diskusijas:
• Uzņēmēju un pašvaldības sadarbības formas;

• Informācija un pieteikšanās uzņēmēju
semināram 27. martā “Alojas novada
dienu” ietvaros
• Tikšanās apkopojums, secinājumi un
ieteikumi.
Lūdzu iesūtīt interesējošos jautājumus
pašvaldībai līdz 1. martam uz e-pastu:
dome@mazsalacasnovads.lv vai rita.
gluha@mazsalacasnovads.lv
Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz
1. martam pie Mazsalacas novada lauku
attīstības konsultantes Ritas Gluhas,
tālr. 26362938

Lai veicinātu ūdenstūrisma attīstību
Vidzemes upēs, kas piemērotas laivošanai,
Vidzemes plānošanas reģions šobrīd izstrādā
ūdenstūrisma kartes Vidzemes upēm, kas
ietvers informāciju par ūdenstūrisma maršrutiem, apskates vietām pie upēm,
kā arī informāciju par to, kur
laivotājiem meklēt nakšņošanas vietas, kā arī baudīt citus
Vidzemes labumus.
Kopumā plānots
izdot 9 Vidzemes upju
kartes, tai skaitā arī

par Mazsalacas novadā esošo Salacas upi.
Ja vien dzīvojat pie upes, un Jums ir piedāvājums laivotājiem, aicinām Jūs atsaukties, lai
vienotos par informāciju, kas iekļaujama kartē.
Aicinām atsaukties arī tos, kas, iespējams,
šobrīd tikai ir apsvēruši iespēju kaut ko veidot
upes krastā, bet pietrūkst padoma, ko piedāvāt
ūdenstūristiem. Labprāt ar Jums sazināsimies!
Gaidīsim no Jums informāciju līdz 2015.
gada 20. martam!
Kontakti: Vidzemes plānošanas reģiona
tūrisma eksperte Ilze Liepa, 29335677,
ilze.liepa@vidzeme.lv

Cienījamie Mazsalacas un pagastu
māju un dzīvokļu īpašnieki! Sakarā
ar to, ka Mazsalacas novada pašvaldībā nereti tiek vaicāts par brīvu
dzīvojamo platību īri vai iegādi,
aicinām kopīgi veidot šādu dzīvojamo platību reģistru mūsu novadā.
Ja jums ir vēlme izīrēt vai pārdot
savu dzīvojamo platību, informē-

jiet pašvaldības Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas nodaļu, tālr.
64207845 vai personīgi Mazsalacas
novada pašvaldības Nekustamā
īpašumu apsaimniekošanas nodaļā.
Valdis Kampuss

Ēvalds Alberts Juriks dzimis 31.12.1925.
gadā Mazsalacā. Kad 1933. gadā nomiris
Ēvalda Alberta tēvs, viņa māte kopā ar
Ēvaldu Albertu pārvākusies uz dzīvi Rīgā.
Ēvalda Alberta dēls Gunārs Juriks
(Gunnar Juriks) pašlaik dzīvo Oslo,
Norvēģijā un abi ar tēvu kopīgi nolēmuši
izpētīt savas ģimenes saknes Latvijā.
Tā kā Ēvalds Alberts visticamāk neabsolvēja Mazsalacas vidusskolu, jo

vidusskolas gados jau dzīvoja Rīgā, viņa
vārds Mazsalacas vidusskolas absolventu sarakstos nav atrodams. Tomēr, ja
kādam ir informācija par Juriku ģimeni
vai kādiem iespējamajiem radiniekiem,
lūdzam šīs ziņas sniegt Mazsalacas
novada domē vai rakstīt ilze.mitane@
mazsalacasnovads.lv.
Palīdzēsim kopīgi pasaulē aizklīdušajiem
mazsalaciešiem atrast savas dzimtas saknes!

AICINĀJUMS MAZSALACAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

TIEK VEIDOTS DZĪVOJAMO PLATĪBU REĢISTRS

Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

MEKLĒJAM SENČU SAKNES

SVEICAM JANVĀRĪ DZIMUŠOS!
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00

Mazsalacas Kultūras centrā
Vidzemes novada instrumentālo ansambļu un popgrupu
konkurss-skate, gatavojoties XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem.

“Alojas novada dienas” ietvaros
iestāžu, uzņēmumu, mājražotāju un
amatnieku izstāde - tirdziņš (Alojas
sporta hallē 2. stāvā, Ausekļa 1).
Tirdziņā piedalīsies arī Mazsalacas
novads ar savu stendu.

Mīļie draugi un radiņi! Mazsalacas
novada senioru biedrībai
“Atbalss” ir pieci gadiņi!
Senioru biedrības valde mīļi ielūdz
savus biedrus uz gada pārskata
sapulci un pasēdēšanu draugu pulkā
Mazsalacas kultūras centra zālē.

Mazsalacas novada Kultūras centrā vīru
kora SILVICOLA jubilejas koncerts. Vīru
korim SILVICOLA - 35. Pirms 35 gadiem
pirmais koncerts notika Mazsalacā.
Biļetes cena € 1,50. Iepriekšpārdošana
Kultūras centrā no 9. marta.
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Ramatas Kultūras centrā “Saimnieku
balle”. Jūs priecēs amsamblis “Kas
ar mani”, par mūziku ballē gādās
Rikardions. Ieeja pasākumā ar ielūgumiem. Par dalību ballē interesēties līdz
4. martam Ramatas pagasta pārvaldē,
tālr. 26355122 vai 29418618.
Sēļu muižā aicinām uz dzejas un
atmiņu sarīkojumu rakstniecei - tautā
iemīļotu dzejas krājumu, romānu un
pasaku grāmatu autorei Skaidrītei
Kaldupei “Par gaismu un mīlestību...” Piedalās - Vaidavas Kultūras un
amatniecības centra dāmu trio “Kas
ar mani” Ieeja bez maksas.
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis Sniedzēnu kalnā.
Pasākumu organizē Latvijas politiski
represēto Mazsalacas grupa.
1445 Mazsalacas vidusskolas zālē
• Jura Sārņa grāmatas “Pieviltie”
atvēršana, tikšanās ar autoru un
mākslinieci
• Dz. Gekas 2014. gada dokumentālās filmas pirmizrāde “Kur palika tēvi”
Pasākumu kuplina novada Kultūras
centra vokālais ansamblis “Atbalss”.

1600

Satiec savu meistaru

Projekta “Satiec savu meistaru”
ietvaros Ramatas Kultūras centrā
28. martā, 11. aprīlī un 18. aprīlī
no plkst. 11.00 līdz 14.00 apgūsim
tradicionālās amata prasmes dubultcimdu adīšanu. Nodarbību
vadītāja E. Nagle. Visi laipni aicināti!

I Z S TĀ D E S

Līdz 6. martam Mazsalacas
bibliotēkā apskatāma izstāde
“Ūdens motosporta attīstība
50. gados”
Fotogrāfa un
ūdensmotosportista Jāņa Bahmaņa
un ūdensmotosportista Zigfrīda
Bitaiņa veltījums mazsalaciešiem.
Līdz 15. martam Izcilā latviešu
gleznotāja, daudzu grāmatu
ilustratora, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Jāzepa Pīgožņa
(15.09.1934. - 28.05.2014.) atceres
izstāde “MANA LATVIJA”. Ārpus
Sēļu bibliotēkas daba laika interesentus zvanīt pa tālr. 26321158
Līdz 16. martam Ramatas pagasta
pārvaldes zālē apskatāma fotoizstāde “Ar uguni pretim saulei...”
Līdz 22. martam Mazsalacas Kultūras
centrā Stefana Studjēra (Francija) fotogrāfiju izstāde “Latvijas ceļojums“.
16.martā 1400 tikšanās ar autoru.

LEPOJAMIE S

E l ī z u E l i z a b e t i Tī l i k u
Amandu Magoni
I e v u K r ava i n i
E d u a rd u J u r k u

Lepojamies ar SMU SalacaWood (Fredis Tomass Ķībers, 6. b, Silvestrs
Fēliks Ķībers, Emīls Bīviņš, Deivids Obelenis, 9. b) iegūto nomināciju
“Labākais stends” reģionālajā SMU gadatirgū ViA 13.02.2015. Puiši
ieguva arī simpātiju balvas no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Vidzemes
Augstskolas un Valmieras Biznesa inkubatora (biznesa konsultācija).

SVEICAM FEBRUĀRA JUBILĀRUS!

Auto gāze tiek realizēta Rūjienā, degvielas uzpildes stacijā Akrona. Cena par
litru 0.549 eur/l. Nepalaidiet garām iespēju ietaupīt. T. 64263552. www.akrona.lv
Dažādu preču veikalā Baznīcas 17 lēti iegādājami apģērbi lieliem un
maziem, apavi, rotaļlietas, sadzīves priekšmeti un trauki.
SIA “Serviss-MZ”, “Veckalēji” (Dzintaros), Skaņkalnes pagastā kvalitatīvi veic automašīnu un lauksaimniecības tehnikas remontu. Sazināties pa telefonu 29459618.

Dainu Alksni - 80
Vilmu Pidžu - 80
Bernhardu Neļķi - 80
Valdu Akmentiņu - 85
Ligitu Freimani - 85

MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS
Izdots 2015. gada 24. februārī
Mazsalacas novada pašvaldības izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Bezmaksas. Tirāža – 2000 eksemplāru.
Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215
www.mazsalaca.lv

SLUDINĀJUMI

“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.
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.

