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NOVADA ZIŅAS

SVEIKI, NOVADNIEKI!

Pavasaris ar aizejošo pēdējo
sniegu ir atnesis pirmās
puķes, gājputnus un dienas
tieši tik garas, lai varētu ko
prātīgu padarīt! Aprīlis un
Lieldienu laiks vienmēr bijis
laiks, kad sagaidām gaismu.
Šī gaisma ne tikai padara
mūs možākus, bet arī ļauj
labi saskatīt tumšā perioda
netīrumus. Sakārtosim sevi,
vidi sev apkārt, darbosimies
kā pagalmos, tā arī sabiedriskās vietās!
Lai raibas un stipras olas!

Harijs Rokpelnis

Mazsalacas novada pašvaldības vadītājs

ŠAJĀ NUMURĀ LASIET:

3.lpp

Gāmata “Dubultcimdi”

ATCERĒSIES UN PIEMINĒS

Klāt 25. marts - Komunistiskā terora upuru
piemiņas diena.
Mazsalacas novadā šo dienu atzīmēs ar dažādiem pasākumiem, sākot ar īsu piemiņas brīdi Sniedzēnu kalnā plkst.
14.15, un ziedu nolikšanu pie represēto piemiņas akmens.
Plkst. 14.45 Mazsalacas vidusskolas zālē notiks Jura
Sārņa grāmatas “Pieviltie” atklāšanas pasākums, būs
iespēja arī tikties ar grāmatas autoru un mākslinieci.
Grāmatas “Pieviltie” galvenais varonis ir mazsalacietis
Ivars Riekstiņš, un tajā pieminēti vēl daudzi šīs puses
cilvēki, kurus piemeklējis līdzīgs liktenis. Grāmata vēsta
par Otrā pasaules kara nobeigumu Valmieras apriņķī,
izsūtījuma mokām, čekas cietumu un drūmajiem gadiem
darba nometnēs. Grāmatas atklāšanas datums nav izvēlēts
nejauši, bet lai pieminētu 1949. gada represijas.
Pēc grāmatas atklāšanas ikvienam būs iespēja noskatīties
Dz. Gekas 2014. gada dokumentālās filmas pirmizrādi “Kur
palika tēvi”. Pasākumu kuplinās Mazsalacas k/c vokālais
ansamblis “Atbalss”.

Savukārt, gatavojoties šai piemiņas dienai, mazsalacietis
Dainis Rasa, kurš pats ir izsūtījuma bērns, veido no Mazsalacas
novada izsūtīto personu māju karti. Karte paredzēta kā vizuālais uzskates un mācību materiāls, ko izmantot skolai,
muzejam, bibliotēkai un jebkuram interesentam. Paralēli
kartei top arī neliela grāmatiņa - klade, kurā apkopoti dažādi
vēsturiski materiāli par izsūtītajiem - izsūtīto saraksts - piemiņa
tiem, kuri neatgriezās, dzejoļi, kas rakstīti Sibīrijā, tāpat arī
savākti izsūtīto stāsti, kas publicēti vietējos laikrakstos. Dainis
stāsta, ka pašlaik tapis tikai pats atmiņu grāmatas “skelets”, un
ka informācija noteikti tiks papildināta, jo darbs pie šāda materiāla neesot no vieglajiem - izsūtītā cilvēka vārds un uzvārds
bieži vien neizsaka neko - atrast tam klāt papildinformāciju,
kas veido stāstu - tas ir lielākais izaicinājums.
Būsim kopā 25. marta pasākumos, atcerēsimies un pieminēsim skaudro realitāti, ar kuru nācās sastapties mūsu
tautiešiem - mūsu novada ļaudīm. Novērtēsim savu brīvību
saprotot, ka tā ir neizmērojama privilēģija - dzīvot šodien,
brīvā un neatkarīgā valstī.
Ilze Mitāne

5.lpp

Ekskursijā pa Mazsalacu

7.lpp

Dzīve uz slēpēm
Edvīns Ārgalis
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ĒKA NO AIZLAIKIEM

Turpinājums no februara numura
Vēl kāds lustīgs pastāsts gūstams no
Valmieras novadpētniecības muzeja
filiāles vadītāja Laimoņa Liepnieka
(“Liesma”, 1987.g. 17. jūn.), kur tas
garākā publikācijā par Mazsalacu cita
starpā apraksta atmiņas par krogu:
“Rāmja krogs ilgus gadus bijis
vietējo sabiedriskās dzīves un kontaktēšanās vieta. Gadsimta sākumā to
savai darbībai noskatījis un izmanto
Pestīšanas armijas sludinātājs Polis,
kurš savus dvēseļu atgriešanas un glābšanas sprediķus sāk ar paša sacerētu
prologu: “Tas notiks itin drīzi, tas
notiks itin drīzi, kad Dieva bērniem
zelta laiki uzausīs...”, šo un citus
dziedājumus pavadot uz mazām harmonikām un tādēļ malu malās pazīstams
ar iesauku Ermoņiku Polis. Artūrs Upe
stāsta, ka viena šāda dvēseļu glābšanas sapulce notikusi kroga stadulā
lukturu gaismā un beigusies īsti traģikomiski. Kad ziņkārīgo klausītāju
bars sagājis stadulā, miesta zēni un
puiši ar mietu no ārpuses aizsprostojuši
stadulas durvis, pie mūra sienas zem
lodziņa nolikuši pāris klēpju no tuvējā
Sniedzēnu tīruma atnestu mitru salmu,
un pielaiduši tiem uguni. Klausītāji
pamanījuši dūmu grīstes stadulas logā,
un izcēlies varens tracis - visi metušies
uz durvīm, lukturis apgāzies un iekšā
palikušie puiši sākuši ķerstīt meitas.
Tās tumsā situšās pa labi un pa kreisi,
un tai burzmā cietis arī pats sapulces
rīkotājs.
Arī jaunākos tehnikas sasniegumus
viņš sprediķu labākas uztveres labā
licis lietā, izmantojot tā laika kinematogrāfijas sasniegumu - kustīgas
“miglas bildes”. Filma saukusies
“Kristus “Ģetzemanes dārzā”, un tur
Dieva dēls staigājis svētā jēra pavadībā.
Tas bijis “riktīgs auns” ar atbilstošā
dzimuma atribūtiku. Skats vairākas
reizes atkārtojās, meitas spiedza, puiši
svilpa. Tā viņš pievilināja publiku.
Vietējais draudzes gans sāncensi viņa
izdarību dēļ nav acu galā ieredzējis, un
vēlāk arī krodzinieks, jo Poļa repertuārā bijusi dziesma “Lai drīzāk sagrūst
kroga sienas, kur latvju dēli dzer ik
dienas to zeltu, kas no senčiem krāts...”
Laiki nākuši un gājuši, un veselīgā
lauku romantisma apdvestais “Āzis”
laiku griežos svaidīts no viena īpašnieka
pie otra. Rosīga darbošanās senajā ēkā
mijusies ar periodiem, kad “Āzī” valdījis
neomulīgs klusums.
Neliels atskats “Āža” darbībā 20.
gadsimtā:
Pēc 1935. gada tautas sējumu - mājlopu
un tirdzniecības rūpniecības skaitīšanas materiāliem (“Pilsētu apraksti” V.
Salnais un A. Maldups, 1. daļa) pie
Mazsalacā uzskaitītajām tirdzniecības
iestādēm minēta arī Rīgas viesnīca,
Rīgas ielā 17, tās īpašnieks M. Svīķis.
Vēstures materiālos atrodams fakts, ka
Rīgas ielas viesnīcā bijušas 5 istabas,
un istabiņa maksājusi 2 latus.
Reiņa Cukura hronikā aprakstīts 1940.
gads, kad Patērētāju biedrību nacionalizējuši Boļševiki. Tās valde slēgusi un
pārņēmusi daudzus veiksmīgus uzņēmumus
un veikalus Mazsalacā, tai skaitā slēgtas arī
Komerc- un Rīgas viesnīcu bufetes.
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Tomēr padomju gados viesnīca atsākusi
darboties, turklāt bijusi gluži pievilcīga,
kādu to ataino bijusī Mazsalacas pilsētas
vadītāja Ruta Lūse savā autobiogrāfiskajā atmiņu grāmatā “Mazsalaca 50-tajos
gados”:
Tūlīt blakus tiltam vecajā “Āža
krogā” ir viesnīca ar tādu pašu nosaukumu. Ieeja viesnīcā pa gala durvīm
no Salacas. Priekštelpā galds, klāts ar
baltu galdautu. Daudz istabas puķu.
Pēc tam garš koridors un istabiņas.
Dažās divas, dažās trīs vai četras
gultas. Istabiņās ir viss nepieciešamais
iekārtojums. Cauru dienu skan radio
translācija. Uz galda un palodzēm
vienmēr puķes. Laipnas reģistratores.
Nav televizora, nav dārgu grīdsegu,
taču viss ir tīrs un kārtīgs. Nakšņotāju
vienmēr pietiekoši. Guļ komandējumos esošie, guļ celtnieki, kas strādā
pilsētas apkārtnē. Uzturēšanās maksa
niecīga. Viesnīca strādā diennakti. To
pārzina komunālo uzņēmumu kombināts. Ēkas ziemeļu galā līdz 1962.
gadam atrodas ēdnīca, pēc tam bufete.
Tur gan vairāk uzturējās alus dzērāji.
Sabiedriskā kārtība daudzas reizes
neapmierinoša. Apkārtne - netīra.

Katrs centās būt pirmais,
lai nebūtu jāstāv garā,
jo garā rindā

1964. gada 8. maija avīzē “Cīņa”
rakstīts:
Garās mājas liktenis Mazsalacā
“Mazsalacas pilsētas nomalē stāv
liela, gara māja stiprām sienām. Arī
jumts labu labais un dūmeņi savā
vietā. Mazsalacas palaidņi mājai jau
paspējuši izsist logus. Nu vējš virpuļo
pa tukšajām istabām, čīkstina durvju
viras. Viss pārlieku mitrs.
Šī “garā māja” te stāv daudzus
gadus. Ap to saimniekojis bijušā
Rūjienas rajona rūpniecības kombināts, kas te uzsācis artēziskās akas
būvi. Esot izlietojis septiņus tūkstošus
rubļu, bet kur ūdens palicis, to neviens
nezina. Tad māju pārņēma Valmieras
rajona rūpniecības kombināts. Tas
prātojis te ierīkot ķīmisko tīrītavu un
krāsotavu. Remonta darbiem izlietoti
četri tūkstoši rubļu, bet atkal darbs
apstājies pusceļā. Pēc tam ēku nolēma
nodot rajona jaundibinātajam pakalpojumu kombinātam, bet tas neņēma

pretim. Beidzot ar Valmieras rajona
izpildkomitejas rīkojumu “garo māju”
nodeva Mazsalacas pilsētas izpildkomitejai. Taču arī mazsalacieši vēl līdz
šim neko nav darījuši. Vienīgi laika
zobs netraucēti grauž ēku.”
Acīm redzot pēc šī samērā neilgā
klusuma brīža rosība tomēr sāk notikt,
un ap 1970. gadu “Āzī” tiek iemitināts “Pajūgu ceha” klubs. Šī vieta
kalpo par daudzu Mazsalacas pāru
kāzu svinību vietu, zālē ir izbūvēta pat
neliela skatuve, kur spēlēt muzikantiem.
Paralēli darbojas arī viesnīca.
1978. gada 15. maijā žurnālā
“Zvaigzne” rakstā “Mazsalacai - 50”
(T. Spāre) rakstītais apliecina, ka šajā
gadā “Āža” krogā atradusies viesnīciņa:
“Savā jubilejas mēnesī (Mazsalacai
pilsētas nosaukums dots 1928. gada
7. februārī - red. piez.) Mazsalaca
tērpusies baltā klusumā. Kad vakarā
pienāk “Ikaruss” no Rīgas, tikai ielu
spuldzes un šur tur gaisma logos vieš
mājīguma sajūtu iebraucējā, kas
bažījas, vai tiešām negadīsies neviens,
kam pavaicāt, kur tad te tas bijušais
Āža krogs, kur ierīkota viesnīciņa.”
Atceras Ilze un Agris Krūmiņi:
- Arī mēs 1973. gadā “Āzī” svinējām
savas kāzas. Vēlākos gados - tas
varētu būt 1987. gadā, kad tur sāka
saimniekot Mazsalacas patērētāju
biedrība ar Jāni Nagli priekšgalā, telpu
pārtaisīja par kafejnīcu. Tā bija vietējo
ļoti iemīļota vieta, un uz turieni ik
dienas pusdienās nāca daudzi. Nāca
no MRS, no kolhoza “Skaņaiskalns” un katrs arvien centās būt pirmais, lai
nebūtu jāstāv garā, jo garā rindā - ik
dienas kafejnīcā pusdienoja vismaz ap
40 cilvēkiem. Un pusdienas bija ļoti
garšīgas! Īpaši gardi bija pelēkie zirņi.
Ojārs Beķeris stāsta par laiku, kad
strādājis Mazsalacā par kārtības sargu:
- Kafejnīca un krogs tai laikā piederēja Mazsalacas patērētāju biedrībai.
Vispār jau padomju laikā krogā tiešām
bija daudz “uzdzīvotāju” - īpaši algas
dienās, kuras apkārtējos kolhozos
izmaksāja gandrīz vienlaicīgi. Tad
nu arī šajās dienās krogā bija īpaši
daudz apmeklētāju, un līdz ar to - arī
nekārtības. Tā kā tanī laikā strādāju
par milici, bieži vien nācās iet reidos
uz “Āzi”, rakstīt protokolus, vest apskurbušos uz atskurbtuvi. Ir nācies arī

“Āža” viesnīcā risināt ar kārtību un
naktsmieru saistītus jautājumus - tā
kā viesnīcā naktsmiers sākās no plkst.
23.00, tad ir bijuši gadījumi, kad no
sieviešu istabiņām bija jātrenkā laukā
vietējie “kavalieri”.
Ēdnīca un pēc tam bufete “Āzī” turējusies samērā ilgi - vietējie atceras, ka
neticami gardus mēlīšu salātiņus vai
smalkmaizītes bijis iespējams nopirkt
gandrīz līdz pat atmodas sākumam
- 1990. gadam. Daudzi šo vietu izmantojuši, lai iestiprinātos atceļā no
skolas, vai, lai pārskrietu pāri ielai pēc
kādas kūciņas mūzikas skolas stundu
starplaikos.
Neilgi pirms privatizācijas “Āzis”
nonāca rajona izpildkomitejas kolhoza
“Skaņaiskalns” īpašumā. Kolhozs izdalījis viesnīcas daļas par pajām. Tādā
veidā arī privātpersonas tikušas pie atsevišķām ēkas daļām.
Ilgus gadus tieši sadalītās ēkas īpašumtiesības bija problēma, lai tajā kāds
varētu sākt darboties. Pašlaik Mazsalacas
novada pašvaldība ir panākusi, ka ar
tiesas lēmumu ir noteikti ēkas īpašnieki
un to īpašumā esošās domājamās daļas:
daļa ēkas pieder Mazsalacas novada pašvaldībai, daļa - citai juridiskai personai
un neliela daļa ir privātīpašums.
Harijs Rokpelnis, Mazsalacas novada
pašvaldības vadītājs:
- Novada pašvaldība nepretendē uz šo
ēku, jo neredzam tai reālu pielietojumu.
Arī juridiskā persona, kurai pieder daļa
no “Āža” mutiski ir izteikusi gatavību
savu daļu pārdot. Lai ēku saglabātu,
tā būtu “jāliek dziesmā”, tāpēc gribam
radīt labvēlīgus apstākļus, lai kāds to
varētu darīt. Tuvākajā laikā pašvaldība
parūpēsies, lai ēka tiktu ierakstīta arī
Zemesgrāmatā. Kad tas būs izdarīts,
gaidām interesentus tālākām sarunām.
Ar šo lēmumu “Āža” krogs nonācis
jaunās krustcelēs. Kopš tam likti akmens
pamati un sienas, pagājuši 187 gadi.
Tomēr varenie akmeņi joprojām cienīgi
turas kopā un glabā daudzus, jo daudzus
raibus stāstus, kas risinājušies ēkas
iekšienē un tās tuvākajā apkārtnē. Vai
būs kāds drosmīgais, kas ņems “Āzi”
savā gādībā, lai ēkas stāsts varētu turpināties? Ar nepacietību to gaidīsim!
Ilze Mitāne
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GAIDĀM
GRĀMATAS
DUBULTCIMDU ADĪŠANAS TEHNIKU ATVĒRŠANU
Latvijas Nacionālais kultūras „Šāda adījuma tehnika atļauj

IZDOTA GRĀMATA PAR
centrs izdevis grāmatu „Tautas
daiļamata meistares Rasmas
Āboltiņas dubultcimdi”. Grāmata
stāsta par meistari, kas izveidojusi un vienīgā Latvijā daudzus
gadus pilnveidojusi īpašu dubultcimdu adīšanas tehniku.
Tautas lietišķās mākslas studijas
„Mazsalaca” dalībniece, Tautas
daiļamata meistare Rasma Āboltiņa
šobrīd ir vienīgā zināmā meistare,
kas cimdus ada dubultadījuma
tehnikā. Šī tehnika ir īpaša ar to,
ka ar vairāku krāsu dzijām tiek
adīts tikai no vienas puses, bet
raksts veidojas adījuma abās pusēs.
Cimdu adīšanai meistare izmanto
vilnas dziju, ko pati krāso dabīgās
krāsvielās, un visi adījuma raksti ir
pašas sacerēti.

un pat rosina meistarīgu adītāju
spēlēties ar labisko un kreilisko
valdziņu lietojumu, tādējādi no
viena raksta ornamenta izadīt
dažādu efektu rakstus. Kārtīgai
adītājai cimdi sanāk valkājami
uz abām pusēm, un tie ir arī īpaši
silti,” stāsta Latvijas Nacionālā
kultūras centra tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena.
Grāmatu „Tautas daiļamata
meistares Rasmas Āboltiņas
dubultcimdi” var iegādāties
Latvijas Nacionālajā kultūras
centrā (Rīgā, Pils laukumā 4).
Inga Bika,
Latvijas Nacionālais kultūras centrs

UZŅĒMĒJU SADARBĪBAI

Marta sākumā Mazsalacas
novada Kultūras centrā uz sarunu
- diskusiju pulcējās uzņēmēji,
lauksaimnieki, NVO vadītāji un
pašvaldības pārstāvji.
Tikšanās bija organizēta, lai viens
otru iepazītu, un dotu iespēju
sarunai gan ar novada pašvaldības
vadību, gan novada aktīvajiem iedzīvotājiem vienam ar otru.
Sarunā novada pašvaldības
vadītājs Harijs Rokpelnis pastāstīja par paveikto aizvadītajā gadā,
aktualitātēm infrastruktūras jomā,
Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti novadam, kā arī par tām iespējām,
kā pašvaldība spēj un ir gatava nākt
pretim saviem uzņēmējiem. Tāpat
tika uzklausīti viedokļi par to, kas
tad pašvaldībai būtu jādara, lai
padarītu efektīvāku dzīvošanu un
saimniekošanu Mazsalacas novadā.
Tūrisma informācijas centra
vadītājs Rimants Lūsis prezentēja
Mazsalacas novada tūrisma stratēģijas izveidi, tāpat uzņēmēji tika
informēti, ka Mazsalacas novada
Uzņēmēju diena notiks Mazsalacas
pilsētas svētku ietvaros - 25. jūlijā.
Par pasākuma moderatoru bija pieaicināts bijušais mazsalacietis Jānis
Naglis. Viņš atzina, ka Mazsalacas
novads pēdējā laikā manāmi atplaucis, pilsēta kļuvusi sakoptāka un
pievilcīgāka. Turklāt kā visnotaļ
labu attīstības rādītāju viņš uzsvēra
faktu, ka Mazsalacas novads,
“pieķerot klāt” pāris kaimiņu
novadus, vienā dienā tūristam nav
aptverams. Tas nozīmējot tikai
vienu - ko skatīt, baudīt un redzēt
esot pietiekoši daudz, lai novadam
nākotnē vismaz tūrisma jomā būtu

potenciāls. Diskusija izvērtās par
to, vai Mazsalacas novada ģeogrāfiskais izvietojums ir vai nav
priekšrocība - daļa uzņēmēju pauda
viedokli, ka attālums no Rīgas un
citām lielām pilsētām ir pārāk liels
un nenāk par labu tūrisma piedāvātājam, tomēr daļa atzina, ka
tieši tūristu “nepiebāztā” vide un
kvalitatīvais, uz klientu orientētais piedāvājums ir tas, kas dara
Mazsalacas novadu pievilcīgu.
Diskusijā piedalījās ap 30 dalībnieki - uzņēmēji, deputāti, iestāžu
vadītāji un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Tā kā šādas tikšanās ik pa laikam
Mazsalacā ir notikušas, bet šī bija
kārtējā pēc ilgāka pārtraukuma,
klātesošie dalībnieki izteica vēlmi
un vajadzību, lai šādas tikšanās
notiktu atkal, tikai - šaurākā
interešu lokā, piemēram, uzņēmējdarbības - tūrisma jomas
speciālistiem, lauksaimniekiem
vai tirdzniecības uzņēmumu
pārstāvjiem atsevišķi, lai kopā
nākšanas sarunas būtu maksimāli lietderīgas un interesentiem
saistošas.
Ilze Mitāne

Uzņēmēju diskusiju vada kādreizējais mazsalacietis Jānis Naglis

Mazsalacietis Ivars Riekstiņš
vēstulē Jurim Sārnim reiz rakstīja:
„1949. gada 25. marts ir neaizmirstama moku diena mūsu tautai uz
mūžīgiem laikiem. Mūžīga sēru
diena.” Šā gada 25. martu – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienu – mēģināsim vērst gaišāku,
atverot jaunu grāmatu – Jura Sārņa
sarakstīto likteņstāstu „Pieviltie”, kas
vēsta par Ivara Riekstiņa dramatisko
dzīvesgājumu, kurā paralēles ar savu
dzīvi atradīs daudzi grāmatas lasītāji.
Grāmata ir izdota un gaida svinīgo
mirkli, bet es, Cesvaines kultūras
veicināšanas biedrības (CKVB) vārdā
pateicos visiem, kuri atbalstīja grāmatas
izdošanu: pašvaldībām – Mazsalacas
novada pašvaldībai, Cesvaines novada
domei, Kocēnu novada domei, Rūjienas
novada pašvaldībai, privātpersonām –
Aldim Zasam, Albertam Lenšam, Andrim Kalniņam, Irinai Zvirbulei, Veltai
Meiuntei un Maigai Krišānei.
Paldies visiem atsaucīgajiem mazsalaciešiem, kuri zvanīja un dalījās atmiņās
gan par Ivaru Riekstiņu, gan par viņa
ģimenei tuviem cilvēkiem! Paldies
visiem, kuri vēlēja labu, lai grāmata
varētu tikt veiksmīgi izdota! Paldies
arī atsaucīgajām Mazsalacas novada
pašvaldības un pašvaldības iestāžu
darbiniecēm!
25. marta pēcpusdienā, atverot jaunizdevumu Mazsalacas vidusskolā,
varēs tikties ar tā autoru Juri Sārni,
mākslinieci Lindu Prātnieci un redaktori
Sanitu Dāboliņu. Grāmatu varēs nopirkt
(pirmās dienas cena – 3 eiro). Būs
iespēja iegādāties vai pasūtīt arī citus
CKVB izdevumus: lielās pētījumu un
atmiņu grāmatas „Cesvaines grāmata II”
un „Cesvainieši”, suvenīrizdevumu
„Cesvainei. Bērnībai. Mīlestībai” un
lasāmo un krāsojamo grāmatiņu „Īsi
stāsti un pasakas”.
Informācija: +371-29432776 vai sanita.
dabolina@inbox.lv.
Sanita Dāboliņa,
CKVB valdes locekle
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NEMĒSLO!

Mazsalacas novada pašvaldība
lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem un neatstāt atkritumus tam
nepiemērotās vietās - zālienā,
krūmos u.tml. vietās. Tāpat
lūgums aiz sevis savākt izdzertās alus skārdenes, pudeles
un citu drazu, bet, dodoties
pastaigā pa pilsētu vai ciemu
ar savu suni - savākt suņa izkārnījumus.
Diemžēl pavasaris ir brīdis,
kad, pazūdot pēdējam sniegam,
skatam paveras viss ziemas
mēnešos zemē atstātais, atklājot
visai netīkamu un skumju ainu.
Turēsim tīru mūsu novadu, jo
tajā jādzīvo un jāuzturas ir galvenokārt mums pašiem!

IEDZĪVOTĀJU
UN TŪRISTU
IEVĒRĪBAI

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka Dauģēnu takas
sākumā - Ramatas pagasta
“Puņmutēs” iedzīvotāju
drošībai demontēts bojātais
gājēju tilts pār Ramatas upi,
tāpēc pārkļuve pāri upei ir stipri
apgrūtināta. Mazsalacas novada
pašvaldība sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldi meklēs
risinājumu, lai pārkļūšanu pāri
upei padarītu iespējami ērtāku.

ATGĀDINĀJUMS
SMAGO KRAVU
PĀRVADĀTĀJIEM

Atgādinām, ka Mazsalacas
novada pašvaldības 22.08.2012.
gada domes sēdē pieņemti saistošie noteikumi Nr. 9, Izdoti
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
11. punktu “Par ceļu aizsardzību Mazsalacas novadā,
veicot smagās kravas pārvadājumus”, kas paredz ievērot
smagās kravas pārvadātāju un
pašvaldības darbības noteikumus.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties Mazsalacas
novada pašvaldības mājas lapā:
www.mazsalaca.lv sadaļā
“Pašvaldība/Dokumenti” vai
arī klātienē Mazsalacas novada
pašvaldībā Pērnavas ielā 4.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pirms smagās
kravas pārvadājuma veikšanas saskaņot savu darbību ar
Mazsalacas novada pašvaldību, kā arī ņemt vērā ceļu
stāvokli pavasara periodā.
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SKĀBBARĪBAS RUĻĻU PLĒVES VAR NODOT BEZ MAKSAS
Tuvojoties pavasarim viena no lauksaimnieku aktualitātēm ir atbrīvošanās no
skābbarības sagatavošanā izlietotās ruļļu
un bedru plēves.
SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā risināt jautājumu, savācot minēto materiālu bez maksas
no saimniecībām, lai to sagatavotu otrreizējai pārstrādei. Pakalpojums tiek sniegts
Ziemeļvidzemē, kā arī Balvu, Baltinavas,
Viļakas, Rugāju novados.
Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO
aicina uzkrātās skābbarības ruļļu plēves vai
pārklājamās plēves skābbarības bedrēm, kā
arī pārējos skābbarības sagatavošanā izmantotos materiālus - izlietoto polipropilēna
minerālmēslu Big-Bag maisus un plastmasas
kannas vai mucas (PEHD, HDPE) savākt
vienuviet. No plēvēm noteikti jāizņem šņores
vai sieti (pretējā gadījumā šie atkritumi tiks

uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un tiks
savākti par maksu, kas ir 21.34 EUR/m³).
Plastmasas kannas vai mucas ir jāizskalo un
tām jānoskrūvē korķi. Izlietotās, atšķirotās
plēves jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas mašīna varētu piebraukt pie
kaudzes no sāniem un netraucēti ar kausu
iekraut kravas kastē.
Lūgums lauksaimniekiem, kuri vēlas,
lai pakalpojums tiktu sniegts līdz Jāņiem,
plēvju savākšanu pieteikt līdz 15.maijam pie
ZAAO speciālistiem pa tālruni 26132288 vai
64281250, nosaucot adresi, aptuveno apjomu
kubikmetros vai ruļļu skaitu. ZAAO pēc
pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu – izziņu par savākto
atkritumu veidu un apjomu iesniegšanai
Valsts vides dienestā.
2014.gadā lauksaimnieki, kas izmantoja

piedāvāto pakalpojumu, kopā sagatavošanai pārstrādei nodeva 1370 m³ plēves. SIA
ZAAO pārstrādei derīgo materiālu nodod
Latvijas pārstrādes uzņēmumam, kas ražo
granulas jaunu plastmasas izstrādājumu
izgatavošanai, piemēram, kannām, spaiņiem,
caurulēm.
Atgādinām, ka plēvi nedrīkst dedzināt, lai
neradītu bīstamu ķīmisku savienojumu nonākšanu gaisā vai ūdenī, plēves nedrīkst arī
aprakt, jo tā praktiski nesadalās. Plēves likt
sadzīves atkritumu konteinerā izmaksā dārgi,
turklāt tām tur nav jānonāk, jo šie atkritumi
ir izmantojami kā otrreizēja izejviela.

Mazsalacas novada pašvaldība sadarbībā
ar SIA “ZAAO” rīko ikgadējo pavasara
lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju.
Šīs akcijas ietvaros Mazsalacas novada
pašvaldība četrās vietās novadā izvietos
22 kubikmetru konteinerus, un aicina
iedzīvotājus bez maksas atbrīvoties
no saviem lielgabarīta atkritumiem
sev ērtākajā vietā. Nepiedrazosim
mežus, grāvmales vai savus pagalmus
ar nevienam nevajadzīgām mantām sakopjot un iztīrot vidi sev apkārt, jūs
palīdzat novadam kļūt arvien pievilcīgākam, par prieku sev un citiem!

Lielgabarīta konteineru atrašanās vietas :
2. aprīlis - 8. aprīlis Mazsalacā, Pērnavas
16, pie ZAAO šķirošanas laukuma.
2. aprīlis - 8. aprīlis Skaņkalnē, autoceļa
Lībieši - Krastkalni asfaltētajā laukumā
(iepretim autoservisam).
9. aprīlis - 15. aprīlis Sēļos, bijušajās
mehāniskajās darbnīcās.
9. aprīlis - 15. aprīlis Ramatā, stāvlaukumā pie Ramatas pagasta pārvaldes.
Lielgabarīta atkritumi ir: mēbeles, matrači,
paklāji, elektrotehnikas ierīces, metāllūžņi un
citi lielāki sadzīves priekšmeti, kurus to izmēru
dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.

Akcijas noteikumi neattiecas uz nešķirotiem sadzīves atkritumiem un būvgružiem,
lielgabarīta konteineros nedrīkst ievietot
dažāda veida traukus ar šķidrumiem, kā arī
pulverveida ķīmiskas vielas.
Azbestu saturošu šīferu un būvgružu savākšana ir maksas pakalpojums, kas jāpiesaka
SIA ZAAO pa tālr. 29225862.
Par publiskās vietās novērotiem atkritumiem, kuri ilgstoši netiek savākti, lūdzam
ziņot Mazsalacas novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
nodaļai, tālr. 64207845.

Zane Leimane, SIA “ZAAO”

LIELGABARĪTA ATKRITUMU NODOŠANAS AKCIJA

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IZSOLES

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod Mazsalacas
novada pašvaldībai (turpmāk- pašvaldība)
piederošo nekustamo īpašumu – „Ūcīši”,
kadastra Nr.96820030121, kas atrodas Sēļu pagastā,
Mazsalacas novadā, turpmāk - nekustamais īpašums.
Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4,15
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 96820030121 un
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 96820030121001,
96820030121002, 96820030121003 (dabā neeksistē),
96820030121004. Nekustamā īpašuma nosacītā cena,
jeb sākumcena 6817,80 euro (seši tūkstoši astoņi
simti septiņpadsmit euro 80 centi), nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas ir 681,78 euro (seši simti
astoņdesmit viens euro 78 centi). Samaksas kārtība ir
noteikta izsoles noteikumos. Izsole notiks 2015. gada
28. aprīlī plkst.15.30, 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) piederošo nekustamo īpašumu
– Upes iela 2-2, kas atrodas Mazsalacā, Mazsalacas
novadā, turpmāk- nekustamais īpašums. Nekustamais
īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopplatību 27.6 m2
un 276/3284 domājamām daļām no nekustamā
īpašuma Upes iela 2-2, kadastra Nr.96110020104,
zemes ar kadastra apzīmējumu 96110020104 (1001
m2 kopplatība) un ēkām ar kadastra apzīmējumiem
96110020104001, 96110020104002, 96110020104003,
96110020104004. Nekustamā īpašuma nosacītā
cena, jeb izsoles sākumcena 984,70 euro (deviņi simti
astoņdesmit četri euro 70 centi), nodrošinājums - 10%
no izsoles sākumcenas ir 98,47euro (deviņdesmit astoņi
euro 47 centi). Samaksas kārtība ir noteikta izsoles
noteikumos. Izsole notiks 2015. gada 28 .aprīlī 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 64207845.

DOKUMENTU

Juris Lotko, dzimis 1972. gada 12. maijā, pēdējā deklarētā dzīvesvieta:
Kalna iela 8A, Mazsalaca, Mazsalacas nov., saskaņā ar Paziņošanas likuma
11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu paziņojam:
Mazsalacas novada dome ar 2014. gada 19. novembra lēmumu Nr. 22.33,
turpmāk – lēmums, ir nolēmusi piedzīt no Jura Lotko, par nekustamo īpašumu
Liepu iela 9, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, kadastra Nr. 9611 003 1502,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 31.25 euro (trīsdesmit viens euro 25
centi), nokavējuma naudu 20.05 euro (divdesmit euro 05 centi), kopā 51.30
euro (piecdesmit viens euro 30 centi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem vai tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums stājas spēkā 2015. gada 25. martā, nākamajā dienā pēc šī paziņojuma
publikācijas informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta otro daļu, 189. panta
pirmo daļu, lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Aicinām Juri Lotko brīvprātīgi samaksāt minēto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu līdz 2015. gada 24. aprīlim.
Ja līdz minētam datumam parāds netiks samaksāts Juris Lotko tiek
brīdināts, ka izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīdus kārtībā tiks nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam. Šajā
gadījumā no Jura Lotko piedzīs arī izdevumus, kas saistīti ar nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.

Mazsalacas novada pašvaldība
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod Mazsalacas novada pašvaldībai
(turpmāk- pašvaldība) piederošo
kustamo mantu – traktoru P14507 (zāles
pļāvēju), turpmāk- traktors. Traktora
nosacītā cena, jeb izsoles sākumcena 90
euro (deviņdesmit euro), nodrošinājums
- 10% no izsoles sākumcenas ir 9,00 euro
(deviņi euro). Samaksas kārtība ir noteikta
izsoles noteikumos. Izsole notiks 2015.
gada 14. aprīlī plkst.16.00, 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.

PAZIŅOJUMI

Ausma Gorškova, dzimusi 1967. gada 25. aprīlī, pēdējā deklarētā dzīvesvieta:
„Birzmaļi”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., saskaņā ar Paziņošanas likuma
11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu, paziņojam:
Mazsalacas novada pašvaldības dome ar 2014. gada 19. novembra lēmumu
Nr.22.27, turpmāk –lēmums ir nolēmusi piedzīt no Ausmas Gorškovas, par
nekustamo īpašumu „Birzmaļi”, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā,
kadastra Nr. 9684 005 0073, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi
un ēkām 71.13 euro (septiņdesmit viens euro 13 centi), nokavējuma naudu
12.73 euro (divpadsmit euro 73 centi), kopā 83.86 euro (astoņdesmit trīs
euro 86 centi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem vai tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Lēmums stājas spēkā 2015. gada 25. martā, nākamajā dienā pēc šī paziņojuma
publikācijas informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. panta otro daļu, 189. panta
pirmo daļu, lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Aicinām Ausmu Gorškovu brīvprātīgi samaksāt minēto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu līdz 2015. gada 24. aprīlim.
Ja līdz minētam datumam parāds netiks samaksāts Ausma Gorškova tiek brīdināta,
ka izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā
tiks nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam. Šajā gadījumā no Ausmas Gorškovas
piedzīs arī izdevumus, kas saistīti ar nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS						
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AKTĪVAIS DZĪVESVEIDS

MAZSALACĀ PIRMO REIZI
ATZĪMĒTA STARPTAUTISKĀ GIDU DIENA

Starptautiskās gidu
dienas
atzīmēšana
Mazsalacas novadā
varētu kļūt par jaunu
tradīciju. Tas secināts
pēc mazsalaciešu un
pilsētas viesu atsaucīgās
dalības atraktīvā ekskursijā pa Mazsalacu.
21. februārī uz ekskursiju pulcējās tūristu grupas
izmēriem līdzvērtīgs
Mazsalacas vēstures interesentu pulks. Pārstāvot
dažādas
paaudzes,
lielākā daļa bija vietējie
no Mazsalacas pilsētas
un Skaņkalnes pagasta,
taču bija arī pārstāvji no Matīšiem, Cēsīm,
Brocēniem un Rīgas.
Ekskursijas
gides
bija projekta “Radām
novadam” komandas
“Jauniešu vētra” dalībnieces Liene Lakstīgala,
Gundega Vācere un Laila
Skujiņa, kas interesentus
veda izzinošā pastaigā pa
Mazsalacas pilsētu. Tika
apskatīts izcilā koktēlnieka Valtera Hirtes muzejs.
Seno dzimtas koku mājā
laipni uzņēma muzeja
krājumu glabātāja Renāte

Obelene, kura pastāstīja
par iespaidīgo ap 1300
suvenīru un rotaļu peļu
kolekciju, ko dāvinājusi Kanādas latviete Ilga
Andersons un mednieka
Arņa Šteinberga dāvāto
trofeju kolekciju, kā arī
par Nellijas Nurmikas
veidoto dzimtas koku
izstādi. Pārgājienā gar
Salacas upi tika veikti arī
dažādi atjautības un veiklības uzdevumi, jo īpaši
makšķerēšanas tematikā.
Pasākuma noslēgumā
komandas „Jauniešu
vētra” dalībnieces iepazīstināja ar izveidoto
jauno Mazsalacas tūrisma
maršrutu, kurš būs
pieejams pilsētas viesiem
jau šajā tūrisma sezonā.
Organizatori pauž gandarījumu par paveikto un
uzskata, ka Starptautiskās
gidu dienas atzīmēšana
dažādos formātos varētu
kļūst par jauku tradīciju
Mazsalacas pusē. „Tas
mudinātu vietējos vēstures
zinātājus dalīties ar savām
zināšanām, vēstures
stāstiem, kas savukārt
veicinās Mazsalacas

Starptautiskās gidu dienas izturīgākie dalībnieki
un organizatori: biedrība “Jauniešu vētra” un Mazsalacas TIC.
novada mantojuma spodrināšanu un jaunu tūrisma
pakalpojumu izveidi”,
uzskata Mazsalacas
novada Tūrisma informācijas centra vadītājs
Rimants Lūsis.
Starptautiskā gidu diena

– 21. februāris – tiek
atzīmēta visā pasaulē, arī
vairākās Latvijas pilsētās,
ar mērķi veicināt izprati
par tūrisma nozīmi pasaulē
un gidu lomu dabas un
kultūras mantojuma izzināšanā. Pasākumu

rīkoja Mazsalacas novada
Tūrisma informācijas
centrs un projekta “Radām
novadam” komanda
“Jauniešu vētra”.
Laila Skujiņa
Biedrība „Jauniešu vētra”

NOVADA SPORTA VETERĀNI IEGŪST AUGSTU NOVĒRTĒJUMU

Latvijas sporta veterānu savienības
(LSVS) 52. finālsacensībās distanču
slēpošanā Priekuļos, 28. februārī
Mazsalacas novada komanda ieguvusi godpilno 4. vietu.
Kā pastāstīja viens no sacensību dalībniekiem Māris Radziņš - šīs sacensības
mazsalaciešiem bijušas ļoti veiksmīgas - iegūtā 4. vieta kopvērtējumā no
21 komandas esot ļoti iepriecinoša.
Patīkami, ka spēcīgajam Cēsu novadam,
kurš ieguva 3. vietu piekāpušies tikai
par nieka 4 punktiem, bet, piemēram,
Rīgas komandu atstājuši tālu aiz sevis - 15. vietā. Arī stafešu slēpojumā
(2km) Mazsalacas novada komanda
ieguvusi 4. vietu. Komandā startēja
Jānis Vimba, Antra Aizpuriete, Agrita
Āboltiņa, Artis Krievāns.
Individuālie starti un iegūtās vietas
distanču slēpošanā:
Dāmas 35+ (4 km): Gunda Plūmane
(3.v), Santa Ābelīte (4.v)
Dāmas 45+ (2 km): Agita Āboltiņa
(4.v), Dace Kampuse (10.v)
Dāmas 50+ (2 km): Antra Aizpuriete (1.v)
Dāmas 65+ (2km): Vilhelmīne Bērzupe (4.v)

Kungi 35+ (8km): Lauris Bitenieks
(5.v)
Kungi 40+ (8km): Artis Krievāns (3.v)
Kungi 45+ (4km): Jānis Vimba (2.v),
Edijs Pētersons (14.v), Linards
Tauvēns (15.v)
Kungi 50+ (4 km): Ivars Slotiņš (6.v),
Ēriks Plūme (12.v)
Kungi 60+ (4 km): Mihails Siņicins (2.v)
Kungi 70+ (2 km): Māris Radziņš (5.v)
Kungi 80+ (2km): Edvīns Ārgalis (1.v)
Patiesi atzīmējams ir mazsalacieša
Edvīna Ārgaļa sasniegums - iegūta
1. vieta vecuma grupā Kungi 80+
ne vien šogad, bet šādās veterānu
sacensībās jau devīto reizi.
Stāsta Edvīns Ārgalis:
- Mazsalacas komanda sporta veterānu sacensībās 2011. gadā ieguva
8. vietu, 2012. un 2013. gadā mēs
noturējām 6. vietu, 2014. gadā
“atkritām” uz 7. vietu, bet šogad,
2015. gadā ieguvām 4. vietu, kas
ir labākais rezultāts Mazsalacas
komandai līdz šim. Komanda bija nokomplektēta labi, un rezultāti šogad
priecē īpaši: pa pārītim no katras
godalgotās vietas. Protams, godam

palīdzēja arī tā sauktie “leģionāri”
no kaimiņu novadiem - Valmieras
un Naukšēniem, bet šāda prakse
ir normāla un to piekopj arī citas
komandas. Sacensībās konkurence
ar katru gadu paliek arvien lielāka.
Sportisti ir labāk sagatavoti, vairāk
rūpējas par savu veselību - arī veterānu sports paliek ātrāks.
Savas grupas konkurenci varu
raksturot tā:
Dalībnieku skaits no gada uz gadu
daudz nemainās, un mans sīvākais
konkurents visus šos gadus ir bijis
Andrejs Vācietis no Gulbenes.
2011. gadā viņš, ik gadu pakāpeniski sadeldējot starpību starp sevi
un mani, bija pietuvojies jau 7
sekunžu attālumā. Tomēr laikam
veselības problēmu dēļ viņš četru
gadus sacensībās nebija piedalījies.
Šogad es viņu atkal, sev par lielu
izbrīnu un mulsumu, sacensībās
satiku. Es vairs nezināju, vai viņš
ir progresējis, vai regresējis, jo
pēdējā startā viņš bija ticis man
ļoti tuvu. Kamēr viņš sacensībās
nepiedalījās, man bija radies jauns

konkurents no Valkas - Imants
Podnieks - startēju ar viņu kopā
pēdējos divus gadus, bet viņš par
mani ir jaunāks. Ar Vācieti abi
esam 1935. gadā dzimušie un esam
vecākie sportisti Latvijā, kas vēl
aktīvi nodarbojas ar sportu.
Tomēr šogad man atkal bija paveicies
ar izlozi - visi trīs veterāni grupā 80+
(Gulbene, Madona, Daugavpils) bija
man sarindoti priekšā. Jau pirmajā
kilometrā apslēpoju viņus visus, un
man tā lieta bija skaidra. Vienīgais,
ar ko man bija jācīnās tālāk, bija
hronometrs. Tomēr es atslābinājos,
un mierīgi noslēpoju līdz galam,
īpaši nekur pat neskrienot. Jāsaka
- uzvara nāca ļoti viegli, jo beigās
es no visiem biju atrāvies 2 minūtes
un 43 sekundes. Slīdamība arī bija
laba, un savu uzdevumu izpildīju
godam. Par to man īpašs prieks, jo
arvien pirms sacensībām ir zināms
satraukums - vai būšu pietiekami
sagatavojies? Vai nepievilšu savu
komandu? Kad izdodas visu izdarīt
kā nākas, gandarījums ir liels.
Ilze Mitāne
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MARTS VIDUSSKOLĀ RAMATAS SĀKUMSKOLĀ
Marts ir bijis raibs mēnesis
mūsu skolā. Ir notikuši daudz
pasākumi un skolēniem bija
iespēja piedalīties olimpiādēs,
kurās tie guva ļoti labus rezultātus.
4. martā Vidzemes koncertzālē
Cēsīs norisinājās biznesa spēļu
konkurss “Ceļš uz bagātību’’.
Mūsu skolu pārstāvēja trīs
komandas. 10. klases komanda
‘’RAR’’ (Rolanda Rumberga,
Nils Alberts Heniņš, Rinalds
Ķimenis) ieguva 3. vietu un
iespēju piedalīties konkursa
finālā.
5. martā Naukšēnos notika
jaunsargu šaušanas sacensības, kurā mūsu skolas komanda
ieguva 3. vietu. Komandā
startēja: Anna Debora Luste,
Toms Arvīds Majors, Mārtiņš
Jančevskis un Madars Bite.
11. martā Naukšēnos norisinājās jaunsargu komandu sporta
spēles, bet Valmieras Pārgaujas
sākumskolā mūsu vidusskolas
komanda piedalījās volejbola
sacensībās “Lāses kauss 2015”.
Sacensību pirmajā posmā

Mazsalacas puiši uzvarēja
trijās no sešām spēlēm un
izcīnīja 4. vietu.
Skolā notika “Ghetto Startup
mini’’ komandu sacensības
vidusskolēniem par labāko
biznesa ideju, kurā piedalījās vidusskolēni no mūsu
skolas un Tamsalu ģimnāzijas (Igaunija). Skolēniem bija
iespēja izmantot savas angļu
valodas zināšanas un prasmi
prezentēt savu ideju pārējiem.
Pirmās vietas laureāti - Elīna
Jātniece un Miks Jančevskis
ieguva iespēju startēt nākamajā
spēles kārtā Cēsīs un izbraukumu ar prāmi “Tallink” 4
personām uz Stokholmu. Arī
otrās vietas ieguvēji ieguva uzaicinājumu uz nākamo spēles
kārtu.
12. un 13. martā skolēniem
notika dabas zinību stundas
kopā ar ornitoloģijas biedrības
pārstāvjiem, kurās skolēniem
bija iespēja atsvaidzināt savas
zināšanas par zivīm un to izplatību Salacā.

13. martā 5. – 10. klašu
meiteņu koris devās uz
Valmieras Pārgaujas ģimnāziju, kurā norisinājās koru
kopmēģinājums.
No 16. līdz 20. martam
1. – 11. klašu skolēni varēja
izbaudīt pavasara brīvlaiku,
bet 16. martā 12. klašu skolēni
pārbaudīja savas zināšanas centralizētajā eksāmenā
angļu valodā. Taču no 23. – 27.
martam 12. klašu skolēniem
būs pavasara brīvdienas.
20. martā Valmierā notika
Vidzemes reģiona zinātniski
pētniecisko darbu konference, kurā savus darbus brauca
aizstāvēt Krista Andersone un
Anna Rasa.
21. martā skolā norisinājās
automodelisma sacensības
“Salacas kauss”.
Novēlu skolēniem izturību un
mācīties prieku vēl pēdējos
divus mēnešus!
Mazsalacas vidusskolas
11. klases skolniece Krista Andersone

Ramatas sākumskolā marts
ienesis pavasara vēsmas.
Īstas sniega kupenas nevarējām
sagaidīt, līdz ar to daudzi ziemas
prieki šogad nesanāca. Skolēni
pamanījuši sniegpulkstenītes
ziedam un atpazinuši atgriezušos gājputnus – cīruļus, dzērves,
ķīvītes, gulbjus. Vēl tikai jāsagaida pašiem savi skolas stārķi
– Klēra un Oskars.
Februāra avīzes lapā minēju
skolēnus, kas devās uz starpnovadu skolēnu olimpiādēm. Šogad
vislabāk veicās 2. klases skolēnam
Heino Zilpaušam, kas ieguva
atzinību savā klašu grupā.
Aktīvi darbojas interešu izglītības pulciņi. Aprīļa sākumā teātra
pulciņš dosies uz ikgadējiem teātra
svētkiem Dikļos, tādēļ mazajiem
aktieriem jāstrādā pavisam cītīgi.
Mums visiem patīk dzīvot tīrā un
sakoptā vidē, ēst veselīgu pārtiku,
atpūsties skaistās vietās. Skolēni
arī šogad piedalās makulatūras
vākšanas konkursā, lai saglabātu
mežus, saudzētu Latvijas dabu.
Skola ir iesaistījusies biedrības
„Dzīvosim zaļi” un Latvijas

uzņēmuma „Greenwalk” kampaņā
„Uzkop dzīvībai saudzīgi”. Šajā
kampaņā tiem, kam rūp sava,
bērnu un vides veselība bija
iespēja noklausīties bezmaksas
lekcijas par sadzīves ķīmiju un
izmēģināt praktiski dabai draudzīgos uzkopšanas līdzekļus.
Aicinu vecākus un visus interesentus, kas vēlas „dzīvot zaļi”
nākt pie mums mācīties to darīt.
Galvenais ieguvums - uzņēmīgākā pirmsskolas izglītības iestādes
grupiņa vienu gadu nemaksās
par tīrīšanas līdzekļiem!
No 16. marta līdz 20. martam
skolēniem Pavasara brīvdienas.
Un atkal es aicinu skolēnu
vecākus un vecvecākus: iesim ar
saviem bērniem dabā, vērosim
tās atmošanos, mācīsim ieklausīties strautiņa čalošanā
un stāstā, ko viņš grib mums
pastāstīt. Atpazīsim putnus
un ieklausīsimies to balsīs, jo
pamatzināšanas katram mums
iemāca ģimenē, tādēļ nenokavēsim! Lai saulainas un skaistas
brīvdienas visiem kopā!
Skolas direktore Iveta Kaužēna

AIZVADĪTAIS GADS BIBLIOTĒKĀ

2014. gadā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā reģistrēti 772 bibliotēkas
lietotāji (par 13 vairāk nekā 2013.
gadā), kas veido 39 % no iedzīvotāju skaita Mazsalacas pilsētā un
Mazsalacas pagastā.
Bibliotēku apmeklējis un tās pakalpojumus izmantojis 281 bērns un jaunietis
līdz 18 gadiem, kas sastāda 83 % no
bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaita
Mazsalacā un Mazsalacas pagastā.
Pašvaldības piešķirtais budžets jaunu
grāmatu un audiovizuālo dokumentu
iegādei bija 4695 eiro. Par šiem līdzekļiem iegādāti lasītāju pieprasītākie
jaunākie latviešu un ārzemju daiļliteratūras izdevumi un nozaru literatūra,
kopā 560 eksemplāri. Droši varam
apgalvot, ka tieši pateicoties pašvaldības atbalstam, saviem lasītājiem jau
vairākus gadus spējam piedāvāt vispieprasītākās un jaunākās grāmatas,
kā arī iecienītākās filmas DVD formātā
jaunākajiem bibliotēkas lasītājiem un
viņu vecākiem.
Bibliotēka saņēmusi arī dāvinājumus
no fiziskām un juridiskām personām,
kopā 110 eksemplārus par kopējo
summu 483,03 eiro. Liels paldies Liegai
Puķulaukai, Vitai Asarītei, Armīnam
Ārgalim, Sanitai Reinsonei, Mārim
Landrātam un pārējiem, kuri dāvinājuši
bibliotēkai grāmatas!
Lasītāju un lasāmvielas statistika
Ņemot vērā lasītāju pieprasījumu,
abonēti 44 dažādu nosaukumu un satura
preses izdevumi par kopējo summu
1215 eiro.
Uz 1 bibliotēkas lasītāju pašvaldības
finansējums grāmatu iegādei bija 6,08
EUR un preses iegādei - 1,57 EUR.
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Savukārt, uz 1 iedzīvotāju Mazsalacā
un Mazsalacas pagastā pašvaldības
finansējums grāmatu un periodikas
iegādei ir 2,93 EUR.
2014. gada beigās bibliotēkas krājums
ir 15 352 eksemplāri, to skaitā preses
izdevumi.
Gada laikā reģistrēti 11 824 apmeklējumi, kas ir par 725 vairāk nekā 2013.
gadā. Vidēji viens lietotājs gada laikā
bibliotēku apmeklējis 15 reizes. Vidēji
dienā bibliotēku apmeklējis 41 lietotājs.
Gada laikā attiecībā pret 2013. gadu
par 3337 eksemplāriem palielinājies arī
izsniegums. Pavisam gadā lasītājiem
izsniegti 20 654 eksemplāri, to skaitā
8990 eksemplāri jeb 43,5 % preses
izdevumi. Izsnieguma pa veidiem:
grāmatas - 11 106 jeb 54 %, preses
izdevumi - 8990 jeb 44 %, audiovizuālie dokumenti (DVD) – 547 jeb 3 %.
Vidēji viens lasītājs gadā izlasījis 27
eksemplārus (grāmatas un žurnālus).
Visčaklākais Pieaugušo nodaļas lasītājs
izlasījis 177 grāmatas, bet čaklākais
Bērnu nodaļas lasītājs 104 grāmatas
gada laikā.
2014. gadā lasītākās grāmatas Pieaugušo
nodaļā bija franču autora B. Miņjē
detektīvromāns „Melnais taurenis”,
latviešu rakstnieces M. Zālītes darbs
„Pieci pirksti” un M. Svīres romāns „…
un neuzzinās neviens”. Savukārt, Bērnu
nodaļā pieprasītākie DVD (filmas) bija
„Mošķīšu universitāte”, „Alvins un
Burunduki”, „Sniega karaliene”. Bērnu
vidū iecienītākās grāmatas bija „Toms
un Džerijs”, „Ledus sirds” un latviešu
autora Vika darbs „Kenijas pasaciņas”.
Mazāk datora, vairāk radošuma!
Pozitīvi vērtējam to, ka gada laikā

Bibliotēkā tiek atzīmēta Sveču diena.
Sveču dekorēšana Lienes Apsītes vadībā.
par 35 % samazinājies datoru izmantošanas un interneta sesiju skaits
bibliotēkā. Ja 2013. gadā reģistrēti
7699 datorapmeklējumi, tad 2014.
gadā tikai 4971 datorapmeklējums.
Pieaugušo nodaļā - 1997 sesijas jeb
par 4% mazāk, Bērnu nodaļā - 2974
sesijas jeb par 48 % mazāk.
Ikdienas darbā esam pamanījušas, ka
pieaugušie bibliotēkas lietotāji vairāk
izmanto citus bibliotēkas sniegtos
pakalpojumus - grāmatu un žurnālu izsniegšanu uz mājām, preses lasīšanu uz
vietas, iespēju apskatīt izstādes, piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos,
bet bērni pavada vairāk laika spēlējot

galda spēles, krāsojot vai zīmējot.
2015. gadā esam ieplānojuši vairākas
interesantas izstādes un tikšanās ar
pazīstamiem latviešu rakstniekiem,
kā arī dažādas radošas darbnīcas un
aktivitātes bērniem un jauniešiem.
Aicinām ikvienu interesentu sekot līdz
informācijai, apmeklēt un piedalīties
bibliotēkas rīkotajos pasākumos, kuri
vienmēr ir bezmaksas, kā arī izmantot
iespēju lasīt jaunākos preses izdevumus
un grāmatas! Gaidīsim Jūs bibliotēkā!
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas
vadītāja Zane Berga
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PERSONĪBA

SPORTOT NEKAD NAV PAR VĒLU!

Šiem viedajiem vārdiem Edvīns Ieteica izpildīt kvalifikācijas normas
Ārgalis ar pilnu pārliecību var likt Pēc Ipiķu pamatskolas septiņu klašu skolas
apakšā arī savu parakstu, jo sports beigšanas Edvīns devies uz Valmieru, kur
ir bijis un arī pašlaik ir viena no Lucas muižā mācījies divgadīgajā dārzkopības skolā. Paralēli pievērsies arī nopietnākai
viņa vislielākajām kaislībām.
slēpošanai. Netālu bijis Daugavas stadions,
kurā notikušas sacensības starp Valmieras
skolām. Jau tajā laikā atbildīgie par sacensībām bija viņu ievērojuši un ieteica
Edvīnam patrenēties intensīvāk - paslēpot
pa vakariem un izpildīt kvalifikācijas
normas klasiskajā stilā. Tajā laikā masu
slēpošanas organizācija bijusi ar nosaukumu
GDA - “Gatavs darbam aizsardzībā”, un
Edvīns tajā ticis līdz pat 2. sporta klasei.
Starp citu - šajā klasē viņš arī visu turpmāko
laiku turējies, kamēr vien šāda tipa kvalifikācijas pastāvējušas.
Darba gadi Mazsalacā
Edvīns Ārgalis, šķetinot savas sporta Sekoja armijas gadi, bet pēc tās ceļš atvedis
dzīves pavedienu runā rimti un bez lielām atpakaļ uz mājām Ipiķos. Brīdi pastrādāts
pauzēm. Viņa skatiens vērsts laukā pa igauņu zemē, Moizekilas pilsētā. 1961.
logu, un šķiet - tas skata nevis aiz loga gadā Edvīns apprecējās, un, tā kā tekstilesošo ainavu, bet tur kā kinolentē gar fabrikā piedāvāts darbs, abi ar sieviņu Ņinu
acīm zib mirdzoši baltā sniegā iebrauk- pārcēlušies uz dzīvi Mazsalacā. Edvīns
tas slēpju trases, turklāt katrs brauciens, fabrikā bijis gan maisu griezējs, gan spolīšu
sacensību vieta, iegūtā medaļa vai gūtais lādētājs, bet vēlāk darbojies arī augstākās
zaudējums, tāpat līdzbraucēji un arī viņu kvalifikācijās.
panākumi skrupulozā kārtībā ierakstīti tik Tanī laikā Mazsalacā sporta dzīve bijusi
skaidri, ka atliek tikai to visu skaļi izteikt aktīva, bet organizētas sacensības slēpovārdos. Uz dīvāna par godu mūsu sarunai šanā nav notikušas - Edvīns atceras tikai
sarindoti diplomi un liels daudzums vienas - tās sākušās vidusskolas parkā un
medaļu - katra ar savu īpašo stāstu, kā tā virzījušās uz Ramatas pusi 5 km distancē.
iegūta un cik daudz sviedru liets tās labā. Kā labākos to laiku slēpotājus viņš atceras
Raimondu Liepiņu un Dzintaru Rēderu. Ap
Ar vienu slēpi
Sportot Edvīns sācis diezgan neparastā 1970. gadu Mazsalacā skolā strādājis arī
veidā. Pie dzimtajām mājām “Birzgaļi”, ļoti labs sporta skolotājs Andris Jēkabsons.
Ipiķos tecējusi upīte Sapraša. Tās krasti Kā slidināju, tā bija labi
- ar nokalnītēm, pa kurām ziemā brau- - Mazsalacā mani ievēroja izcils distanču
kājuši bērni. Reiz mazais Edvīns sniegā slēpotājs - Aldis Ertmanis, stāsta Edvīns.
turpat upītes krastos atradis vienu slēpi, - Viņš mani daudz apmācīja slēpošanā,
ko kāds tur pazaudējis. Viņš iedomājies norādīja uz kļūdām, jo es jau biju “paš- jānobrauc pa kalniņu ar to pašu vienu. darbnieks” - kā slidināju, tā bija labi, bet
Pamēģinājis un iepaticies! 12 gados kopumā mans stils nebija visai pareizs.
viņam nopirktas pašam savas slēpes - Aldis šajā ziņā man bija labs padomdevējs.
tās bijušas roku darbs, darinātas no bērza Beidzot arī Mazsalacā sāka organizēt saun maksājušas 15 rubļus. Protams, bez censības slēpošanā. Sacensības pārstāvēja
smērēšanas slēpes nav slīdējušas, tāpēc dažādi uzņēmumi: mežrūpnieku saimniecība, pajūgu piederumu rūpnīca, kolhozi
tajos laikos tās ziestas ar bišu vasku.
Tramplīnlēkšana ar distanču slēpēm u.c. Tā kā tekstilfabrikā sākumā organiEdvīnam ir trīs māsas un brālis, un zētas komandas nebija, es pievienojos
viņi visi skolas laikā nodarbojušies ar tiem, kuriem tobrīd vajadzēja slēpotāju.
distanču slēpošanu. Tieši brālis esot bijis Ar laiku man radās arī kolēģis - tekstillabākais kompanjons slēpošanā, un ar fabrikā strādāja Viktors Smislovs - viņš
viņu krustu šķērsu izbraukātas Saprašas bija palīgmeistars spolētavā. Desmit gadus
upītes gravas un pakalniņi. Kad apnicis par mani jaunāks, bet sacensībās piedalīvienkārši braukāties, meklētas sarežģītā- jāmies plecu pie pleca, jo slēpošanas stils
kas vietas, līdz abi nonākuši līdz diezgan un ātrums sakrita vienādi. Mans sīvākais
pārgalvīgiem, tomēr pat ļoti atzīstamiem konkurents sacensībās tajā laikā bija Raitis
rezultātiem tramplīnlēkšanā. Proti - abi Lērme, arī tagad viņš vēl joprojām slēpo
puiši uzgājuši gludu tīrumu, aiz kura un piedalās veterānu sacensībās.
sākusies nogāzīte, bet tās vidū - gluds, Mazsalacieši - nopietni sportisti
apmēram pusmetru plats velēnas cinis. - Atceros kādas 90. gadu sacensības, kurās
Labākie lēcieni bijuši 6-7 metri brīvajā piedalījās skolēni no Mazsalacas viduskritienā - gandrīz līdz pat upītes krastam! skolas pēdējām klasēm - Andris Lauznis,
Arī septiņgadīgajā skolā notikušas slē- Juris Meļķis un vēl kādi, kopā ar skolotāju
pošanas nodarbības. Slēpošanas trase - pa Mihailu Siņicinu. Pirmo vietu sacensībās,
Rūjienas lielceļu. Un kāpēc gan ne, ja protams, ieguva Mihails Siņicins, Andris
mašīnas tai laikā tikpat kā nav bijušas, Lauznis - otro, bet es - trešo, zaudējot
un visa slēpošana notikusi pa joslu, kas Lauznim tikai piecas sekundes!
izveidojusies pa vidu ragavu iebrauk- Vispār tolaik Mazsalacas vidusskolā bija
tajām slieču pēdām. Skolas slēpošanas izcili sportisti - mums bija jaunatnes rajona
sacensībās atlikt distanci bijis vienkārši, čemponi katru gadu, kā piemēram, Alnis
jo par nobrauktā attāluma orientieri kal- Kaļāns, Ēriks Plūme, Vīgants Radziņš.
pojuši ceļa stabiņi. 3 km distanci Edvīns Ap 80. gadiem palēnām pārgāju trenēties
slēpojis 20 minūtēs, tikai 4 minūtes at- pie Māra Radziņa - tajā laikā jau to pat
palikdams no toreizējā rekordlaika - 16 īsti nevarēja saukt par trenēšanu - kopīgi
minūtēm. Tās tad arī bijušas Edvīna slēpojām, kur vajadzēja, Māris pamācīja.
pirmās “nopietnās” sacensības.
Sākās arī brīvā stila slēpojuma “bums”.

Tobrīd jau visi sāka lietot “plastmasenes”,
un arī es Pērnavā iegādājos savas pirmās
plastmasas slēpes. Sākumā ar slēpošanu
gāja ne visai viegli, jo vajadzēja pierast
pie tā, ka slēpes atslīd. Mainījās treniņmetodika, tā pārgāja vairāk uz roku muskuļu
tehniku un izturību.
Sporta veterānu godā
- Veterānu sportā es pirmo reizi startēju jau
1986. gadā un Māris Radziņš bija tas, kas
mani tur “aizvilka”. Toreiz Gulbenes rajona
“Staros” savā grupā biju ceturtais. Ar šīm
sacensībām saistās kāds kuriozs. Aizbraucu
uz sacensībām ar tādu ekipējumu, ar kādu
biju pieradis slēpot mājās - manām nūjām
vēl bija “ripas” galā. Izrādās - visi bija
gājuši uz priekšu, ar tādām nūjām vairs
neviens neslēpoja! Māris Radziņš toreiz vēl
vaicāja, vai kādam nav citas nūjas, ko man
iedot. Slēpošanai tomēr nebija ne vainas vai tad ir nozīme, kas tai nūjai galā?
Nāca neatkarības gadi, un pārejas brīdī no
sociālisma uz neatkarību slēpošana apsīka.
Arī fabrikā darbs gāja “uz grunti”, un es
pārgāju strādāt “Lattelecom” par sētnieku.
Bija pagājuši deviņi gadi kopš nebiju piedalījies sacensībās, tāpēc atkal liela pateicība
Mārim Radziņam, ka viņš mani neaizmirsa un
1997. gadā no jauna ievirzīja veterānu sportā.
Bija tāds pats marts kā šogad - Mazsalacas
pusē sniega vairs nebija, bet solīja, ka sacensības notikšot Mežezera bāzē “Jaujas”
pie Pļaviņām. Mans pirmais starts bija veiksmīgs - startēju grupā 60+ un ieguvu 1. vietu.
Pavisam kopā veterānu slēpošanas sacensībās
esmu startējis 15 reizes, no kurām deviņās
esmu guvis 1. vietu savā vecuma grupā.
Sākumā gan Mazsalacai nebija savas
veterānu komandas, un es slēpoju
Valmieras sporta koordinatora Līgoņa
Bečera vadībā, tomēr jau tad Valmieras
komanda arvien bija papildināta ar spēcīgiem slēpotājiem no Mazsalacas. Ilgus
gadus slēpoju kopā ar Agitu Āboltiņu,
vēlāk mums piebiedrojās Antra Aizpuriete.
“Kara viltības” un skauģi
Sacensības ir sacensības - tur neiztikt arī
bez konfliktiem. Bieži vien nepieciešams
slēpot ne tikai tehniski labi - daudz ko izšķir
stratēģija, jo arī slēpošanā ir savas “kara
viltības”. Tā, piemēram, Edvīns stāsta par
kādu slēpotāju - veterānu no Gulbenes, kurš
nav varējis paciest, ka Ārgalis atkal sacensībās uzvar, un bieži vien cēlis dažādas
sūdzības par sāncensi tiesnešu kolēģijai.
Edvīns stāsta, ka slēpojot arvien veiksmīgāka vieta startā ir kādam aizmugurē, jo
motivācija apsteigt ir labāka par sajūtu,
ka min uz papēžiem. Viņš esot piedzīvojis
situāciju, kad pretinieks priekšā krīt, bet,
iespējams, stratēģiski novilcina piecelšanās
brīdi, lai sāncensis būtu spiests “iet garām”.
Pēc tam trasē sportists turējies kādus metrus
aiz viņa, bet finišā saņēmis visus spēkus un
izrāvies pat vairākus metrus priekšā.
Sacensības pagastos un pilsētās
- Pēc 2000. gada pilnā sparā sāka organizēt
pagastu un pilsētu sporta sacensības, kuras
allaž vadīja Ojārs Beķeris. Tādas notikušas
Lodē, Ķoņos, Kauguros un arī Mazsalacā.
Šis 2002. gada slēpojums man bija vispatīkamākais un skaistākais, jo goda pjedestālu
guva visi vietējie: Linards Valdmanis - 1.
vietu, Māris Radziņš -2. vietu un es ieguvu
3. vietu. Sīvākais konkurents pagasta sporta
spēlēs man allaž bijis Aldonis Krievāns.
No 2003. gada esmu piedalījies gandrīz
visos “Mazsalacas apļi” slēpojumos, izņemot
2013. gadu, kad traumas dēļ nestartēju.

Ar mainīgām sekmēm šajās sacensībās
pārsvarā esmu bijis ceturtais, jo tad jau
“apļos” bija sākuši startēt profesionālie
sportisti. 2005. un 2006. gadā Mazsalacas
aplī savā vecuma grupā uzvarēju. Latvijas
sporta veterānu savienības sporta spēlēs
“Mailēs” bija divi apvienotie apļi - 3 un 2
km, kur es uzstādīju personīgo rekordu 5
km distancē - to noslēpoju 16 min. un 40
sek. - tik ātri nebiju varējis noslēpot pat
jaunībā! Interesanta sakritība, ka pēc gada
Priekuļos atkārtoju tieši to pašu rezultātu.
Tas bija pēdējais gads, kad veterānu sporta
sacensībās slēpojām 5 km - pēc tam sacensību organizatori distanci stipri saīsināja.
Neatlaidība atmaksājas
- Paliku vecāks, bet neatlaidos - turpināju
slēpot, lai arī daudzas sacensības izkrita tieši
sniega neesamības dēļ. Vēl tagad atceros, kā
2010. gadā Madonas pakalni man bija vislabvēlīgākie, jo veterānu sacensībās pārejot
grupā 75+ ieguvu 1. vietu, un laika ziņā
pārspēju visus 70-gadīgos dalībniekus.
2014. gadā es kļūdījos trasē - man pieskaitīja 2. apli, tāpēc diemžēl ieguvu 5.
vietu. Toties šogad, esot jau grupā 80+ es
reabilitējos un atkal ieguvu labākā slēpotāja vārdu Latvijā. Principā 1935. gadā
dzimušie slēpotāji, kuri joprojām aktīvi
piedalās sacensībās Latvijā esam tikai divi
- es un Andrejs Vācietis no Gulbenes.
Azarts un statistika
- Piedalīties sacensībās - tā ir sava veida
mērķtiecība. Ir labi apliecināt sevi, savu
varēšanu. Turklāt mani ļoti interesē statistika - vienmēr cenšos salīdzināt dažādu
novadu rezultātus, tāpat arī sportistu vecumu
un varējumu kopumā, pa sezonām, utt.
Slēpošana mūsu dzimtā ir gēnos. Slēpoju
es, brālis, kurš tagad jau ir mūžībā, māsas
- un tādā veidā šī “slimība” ir aizgājusi
tālāk - manas māsas meitas bērni - Zviedru
ģimene ir izcili slēpotāji un riteņbraucēji.
Tāpat prieks par tādu pašu sportiski aktīvu
ģimeni Mazsalacā - Laužņiem.
Jāsaka arī liels paldies Ivaram Slotiņam
par to, ka, neskatoties uz mainīgiem laika
apstākļiem, viņš vienmēr sagatavo slēpošanas un treniņa vietu lieliem un maziem
mazsalaciešiem. Diemžēl esmu novērojis, ka ar katru gadu Skaņākalna trasē var
sastapt arvien mazāk slēpotāju. Šogad
lielākais skaits, ko esmu novērojis, ir 2-3
braucēji trasē vienlaicīgi. Bēdīgi!
Otrs mans hobijs vasarā ir riteņbraukšana pa šoseju. Šogad jau notikušas
vairākas nodarbības. Mani maršruti Mazsalaca - Matīši (Īgums), Mazsalaca
- Rūjiena (Ipiķi). Ceru, ka ar laiku tikšu
arī līdz Kilingi-Nemmei.
Tomēr velobraukšana man noder tikai, lai
uzturētu fizisko formu vasarā. Velosports ir
grūtāks, tur nepieciešams nopietns treniņš
sirdij, jo sanāk liela slodze. 2010. gada
MTB riteņbraukšanas sacensībās Mazsalacā
ieguvu 3. vietu, bet “Mazsalacas apļos”
esmu piedalījies vairākkārt, 2011.g iegūstot
1. vietu, un 2012. g - 3. vietu. Arī velosacensībās “Apkārt Burtniekam” startēts 4 reizes.
Sportojot manā vecumā, veselība vairs
neko diži neuzlabojas, bet saglabājas
gan. Arī Mazsalacas distanču slēpošanas
entuziasts Māris Radziņš reiz teica - galvenais ir kustēties un vēlreiz kustēties!
Turklāt iet, sportot un kustēties palīdz
arī sajūta, ka no manis taču gaida, ar
mani rēķinās - nu kā es nepiedalīšos?
Tā ir goda lieta.
Ilze Mitāne
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DIEVKALPOJUMI
LIELDIENĀS

Mazsalacas baptistu draudzē
Pūpolsvētdienā, 29. martā 1100
Lieldienās, 5. aprīlī 1100
Sv. Annas luteriskajā draudzē
Pūpolsvētdienā, 29. martā 1230
Lieldienās, 5. aprīlī 1230
Septītās dienas adventistu
Mazsalacas draudzē
Lieldienās 4. aprīlī 1500.
P ēc dievkalpojuma filma
“Mārtiņš Luters”.

I Z S TĀ D E S

No 16. marta Mazsalacas pilsētas bibliotēkā “Melnbaltais foto”. Mazsalacas
bijušā fotogrāfa Jāņa Āboltiņa (1904.-1971.)
fotoizstāde.
Līdz 28. martam Sēļu muižā apskatāma rakstniecei Skaidrītei Kaldupei veltīta
atceres izstāde “Grāmatu un atmiņu pūrs”.
Iespēja ieraudzīt visas izdotās grāmatas un
apskatīt fotomirkļus no tikšanās brīžiem
sarīkojumos un grāmatu atvēršanas svētkos.
29. martā 1400 Sēļu muižā Mākslinieka
Ilgoņa Saldūkšņa personālizstādes
“Krāsu simfonija” atvēršana. Piedalās
Vaidavas Kultūras un amatniecības
centra jauktais koris “VAIDAVA”.

”SATIEC SAVU MEISTARU” 27.
MAZSALACAS
NOVADĀ
martā 16 -18 Mazsalacas mākslas
Martā un aprīlī arī Mazsalacas
novadā notiks Latvijas Nacionālā
Kultūras centra rīkotais Nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākums “Satiec savu meistaru”.
Šajās nodarbībās piedalīties aicināts
ikviens, iegūstot vai atsvaidzinot
dažādas amatu prasmes.

KERAMIKAS

00

00

skolā Lieldienu mini dekoru šūšana
no filca auduma (meistare Laila Strada)
28. martā 1100-1300 Sēļu pagasta
“Dīķīšos” koksnes virpošana
(meistars Uģis Vītiņš)
28. martā, 11. aprīlī, 18. aprīlī 1100-1400
Ramatas Kultūras centrā dubultadījuma
cimdu adīšana (meistare Evija Nagle).

N O DA R B Ī B A S

Mazsalacas novada senioru biedrība “Atbalss” sveic Jūs ar pavasara ierašanos, ar daudzajiem darbiņiem dārzā, mājā, pagalmā!
Pateicoties “Ziedot.lv” projektam “Sociālās palīdzības sniegšana” aicinām
ikvienu uz keramikas nodarbībām, kas notiks ik ceturtdienu no plkst. 18.00
– 21.00 mākslas skolā, aprīļa un maija mēnešos. Keramikas nodarbības
vadīs Jānis Jansons. Aicinām visus interesentus bez vecuma ierobežojuma!
Sarmīte Kauliņa

P A T E I C Ī B A

Zemkopības ministrijas vārdā izsaku
pateicību tautas lietišķās mākslas
studijai “Mazsalaca” par atbalstu un
ieguldījumu Latvijas dalības starptautiskās pārtikas, lauksaimniecības un
dārzkopības izstādes “Zaļā nedēļa 2015”
Berlīnē organizēšanā un nodrošināšanā.
Latvijai šogad tika uzticēts īpašs gods
būt par izstādes partnervalsti, un mēs
patiesi ceram, ka šīs izstādes laikā
gūtā plašsaziņas līdzekļu, uzņēmēju,

un izstādes apmeklētāju interese par
Latviju un mūsu valstī ražoto produktu,
kā arī piedāvāto pakalpojumu klāstu un
tūrisma piedāvājumu, radīs turpmākas
iespējas Latvijas uzņēmumu attīstībai.
Īpaši pateicamies par Jūsu amatnieku
tautiskajiem darinājumiem, kas sekmīgi
parādīja un akcentēja Latvijas amatniecības tradīcijas un autentiskumu.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk,
Valsts sekretāre Dace Lucaua

SVEICAM JAUNDZIMUŠOS NOVADNIEKUS!

Pa u l u N i g u l i
E s t e r i G rē t u K r a s t i ņ u
E m ī l i j u Dā r t u Fi d ē ļ i n u

SVEICAM MARTA JUBILĀRUS!

Aleksandru Gūtmani - 80
Māri Mūrnieku - 80
Ausmu Fadejevu - 80
Austru Baušenieci - 80
Ludi Paukšēnu - 85
Alīni Rodziņu - 92
Martu Viļumsoni - 92

MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS
Izdots 2015. gada 24. martā
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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PASĀKUMU KALENDĀRS
25. marts		

1415 5. aprīlis			

1400

27. marts		

1900 6. aprīlis			

1100

18. aprīlis		

1100

28. marts		

16

18. aprīlis		

1900

4. aprīlis			

1000 22. aprīlis		

1500

4. aprīlis			

1300 25. aprīlis		

900

5. aprīlis			

1130

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”.

Sēļu muižas parkā “Lielās dienas
sveikšana” kopā ar Rencēnu
folkloras kopu “Rota”, Mazsalacas
vidusskolas jauniešu deju kolektīvu
“Oga” un Mazsalacas novada
Kultūras centra vidējās paaudzes
deju kopu “Skaņaiskalns”.
• šūpoļu iešūpošana, kopīgas
dziesmas, danči un rotaļas
• olu kaujas un olu ripināšana
• kopīga izstādes “Košāko Lieldienu
olu parāde” veidošana (no līdzi
25. marts		
1600 paņemtām olām)
Mūzikas skolā tematiskais pasākums • mīļdzīvnieku sēta
“Baroka stilā”. Piedalās mūzikas Lai svētki izdodas krāšņāki, līdzi
ņemiet košākās un stiprākās olas!
skolas audzēkņi.
Mazsalacas Kultūras centrā viesosies
neatkarīgais Goda teātris ar izrādi
“Dērbijas vergi”. Biļetes cena: skolēniem € 1,00, pieaugušajiem € 3,00.
Stāsts par diviem jauniešiem, par
cilvēka cīņu ar naudu un to, cik tālu
viņš var aiziet, pēc tās dzenoties un
neskatoties apkārt.
Izrādē spēlē pagājušā gada labākā
otrā plāna Liepājas teātra aktrise
Anete Berķe un novadnieks Kaspars
Kārkliņš. Pēc izrādes tikšanās un
sarunas ar aktieriem.
00

Mazsalacas Kultūras centrā Otrajās
Lieldienās! Dziesmu diena
“15. reizi ar Cāli!”. Biļetes cena
€ 1,00. Lūdzam līdz 30. martam
pieteikt vietu Kultūras centrā.
Mazsalacas Kultūras centra mazajā zālē
ārste Anda Plūme “Rīta sarunā” dalīsies
ar Jums par veselību. Runāsim par
veselīgu dzīvesveidu, zālēm un zālītēm,
kustību un sirmo jaunību.

Mazsalacas Kultūras centrā koru mūzikas
koncerts “Ielūdz SALACA.
Koncertā piedalās:
• Īslīces pagasta jauktais koris “Četri
vēji”
• Stopiņu novada sieviešu koris
“Madara”
• Prezidiju Konventa Vīru koris
novada jauktais koris
31. marts		
1600 • Mārupes
“Mārupe”
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Bērnu • Mazsalacas novada jauktais koris
“Salaca”
nodaļā radošā Lieldienu darbnīca.
Biļetes cena € 2,00, skolēniem € 1,00.
Gatavosim Lieldienu dekorus.
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.

Mazsalacas vidusskolas sporta zālē Mazsalacas pilsētas bibliotēkā
tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši.
Lieldienu turnīrs volejbolā
Mazsalacas Kultūras centrā jauno
solistu - vokālistu atlases konkurss
- koncerts “Salacas balsis 2015”.
Biļetes cena € 2,00, skolēniem € 1,00.
Ramatas Kultūras centrā Lieldienu
izdarības: pasākuma atklāšana ar
Lieldienu zaķu skrējienu, olu krāsošana
un ripināšana, sportiski pārbaudījumi
gan lieliem, gan maziem, mīklu
minēšana un citas izdarības.
1700 pasākumā mūs priecēs kapela
“Rūvenas Aure” un latvju dančus
ierādīs Rīgas meitenes un puiši.
22 00 groziņballe, muzikālo
pavadījumu nodrošinās grupa
“Tauriņdeja”, ieeja ballē € 3,00.

Arī Mazsalacā notiks vislatvijas
“Lielā talka”. Pulcēšanās un speciālo
atkritumu maisu saņemšana pie
Mazsalacas novada pašvaldības
ēkas Pērnavas 4. Pēc talkas ikviens
darbarūķis tiks cienāts ar siltu zupu.
Ja esat nolēmis talkot kādā citā dienā,
talkošanas vietu pieteikt Mazsalacas
novada pašvaldībā pa tālr. 64207845,
un maisus atkritumiem būs iespējams
saņemt arī ātrāk.

25 un 26. aprīlis

Ritmiskās mūzikas meistarklases
Mazsalacas Kultūras centrā.
Projekta vadītājs Kārlis Vanags.
Telefons uzziņām 29179179.

“Mazsalacas novada ziņās” iespējams ievietot privātos sludinājumus.
Cena par rakstu zīmi €0.008 ar PVN. Reklāmas ievietošana - €0.082 ar 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.

