Iedzīvotāju aptauja par Sēļu muižas kompleksa attīstību
No 2019. gada 25. aprīļa līdz 24. maijam notiek iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu viedokli
par Sēļu muižas kompleksa un Sēļu pagasta attīstības virzieniem.
Sēļu muiža celta 16.gs. poļu valdīšanas laikā. Pateicoties pašvaldības atbalstam Sēļu muižas
komplekss novadā veidojas par nozīmīgu kultūras, tūrisma un atpūtas objektu.
Sēļu muižas kompleksā ietilpst:
- Sēļu muiža ar lielo un mazo zāli, Sēļu pagasta bibliotēku un izstāžu zāli;
- Klēts (2015.gadā uzlikts jumts – pašvaldības finansējums);
- Stallis (2018.gadā - pašvaldības maiņas ceļā ar veco skolu iegūts īpašums);
- Muižas parks un dīķis;
- Tiltiņš un namiņš uz Mīlestības saliņas;
- Estrāde.
Ko tūrists ikdienā var apskatīt Sēļu muižā?
Piedāvājumā:
- Bezmaksas ekskursija Sēļu muižas kompleksā
- Vēsturiskā ekspozīcija par Sēļu muižu un apkārtnes muižām
- Profesionālās, amatiermākslas izstādes (ziemas periodā – izstāžu zāle un mazajā zālē; vasaras
sezonā arī klētī un stallī – kopumā tās ir 5-7 izstādes)
- Patstāvīga porcelāna figūriņu kolekcija (Zviedrija – aptuveni 600 eksponāti)
- Vietējo amatnieku meistardarbnīcas (kokamatniecība, ādas apstrāde)
Turpinot Sēļu muižas kompleksa attīstību, nepieciešams rekonstruēt klēti un līdz ar to sakārtot
muižas kompleksa infrastruktūru, kas veicinās starptautiskās profesionālās un amatiermākslas
projektu piesaisti, nodrošinās materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanu, sekmēs
patstāvīgu mākslas darbu ekspozīciju izveidi u.c., tādējādi nodrošinot Mazsalacas novada kultūrvides
un tūrisma attīstību.
Sēļu muižas klēts rekonstrukcijas rezultātā iegūtu:
1.stāvā
- Multifunkcionālu zāli profesionālai un amatiermākslai – izstādes, koncerti, semināri, kino, telpu
noma (ietilpība 200 cilvēki).
2.stāvā
- Mākslinieku rezidences un nodarbību telpas – starptautiski un vietējā mēroga plenēri,
nometnes, nakšņošana.
Pagrabstāvā
- Kulinārā mantojuma virtuve – Mazsalacas novada un Sēļu muižas latviskās virtuves
meistardarbnīcas.
Rekonstrukcijas pirmais solis ir klēts tehniskā projekta izstrāde. Tā izmaksas šobrīd ir 12 947 eiro.
Nākamais solis būs būvniecības process, kura izmaksas tiks noteiktas pēc rekonstrukcijas projekta
izstrādes.
Lūdzam iedzīvotājus piedalīties un izteikt savas domas, lai noskaidrotu viedokli par klēts
rekonstrukciju!
Aptaujas jautājumi
1) Kā Jūs vērtējat Sēļu muižas attīstību pēdējo piecu gadu laikā?
(Lūdzu apvelciet savu vērtējumu)
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2) Vai atbalstāt ideju 2019. gadā izlietot 12 947 eiro no Mazsalacas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem, lai izstrādātu Sēļu muižas klēts tehnisko projektu? (atzīmējiet atbilstošo variantu
ar X)
 Jā; komentārs, ja ir: _______________________________________________________
 Nē; komentārs, ja ir: ______________________________________________________
 Nav viedokļa
Anketa turpinās lapas otrā pusē

3) Jūsu idejas Sēļu muižas kompleksa un Sēļu pagasta attīstībai kopumā

4) Kas, Jūsuprāt, šobrīd ir svarīgākais Sēļu pagastā veicamais darbs?

Izdrukātas anketas pieejamas Mazsalacas novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, kā arī
mājas lapā www.mazsalaca.lv.
Aizpildītās anketas lūgums ievietot pašvaldības iestāžu ierosinājumu kastītēs, kas atrodas veikalā
“top!”, bibliotēkās, pārvaldēs un pašvaldībā, vai arī atsūtīt pa pastu uz adresi:
Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Mazsalacas novads, LV-4215
Visus interesentus aicinām klātienē apskatīt Sēļu muižas kompleksu 2019. gada 9. maijā
plkst.18:00. Tikšanās laikā notiks Sēļu muižas kompleksa darbības un attīstības prezentācija.
Bezmaksas autobuss no Mazsalacas pilsētas centra plkst.17:30. Pieteikšanās Mazsalacas novada
pašvaldības kasē vai pa tālr. 64251809 līdz 6. maijam.
Aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un nodoti Mazsalacas novada
pašvaldības domei izskatīšanai, lai varētu pieņemt lēmumu par Sēļu muižas kompleksa tālāko
attīstību.
________________________
Vārds, Uzvārds

______________________
dzīvesvieta

____________________
paraksts

Informācija par veikto personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) nosacījumiem:
Personas datu apstrādes nolūks: Aptaujas "Iedzīvotāju aptauja par Sēļu muižas kompleksa attīstību" anketu
iesniedzēju uzskaite.
Pārzinis: Mazsalacas novada pašvaldība. Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
reģistrācijas Nr. LV90009114167, Tālr. 25446604, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, e-pasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs
Grūbe, tālr. +371 67419000, e-pasts: Viesturs@grubesbirojs.lv
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)
apakšpunkts.
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija.
Personas datu kategorijas: Aptaujas anketas iesniedzēji.
Personas datu glabāšanas ilgums: 6 mēneši.
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai
apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts
kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums); Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai
starptautiskām organizācijām.
Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai,
pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā
uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas
apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības
speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.
Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

