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Sveiki, novadnieki!

Aizvadītas

Lieldienas,

un

daba

jau

modusies. Pēdējā mēneša aktuālākais
jautājums ir Vides aizsardzības un
reģionālās
(VARAM)

attīstības
virzītā

ministrijas
Administratīvi

teritoriālā reforma. Lai gan šķiet, ka
par šo tēmu tiek runāts daudz un
dikti, un varbūt, ka sāk jau apnikt,
par to ir jārunā. It sevišķi tādos lauku
novados kā Mazsalaca. Mazsalacas
novada mājas lapā varat iepazīties
gan ar VARAM sagatavoto informatīvo
ziņojumu par gaidāmo reformu, gan
pašvaldības komentāru par šo ziņojumu.
Kā galvenais reformas mērķis, publiski
ir noteikts ekonomiski attīstīties spējīgu
LKO 3. šķ. Nr.266

Zolts Paulis (1880-1919) Kapteinis, 3.atsevišķā (studentu) bataljona 2. rotas
komandieris. Apbalvots par 1919. gada 18. maija durkļu cīņu pie Kauguriem. Ordenis
piešķirts pēc nāves – 1920. gadā.
Zolts Paulis dzimis 1880. gada 10. augustā Vidzemes guberņas Košķeles “Vecstārastos”
(Sēļu pagastā) Pētera un Marijas Zoltu ģimenē. Mācījies Sēļu pamatskolā, pēc tam
Mazsalacas draudzes skolā. No 1895. – 1897. gadam P.Zolts mācās Baltijas skolotāju
seminārā Kuldīgā. Vēlāk izglītību turpina mērnieku – taksatoru skolā Gorkos (Krievijā).
1901. gadā brīvprātīgi iestājas Krievijas armijā. Sākoties krievu – japāņu karam,
1904. gadā bijis brigādes komandiera adjutants, komandējis artilērijas bateriju.
Pirmajā pasaules karā Krievijas armijas rindās karojis Kaukāza frontē un Karpatos.
Apbalvots ar Staņislava IV šķiras, Annas III un IV šķiras, Vladimira IV šķiras ordeņiem.
1918. gadā, kad beidzas Pirmais pasaules karš, P.Zolts atgriežas Latvijā, dzimtajos
“Vecstārastos”. Taču drīz vien 1918. gada decembrī Latvijas un Igaunijas neatkarību
sāk apdraudēt lielinieku uzbrukumi. P.Zolts saprot, ka viņa svētākais pienākums ir
cīnīties par Latvijas brīvību, un kopā ar brāli Ādamu pievienojas brīvības cīnītājiem.
Paulis Zolts dodas uz Igauniju un no turienes ar kuģi uz Liepāju, kur sākumā ir vada,
vēlāk rotas komandieris Atsevišķajā studentu bataljonā kapteiņa dienesta pakāpē. Kā
virsnieks, Zolts ir ļoti stingrs. Kaut arī prasa ievērot stingru disciplīnu, tomēr sava
taisnīguma dēļ ir kareivju un virsnieku cienīts un mīlēts.
Zolta kaujinieki piedalās pirmajās Kalpaka bataljona kaujās Kurzemē. Pēc Oskara
Kalpaka nāves no 1919. gada 31. marta Zolts paliek par rotas komandieri. Viņš parāda
sevi kā īstu gara aristokrātu un ideālu audzinātāju. Brīvprātīgie Liepājas pusaudži,
studenti un jaunie strādnieki, kuri bija nedisciplinēti, īsā laikā kļūst par disciplinētiem,
pašaizliedzīgiem karotājiem. No 31. marta līdz 16. maijam Zolta rota piedalās 6 kaujās
pret lieliniekiem, neciešot zaudējumus savā pusē.
1919. gada 18. maija rītā rota izcīna visa Latvijas atbrīvošanas kara dramatiskāko un
nevienlīdzīgāko cīņu. Jūrmalas Kaugurciema kāpās ienaidnieka pusē ir vesels bataljons
(1000 karotāju), bet kapteinim Zoltam tikai 145 vīri. Drīz pēc kaujas sākuma pārstāj
darboties ložmetēji, jo iepriekšējās nakts spēcīgajā vējā to mehānismi saputināti ar
kāpu smiltīm. Pēc laika sāk pietrūkt patronas šautenēm, jo, atverot cīņai sagādātās
patronu kastes, izrādās, ka patronas derīgas vācu ražotajiem ieročiem. Zolta rotas
bruņojumā bija Krievijā ražotās šautenes. Lai noturētu fronti un nepieļautu pretinieka
tālāku virzīšanos, kapteinis Zolts un viņa cīņa biedri pieņem vienprātīgu lēmumu – uz
priekšu uzbrukumā ar šauteņu durkļiem. Prātam neaptverams skrējiens pretim nāvei.
Viena latviešu rota, vienīgi ar durkļiem un nažiem apbruņota, devās cauri ugunīgām
ložu šaltīm. Četru ložu krūtīs trāpīts, rotas priekšgalā krīt komandieris Zolts, bet rota
neatkāpjas, tā turpina uzbrukumu un notur fronti starp Kauguriem un Sloku. Pretinieks
kaujā cieš smagus zaudējumus, kritušie arī Zolta rotā.
Pateicoties kapteiņa Zolta varonībai, atsevišķā studentu bataljona 2. rota bija izcīnījusi
varonīgāko cīņu Latvijas Brīvības kara vēsturē.
Zolta rotas kritušos virsniekus un kareivjus apbedīja Ķemeru baznīcas kapsētā.
1920. gada maijā kapteini Zoltu pārapbedīja dzimtas kapos Mazsalacā.
Pēc kapteiņa Zolta nāves 2. rotas vadību pārņem kapteinis Jānis Kalniņš. Turpmākās
gaitās “zoltieši” piedalās Rīgas un Vidzemes atbrīvošanā, kaujās pret Bermonta
FOTO: Vanda Gluha
karaspēku un Latgales atbrīvošanā.

un neatkarīgu pašvaldību izveidošana.
Ja šādu mērķi ar reformu izdotos
sasniegt, es, protams, to atbalstītu,
tomēr nav ne aprēķinu, ne pierādījumu
no pasaules pieredzes, kas liecinātu par
to, ka paplašinot (apvienojot) novadus,
tas

veicinātu

ekonomisko

izaugsmi.

Ir pētījumi, kas parāda, ka teritorijas
maiņa ar izaugsmi nav saistīta. Vēl
vairāk - reformas virzītāji nepiemin
riskus, kurus šāda reforma rada. Tie
ir: vēl straujāka cilvēku aizplūšana no
lauku teritorijām, novada iedzīvotāju
demokrātiskās

iesaistes

un

spējas

ietekmēt procesus kopienā mazināšanās
un citi. Tas, ko mēs varam darīt lietas
labā, ir uzrunāt Saeimas deputātus,
par kuriem balsojām, lai viņi skaidro,
kādēļ šāds lēmums tiek virzīts un
uzklausa iedzīvotāju bažas. Pagājušajā
avīzē rakstīju, ka uzrunāju Jaunās
konservatīvās partijas deputātus, kā
lielākā atbalsta saņēmējus vēlēšanās
Mazsalacas novadā, lai viņi atbrauktu
uz Mazsalacu tikties ar iedzīvotājiem.
Pagaidām ir izdevies noteikt iespējamo
datumu - tikšanās Mazsalacas novada
Kultūras centrā 17. maijā plkst.18:00.
Cerēsim, ka izdosies! Mums kopīgi
jāturpina uzrunāt tautas priekšstāvji!
Apņēmības

un

darba

spara

pilnu

pavasari vēlot,
Mazsalacas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis
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MŪSĒJIE

APRĪLIS MAZSALACAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Pavasaris pirmsskolā iesācies aktīvi darbojoties. Aprīļa pirmajā
nedēļā norisinājās atvērto durvju pasākums, kad aicinājām
vecākus visas dienas garumā pavadīt laiku kopā ar mums!
Iestādē viesojās ne tikai esošo, bet arī topošo audzēkņu vecāki,
lai iepazītos ar ikdienu pirmsskolā gan Mazsalacas, gan
Ramatas grupiņās. Nedēļa noslēdzās ar izglītojošu lekciju
skolotājiem un vecākiem. Lekcijā uzstājās Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas Asoc. prof. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece.
Tika runātas dažādas aktuālas lietas par ikdienas kustībām
bērnu priekam un attīstībai ilgtermiņā.
Lektore uzsvēra, cik svarīgi bērniem aktīvi kustēties ir tieši
savas dzīves pirmajos trīs gados, kad viņu organismā notiek
daudz svarīgu fizioloģisku procesu. Aicināja vecākus bērnam
mācīt patstāvību, nedarīt lietas bērnu vietā, ar kurām viņi paši
tiek galā! Kustība un fiziskā slodze ir līdzeklis izziņu spēju
attīstībai. Tāpēc fiziskajai izglītībai –fiziskajiem vingrinājumiem –

ir jābūt katru dienu tikpat daudz, cik garīgajām nodarbībām.
Lika aizdomāties, cik mēs paši vecāki aktīvi kustamies un kā
mēs rādām piemēru saviem bērniem. Jo bērnam vislielāko
prieku sagādā aktīvi kopā ar vecākiem pavadītais laiks.
Šajā mēnesī ļoti aktīvi mācās ne tikai bērni, bet arī darbinieki.
Atsvaidzinājām un papildinājām zināšanas pirmajā palīdzībā.
13. aprīlī iestādes darbinieki devās pieredzē uz Rīgu.
Apmeklējām bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”
estētikas skoliņu “Mazais prātnieks” un Latvijas Nacionālo
bibliotēku. Aprīļa un maija mēnesī trīs dienas pie mums
izglītības iestādē norisināsies Dabas aizsardzības pārvaldes
organizētie kursi “Dabaszinību apguves sekmēšana pirmskolā”.
Uz tikšanos bijām uzaicinājuši nākamā mācību gada 1. klases
audzinātāju Ilutu Praulu. Skolotāji savā starpā pārrunāja
bērnu sagatavotību skolai. Audzinātāja iepazinās ar topošiem
skolniekiem.

Latvijas tradicionālajai Lielajai Talkai
gatavojāmies arī mēs. Nedēļā pirms
Lielās Talkas pirmsskolas bērni un
darbinieki
aktīvi
darbojās
savas
apkārtnes sakopšanā. Mazie “Ezīšu”
grupas bērni devās palīgā pie bijušās
pirmsskolas auklītes. Savas mazās
rociņas liekot lietā, sakopjot piemājas
apkārtni. “Mārītes” grupiņa izvēlējās
uzkopt bijušās dzelzceļa līnijas vienu
posmu. “Bitītes” grupas bērni kopā ar
vecākiem veidoja zaļo nojumi spēļu
laukumiņā. “Sprīdīši” sakopa bērzu birzīti
aiz Svētās Annas baznīcas. “Cālīši” un
“Taurenīši” talkoja savā teritorijā pie
pirmsskolas.
Mazsalacas pilsētas PII vadītāja Saiva Liepa

IDEJU KONKURSS “MAZSALACAS NOVADA ZIEMASSVĒTKU KARTĪTE”

Šī
gada
februārī
konkursam
“Mazsalacas
novada
Ziemassvētku kartīte” bērni iesniedza 31darbu. No 1. līdz 31.
martam Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas ielā 4,
par visiem saņemtajiem zīmējumiem norisinājās balsošana.
Kopā par Ziemassvētku kartīšu darbiem balsots 119 reizes.
Gan iedzīvotāji balsojumā, gan deputāti komitejā par uzvarētāju
atzina vienu darbu – Karīnas Ismailovas zīmējumu
“Skaņaiskalns”. Sveicam! Viņa saņems Mazsalacas novada
suvenīru komplektu, dāvanu karti 10 euro vērtībā kancelejas
preču iegādei un decembrī 20 gab. izgatavotas sava zīmējuma
kartītes.
Pēc iedzīvotāju balsojuma četru labāko darbu autori saņems
simpātiju balvas no Mazsalacas novada pašvaldības un SIA
“Eglītes Mežs”:
• Karīna Ismailova, 6. klase, “Tilts pār Salacu”
• Nora Lauzne, 5. klase, “Ziemassvētki Mazsalacā”
• Nikolass Akimovs, 2. klase, “Sveču mežs Skaņajā kalnā”
• Madara Serma, 1.b klase, “Sveču mežs Skaņajā kalnā”

CĀLIS 2019

2019. gada 23. martā Mazsalacas novada Kultūras
centrā izskanējis mazo vokālistu konkurss “Mazsalacas
Cālis 2019”. Šogad konkursā savas balsis vingrināja
16 dalībnieki. Prieks, ka solistu vidū bija dziedātāji arī no
Ramatas pagasta un Burtnieku novada. Konkursantus
vērtēja žūrija: Elza Lauzne – pirmais skanīgākais
Mazsalacas Cālis; Rita Lizuma – VPDK “Skaņaiskalns”
koncertmeistare un kora “Salaca” dziedātāja; Daina
Ansone – pirmsskolas skolotāja un Dace Jurka –
Mazsalacas novada Kultūras centra direktore.
“Mazsalacas Cālis 2019” titulu ieguva RIČARDS
KLODZINSKIS.
“Muzikālākais Cālis 2019” un skatītāju simpātiju balva –
SĀRA SKREBELE.
“Skanīgākais Cālis 2019” – ERNESTS SIRMAIS.
MEGIJA ZVIEDRE – “Jaunākais Cālis 2019”.
IEVA KRAVAINE – “Sapņainākais Cālis 2019”.
ELĪNA KRAUKLE – “Košākais Cālis 2019”.
ELIZABETE ELĪZA TĪLIKA – “Pieredzējušākais Cālis 2019”.
MARTINS KRASTIŅŠ – “Nopietnākais Cālis 2019”.
“Mazsalacas Cālis 2019”
MARGITA BĒRZTĪSE – “Trauslākais Cālis 2019”.
Ričards Klodzinskis
RAIVO ZAĻKALNS – “Stilīgākais Cālis 2019”.
(foto: Laima Briede-Bērziņa)
DIĀNA BĒRZIŅA – “Apburošākais Cālis 2019”.
GUSTAVS PODGORNIJS – “Atraktīvākais Cālis 2019”.
AGATE LŪSE – “Nebēdnīgākais Cālis 2019”.
ELĪZA TUČA – “Simpātiskākais Cālis 2019”.
RENĀTE LŪSIŅA – “Smaidīgākais Cālis 2019”.
ANCE ANETE CIRCENE – “Emocionālākais Cālis 2019”.
Konkursu – koncertu ar dziesmiņām iepriecināja arī bijušie “Mazsalacas Cāļa” solisti,
Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi - muzikālā apvienība
“Dzenīši”: Patrīcija Zviedre, Samanta Ieviņa, Felicita Anna Skujiņa, Kate Elizabete
Tauriņa, Liāna Līva Brencāne un Agija Bērztīse.
Koncertu – konkursu atbalstīja: Mazsalacas novada pašvaldība, Mazsalacas novada
Kultūras centrs, Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde, SIA “Ābeles” Māris Rubulis, sarūpējot balvu skatītāju simpātijai, un SIA “Eglītes Mežs” - Dace
Mažānova, sarūpējot galveno balvu. Paldies viņiem! Paldies par atsaucību arī
pirmsskolas mūzikas skolotājai Inetai Spricei. Pavasaris ir iekrāsots! Uz tikšanos
“Mazsalacas Cāļa” 20. jubilejā 2020. gadā.
Konkursa “Mazsalacas Cālis” krustmāte,
pirmsskolas mūzikas skolotāja Baiba Bīviņa
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Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi!
Liels paldies visiem dalībniekiem: Karīnai
Ismailovai, Anetei Lienei Pidžai, Tīnai
Reingoldei, Danielam Markusam Dalkam,
Enijai Ozolai, Elīnai Segedenko, Laurai Alziņai,
Annijai Evertei, Luīzei Grotusei, Paulam
Duganam, Reinim Cīrulim, Norai Lauznei,
Meldrai Zaulai, Unai Praulai, Anastasijai
Anitai Duganei, Elīnai Ludriksonei, Andreasam
Džabouram, Ancei Frombergai, Normundam
Garajam, Jānim Dreimanim, Alisei Keitai
Lipertei, Nikolasam Akimovam, Madarai
Sermai, Robertam Skalbergam, Amandai
Tauriņai, Katrīnai Kimai Rudzītei, Kristai
Ozolai, Martinam Jānim Bērziņam, Artūram
Rūbam, Markusam Grīntālam un skolotājām
Inetai Martinsonei un Līva Prauliņai!

SUMINĀTI VIDES INICIATĪVAS “100 DARBI LATVIJAI” DARĪTĀJI
20. martā Mazsalacas novada pašvaldībā notika vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai”
sumināšanas pasākums. Pateicības rakstus par nesavtīgu piedalīšanos un vērtīgu
ieguldījumu Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai” saņēma
biedrība “Jauniešu vētra”, Mazsalacas vidusskolas 2016./2017. mācību gada
8.a klase un audzinātāja Merika Lūse, kā arī Mazsalacas novada pašvaldība.
Šajā vides iniciatīvā Mazsalacas novadā tika īstenoti seši projekti. Biedrība
“Jauniešu vētra” noorganizēja dabas izziņas pasākumus “Piliens dabas” un
“Mazsalacas dabas atklājēji”. Mazsalacas vidusskolas skolotājas Merikas Lūses
klase atjaunoja Valtenberģu muižas parka ainavas un dizaina elementus. Savukārt
Mazsalacas novada pašvaldība izgatavoja koka velosipēda skulptūras Skaņākalna
dabas parkā, rekonstruēja Valtenberģu muižas dīķu sistēmu un iekopa parku ar
jauniem, ilggadīgiem stādījumiem.
Vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 2016. gada vasarā uzsāka pašvaldību atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO” ar mērķi apvienot iedzīvotāju zināšanas,
čaklās darba rokas un resursus, lai līdz Latvijas nozīmīgajai jubilejai – 2018. gada
18. novembrim – kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides
labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī vides izglītībā.
Visi darbi ir apkopoti vienotā kartē mājas lapā: www.100darbilatvijai.lv
Anete Gluha, sabiedrisko attiecību speciāliste

SVEICAM!
2019. gada 23. martā Baložu vidusskolā,
Baložos, Ķekavas novadā, notika astotā
Latvijas līnijdejotāju Olimpiāde “RĪGAS
KAUSS 2019”. No Mazsalacas līnijdejotāju

grupas “Soli pa solim” olimpiādē piedalījās trīs
dejotājas:
• Sigita Andersone, dejoja Kristāla vecuma
grupā (Newcomer – Crystal) trīs dejas;
• Saiva Vēja, dejoja Dimanta vecuma grupā
(Newcomer – Diamond) trīs dejas;
• Ineta Fromberga, kura, ņemot vērā
iepriekšējā gada olimpiādē iegūto pieredzi,
dejoja Kristāla vecuma grupā ar pieredzi
(Novice – Crystal) četras dejas.
Latvijas līnijdejotāju Olimpiādē “RĪGAS KAUSS
2019” bija starptautisks tiesnešu sastāvs – no
Vācijas,
Igaunijas,
Francijas,
Beļģijas,
Nīderlandes, ASV, utt.
Pēc saspringtas dienas un konkurences ar
stiprajām latviešu un ārvalstu līnijdejotājām,
visas trīs mūsu dejotājas mājās pārveda
kausus un diplomus:
Sigita Andersone ieguva 2.vietu;
Saiva Vēja ieguva 2.vietu;
Ineta Fromberga ieguva 1.vietu!
Apsveicam līnijdejotājas! Liels paldies
vadītājai Allai Romančukai par pacietību un
atbalstu, mācot pareizos deju soļus!
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POZITĪVAS PĀRMAIŅAS GADA IENĀKUMU
DEKLARĀCIJU IESNIEDZĒJIEM

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2019.gada 16.aprīlī
spēkā stājas likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””,
kas nosaka trīs būtiskus jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanu.
Kurām personām tiek atlikts aprēķinātās nodokļa piemaksas termiņš
Līdz šim visiem iedzīvotājiem, kuri, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,
konstatēja, ka ir aprēķināta nodokļa piemaksa, to bija jāiemaksā Valsts kasē līdz
šī gada 17. jūnijam¹. Līdzšinējā kārtība arī turpmāk ir saglabāta saimnieciskās
darbības veicējiem un tiem, kas, nereģistrējot saimniecisko darbību, izīrē vai
iznomā savu nekustamo īpašumu.
Taču 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada 1.decembrim tām personām, kuru ar
nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem:
• 2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro;
• tie ir saņemti tikai Latvijā;
• no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
• tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus
(piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas
pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.)
Cik liela nodokļa summa iedzīvotājiem nebūs jāmaksā
Ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem, konstatēs, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa
nepārsniedz 1 (vienu) eiro, to neuzskatīs par nodokļa parādu un valsts budžetā
to nebūs jāiemaksā.
Cik lielu mēneša neapliekamo minimumu varēs piemērot saviem ienākumiem
Lai mazinātu personu loku, kam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jāpiemaksā nodokļa starpība, kas radusies piemērotā prognozētā mēneša
neapliekamā minimuma dēļ, iedzīvotāji paši varēs izlemt, cik lielu neapliekamo
minimumu vēlas piemērot saviem mēneša ienākumiem.
Noslēdzot ar darba devēju rakstisku vienošanos, darba vietā tiks piemērots tik
liels mēneša neapliekamais minimums, kādu darbinieks pats būs izvēlējies.
Vienīgais nosacījums – pašas personas prognozētais mēneša neapliekamais
minimums nedrīkstēs pārsniegt VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru, t.i., būt lielāks par summu, kas ir norādīta personas elektroniskajā
algas nodokļa grāmatiņā.
Šāds risinājums nav obligāts, tā ir papildu iespēja, kuru ikviens, izvērtējot savu
ienākumu apmēru, var izmantot pēc brīvas izvēles. Par šīs iespējas izmantošanu Valsts ieņēmumu dienests papildus nav jāinformē.
Kā paaugstināts neapliekamo ienākumu deklarēšanas slieksnis
Tāpat kā līdz šim iedzīvotājiem būs jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurā
uzrādīti ar nodokli neapliekamie ienākumi. Taču sākot ar 2020.gadu to būs
obligāti jādara tikai gadījumā, kad kopējā gada laikā saņemto ar nodokli
neapliekamo ienākumu summa pārsniedz 10 000 eiro. Līdz šim šis slieksnis bija
4000 eiro.
Gada ienākumu deklarāciju iespējams iesniegt arī tepat - Mazsalacā. Atnāc uz
Mazsalacas novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
centru pašvaldības ēkā – mēs palīdzēsim!
¹Tāpat kā līdz šim, gadījumos, kad deklarācijā aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to
varēs samaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūlijam, 16.augustam un 16.septembrim, iemaksājot
katru reizi trešo daļu no šīs summas.

IZSLUDINĀTA LEADER PROJEKTU KONKURSA 5.KĀRTA UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATBALSTAM UN SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTIEM
Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu
uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2019. gada
23. aprīļa līdz 2019. gada 23. maijam.
Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA
stratēģijai 2014.-2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.
Projekta konkursa 5.kārtā pieejams finansējums 682 082.81 EUR.
Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:
1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts –
267 441.64 EUR;
2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana – 110 374.42 EUR.
un 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās (sabiedriskā
labuma projekti):
3.Rīcība: Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana –
90 101.80 EUR;
4.Rīcība: Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana –
84 063.15 EUR;
5.Rīcība: Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana –
80 101.80 EUR;
6.Rīcība: Atbalsts pamatlīdzekļu iegādei institūcijām, kuru darbības mērķis
personu ar garīga rakstura invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem
integrācija sabiedrībā – 50 000.00 EUR.
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AKTUĀLI

TREŠAJĀ DABAS SKAITĪŠANAS SEZONĀ
APSEKOS PUSMILJONU HEKTĀRU ZEMES

Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara atnākšanu ir sākusies arī dabas
skaitīšanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde)
uzdevumā 247 dabas eksperti pētīs Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas
Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas,
kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.
Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram pusmiljonu hektāru plaša
teritorija, kurā viņi apsekos dažādus dzīvotņu veidus, piemēram, bioloģiski
vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvus, avoksnājus,
cilvēka mazietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu
atsegumus.
No aprīļa līdz novembrim ir plānots apsekot gan valstij un pašvaldībām, kā
arī privātīpašniekiem piederošus īpašumus 91 Latvijas novadā. Marta
beigās jau ir izsūtītas informatīvas vēstules 30 tūkstošiem zemju
īpašnieku, ka tiks skatītas dabas dzīvotnes viņa zemes vienībā vai var tikt
šķērsots īpašums, lai inventarizētu blakus esošo zemes vienību.
“Latvijas daba ir daudzveidīga un unikāla, un šobrīd ikvienam ir iespēja to
baudīt, novērtēt, apzināties un saglabāt nākotnei. Nevar noliegt, ka cilvēks
kā ekosistēmas daļa to būtiski ietekmē, tādēļ tik ļoti lielu nozīmi dabas
izpētei pievērš zinoši speciālisti visā pasaulē. Arī Latvijā bioloģiski vērtīgie
biotopi jeb dzīvotnes ir veidojušies ilglaicīgi, tāpēc svarīgi tos apzināt, lai
varētu turpināt pareizi apsaimniekot,” pauž dabas skaitīšanas vadītāja
Irisa Mukāne.
Zemes īpašniekam ir tiesības piedalīties īpašuma apsekošanā un uzdot par
to jautājumus. Pievienoties var apsekošanas brīdī, satiekot savā īpašumā
ekspertu ar Pārvaldes izsniegto apliecību (skatīt attēlu Nr.1), vai iesniegt
Pārvaldei rakstisku iesniegumu (skaitamdabu@daba.gov.lv vai Baznīcas
iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) līdz 15.maijam par vēlmi
piedalīties sava īpašuma apsekošanā.
Eksperta paustais skaidrojums par dabas vērtībām apsekojuma brīdī ir
informatīvs. Ja īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops,
pēc datu kvalitātes pārbaudes 2020.gadā īpašnieks saņems rakstisku
informāciju un vienlaikus tā būs pieejama arī Pārvaldes uzturētajā dabas
datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Tas ļaus zemes
īpašniekiem taupīt laika un finanšu resursus, kā arī atvieglos dažādu
jautājumu risināšanu, atļauju saņemšanu, detālplānojumu izstrādi utt.
Lai skaidrotu procesu, tā nepieciešamību un sniegtu atbildes uz iedzīvotāju
jautājumiem, arī šogad tiks organizēti semināri dažādās pašvaldībās.
Plašāka informācija par dabas skaitīšanu, plānotajām aktivitātēm, atbildes
uz populārākajiem jautājumiem, iedzīvotāju informatīvajiem bezmaksas
semināriem
pieejama
vietnē
www.skaitamdabu.gov.lv
vai
www.daba.gov.lv.
Biotopu apzināšana norit dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros. Visu dabas skaitīšanas aktivitāšu
īstenošana paredzēta līdz 2023.gadam.

PAR LATVIJAS VALSTS KAROGU

25. martā tika novērots, ka ievērojami daudzu māju īpašnieki nav izkāruši Latvijas
valsts karogu ar sēru noformējumu.
Latvijas valsts karoga likuma (2009.gada 18.novembris) 7.panta 1. un 2.daļa, Latvijas valsts karoga lietošana svētku, atceres un atzīmējamās dienās, nosaka:
(1) Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko
personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1.maijā,
4.maijā, 21.augustā, 11.novembrī un 18.novembrī.
(2) Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto
tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām
novieto 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.
Sodu par šī likuma neievērošanu nosaka LAPK 201.43 pants. Par Latvijas valsts
karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas
pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības
pārkāpšanu izsaka brīdinājumu. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz četrdesmit euro.
Mazsalacas novada pašvaldības policija

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties
biedrības “No Salacas līda Rūjai” mājaslapā http://www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā
(adrese: Mūrmuižas iela 9, 3.stāvs, Valmiera, LV – 4201), kā arī Lauku atbalsts dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv.

Ineta Būda, biedrības administratīvā vadītāja
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MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

PAŠVALDĪBĀ

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDES LĒMUMI

2019. gada 17. aprīlī notika kārtējā Mazsalacas novada pašvaldības domes sēde, kurā
nolēma:
1. Apstiprināt izpilddirektora pārskatu par paveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu
starplaikā.
2. Apstiprināt domes priekšsēdētāja pārskatu par paveikto sēžu starplaikā.
3. Apstiprināt nosacīto cenu 11375.57 euro pašvaldībai piederošajam nekustamajam
īpašumam “Šķobas”, kas sastāv no vienas zemes vienības 6.6 ha platībā.
4. Pagarināt zemes nomas līgumu termiņu līdz 2038. gada 31. decembrim par neizpirktās
pilsētas zemes iznomāšanu.
5. Apstiprināt 1 ha zemes nomas pakalpojuma maksas gadā cenrādi lauksaimniecības
zemes vienībām: Skaņkalnes pagastā 36,00 euro, Mazsalacas pagastā 44,02 euro, Sēļu
pagastā 36,69 euro, Ramatas pagastā 34,10 euro.
6. Iznomāt zemes vienības „Pīleņģi” zemes gabalu 0.18 ha platībā.
7. Sadalīt Mazsalacas novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Jaunķurbēni”,
atdalot zemes vienību 2.45 ha platībā.
8. Nekustamajam īpašumam mainīt nosaukumu no „Skaidas” uz „Mākoņi”.
9. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 30B, Mazsalacā, nomas tiesību
izsoles rezultātus, par nomas maksu 28,50 euro gadā.
10. Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Liepu iela 9 zemes gabalu 500 m²
platībā.
11. Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības “Ceriņu pļavas” zemes gabalu 3 ha
platībā.
12. Pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības Muižas iela 2 zemes gabalu 364 m²
platībā.
13. Veikt grozījumus domes lēmumā Nr.8.16 “Par Mazsalacas novada pašvaldības maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” un izslēgt šādus ierakstus:

Nr. p.k. Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena ar PVN (euro)

7.

Kapa vietas ierādīšana ģimenes kapos

reize

3,52

8.

Jauna kapa vietas ierādīšana

reize

11,74

14. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Vecķurbēni”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.,
kas sastāv no 7 zemes vienībām, atdalot no tā trīs zemes vienības 24,75 ha platībā,
1,97 ha platībā, 20,74 ha platībā.
15. Ievēlēt Mazsalacas novada bāriņtiesas sastāvā par bāriņtiesas priekšsēdētāju Ilzi
Šteinbergu un 5 bāriņtiesas locekļus uz laika periodu no 2019. gada 1. septembra līdz
2024. gada 31. augustam.
16. Apstiprināt nolikumu “Grozījumi 2017. gada 17. maija nolikumā Nr.7/2017
“Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu iekšējo attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes nolikums””.
17. Piešķirt no Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem Latvijas
Nedzirdīgo sporta federācijai finansējumu 77,00 euro Mazsalacas novadā deklarētā
sportista dalībai 3. Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībās.
18. Apstiprināt Mazsalacas novada jauniešu projektu konkursa nolikumu.
19. Apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi Ramatas pagasta Kultūras centra telpu
nomai.
Nr.p.k. Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena ar PVN (euro)

1.

Zāle (+skatuve, tualetes, garderobe,
vējtveris, gaitenis, virtuve) 209,24 m2

stunda

3,88

2.

Kamīnzāle (+gaitenis, virtuve, tualete,
vējtveris) 64,30 m2

stunda

1,20

3.

Zāle (+kamīnzāle, virtuve, gaitenis, vējtveris,
skatuve, tualetes, garderobe) 242,44 m2

stunda

4,50

20. Apstiprināt Mazsalacas novada bāriņtiesas ētikas kodeksu.
21. Apstiprināt Mazsalacas novada bāriņtiesas nolikumu.
22. Apstiprināt projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide Mazsalacas novadā”
īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējumu
511 675,00 euro, t.skaitā attiecināmās izmaksas 455 375 euro, no kurām 264 924 euro
sastāda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 190 451 euro - nacionālais
publiskais finansējums (pašvaldības finansējums).
23. Nodot atsavināšanai sagatavotos apaļkokus (lietkoksni) 10,826 m³, rīkojot mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
24. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskatu ar bilances
kopsummu 10 814 033 euro.
25. Apstiprināt grozījumus Mazsalacas ūdenssaimniecības attīstības plānā.
26. Ieguldīt SIA „Banga KPU” pamatkapitālā 51000 euro no Mazsalacas novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta līdzekļiem ūdensvada un kanalizācijas būvniecībai
Kalna ielā, Mazsalacā.
27. Ieguldīt SIA „Banga KPU” pamatkapitālā 19950 euro no Mazsalacas novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem, tehniskā projekta izstrādei
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei R.Dārziņa, Lielajā, Dzirnavu un Aurupītes
ielās, Mazsalacā.
28. Apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas Škoda
Roomster izsoles rezultātus.
29. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaungrūbītes”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.,
kas sastāv no 3 zemes vienībām, atdalot no tā vienu zemes vienību 3,5 ha platībā.
Plašāk ar lēmumiem varat iepazīties Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā
www.mazsalaca.lv, sadaļā Pašvaldība, Publiskie dokumenti.

JŪTIES “IESTRĒDZIS”
– piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Bez maksas Tev būs iespēja:
 Piedalī�es semināros, darbnīcās, treniņos, sporta un kultūras
pasākumos
 Apgūt jaunas prasmes un iemaņas
 Mācī�es dažādos kursos
 Do�es vizītēs uz uzņēmumiem, iepazīt Tevi interesējošas profesijas

Pieteik�es vari, ja esi jaunie�s vecumā no 15 līdz 29
gadiem, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts kā
bezdarbnieks, nemācies
Pieteik�es vari pie programmas vadītājas Agritas
Bērziņas, e-pasts: agrita.berzina@mazsalacasnovads.lv,
Tālr. 29372138
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PAR PROJEKTU “VIDZEME IEKĻAUJ”
Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
plānu izstrādei izvērtēšana ir veikta 12 Mazsalacas novada bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Pamatojoties uz šiem plāniem, bērnu vecāki var prasīt plānā norādīto
pakalpojumu sniegšanu par projekta finanšu līdzekļiem. Šobrīd viens novada bērns saņem
sociālās aprūpes pakalpojumu katru mēnesi, viens bērns saņēmis ārstnieciskās masāžas
pakalpojumu 10 reizes, 4 bērni šobrīd saņem ārstnieciskās masāžas pakalpojumu. Lai
pieteiktos pakalpojumam, bērna vecākam, audžuvecākam vai aizbildnim:
1. jāaizpilda iesnieguma veidlapa (par katru pakalpojumu atsevišķs iesniegums)
Mazsalacas novada Sociālajā dienestā;
2. ja nepieciešams, pēc Sociālā dienesta lūguma, jāiesniedz papildus dokumenti.
Projekta ietvaros paredzēts sniegt atbalstu arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Mazsalacas novadā izvērtēšana individuālo sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas plānu sastādīšanai veikta 13 šādām personām. Pašlaik pakalpojumi
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem vēl netiek sniegti, tiek veikts
skaidrojošs darbs, lai personas būtu gatavas iesaistīties pakalpojumu saņemšanā. Pirmais
pakalpojums, kas tiek plānots šiem cilvēkiem – atbalsta grupas nodarbības pavasarī.
Plašāka informācija par projektu pieejama Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā
www.vidzeme.lv sadaļā “Deinstitucionalizācija”. Mazsalacas novadā šī projekta
kontaktpersonas: Mazsalacas novada Sociālā dienesta vadītāja Agrita Bērziņa (mob.t.
29372138, e-pasts: agrita.berzina@mazsalacasnovads.lv), pašvaldības projektu vadītāja
Vita Reinalde (mob.t. 25625350, e-pasts: vita.reinalde@mazsalacasnovads.lv).
Vita Reinalde, projektu vadītāja

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! Anketas pieejamas Mazsalacas novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs
un bibliotēkās, kā arī mājas lapā www.mazsalaca.lv.
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.

SKOLĒNIEM IESPĒJA STRĀDĀT

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkoto
pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs” skolēniem būs iespēja strādāt Mazsalacas
novada pašvaldības iestādēs.
Mazsalacas novada pašvaldība aicina pieteikties novadā
deklarētos skolēnus vecumā no 15 – 20 gadiem. Pieteikšanās no
2019. gada 29. aprīļa plkst. 8:00 līdz 6.maija plkst. 17:00.
Anketu varēs aizpildīt internetā, Mazsalacas novada pašvaldības
mājas lapas sākumlapā (paritinot zem plakātiem). Anketā būs
jāieraksta savs Vārds, Uzvārds, dzimšanas dati, telefona numurs un
dzīvesvieta. Skolēniem darba vietas tiks nodrošinātas reģistrācijas
kārtībā un darba pārrunās ar pašvaldības iestādēm.
Neskaidrību gadījumā droši zvaniet pa tālr. 29470043 (Anta Ķirse).

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

APTAUJA PIRMSSKOLĀ

Marta un aprīļa mēnesī Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē tika veikta
pirmsskolas skolotāju un vecāku anketēšana. Ar anketas palīdzību vēlējāmies
noskaidrot vecāku viedokli par šobrīd paveikto un nepieciešamos uzlabojumus mūsu
iestādes izaugsmei un attīstībai. Aptaujas rezultātus plānots iekļaut Mazsalacas
pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē.
Aptaujā iekļautie jautājumi ļauj izvērtēt iestādes kvalitāti, atbalstu izglītojamiem,
sadarbību ar vecākiem, iestādes vidi, resursus, darba organizāciju, vadību un kvalitātes
nodrošinājumu. Anketēšanā saņēmām ļoti lielu atsaucību no vecākiem. Anketas
aizpildīja 78 % bērnu vecāki. Kopumā ir saņemtas ļoti daudz pozitīvu atziņu par esošo
pirmsskolas darbu.

Plašāk ar anketas apkopojumu būs iespējams iepazīties pirmsskolas pašnovērtējuma
ziņojumā.
Jautājums: “Kas būtu uzlabojams pirmsskolas organizētajos pasākumos vecākiem?”
Lielu daļa vecākus apmierina jau šobrīd organizētie pasākumi. Ieteikums no Ramatas
grupu vecākiem bija – pasākumus vecākiem kopā ar bērniem organizēt pēcpusdienās.
Šobrīd pasākumi pārsvarā tiek organizēti dienas pirmajā pusē vai pusdienlaikā, tas
saistīts galvenokārt ar transporta kustību. Taču noteikti šo jautājumu var risināt - katra
grupa ar saviem vecākiem mācību gada sākumā vienojas par kopīgiem pasākumiem un
to norišu laikiem.
Ieteikums bija biežāk organizēt vecāku kopsapulces ar dažādu lektoru piesaisti. Iestādei
ir plānotas vecāku kopsapulces divas reizes mācību gadā - rudenī un pavasarī, kurās
tiks uzaicināti lektori par aktuālajām tēmām.
Jautājums: “Ja Jums būtu iespēja pirmsskolā uzlabot vienu lietu, kas tā būtu?”
Ieteikumi bija salīdzinoši daudz, no 74 anketām 36 anketas saņēmām ar ierosinājumiem.
Visbiežākie ieteikumi bija par Ramatas grupu āra rotaļlaukuma labiekārtošanu. Nelieli
darbi laukuma labiekārtošanā jau tiek veikti šajā mācību gadā. Arī nākamajā gadā
plānojam turpināt laukuma labiekārtošanu, atbilstoši finanšu iespējām. Šogad bija
iecere papildināt Mazsalacas publiskā rotaļlaukuma iekārtojumu, taču sakarā ar
finanšu nepietiekamību, tas netika realizēts. Cerams, ka izdosies nākamajā gadā.
Vecāki vēlas, lai tiktu izveidota dežūrgrupiņa jūlija un augusta mēnešos arī Ramatā.
Šobrīd vasaras mēnešos pirmsskola bērniem ir atvērta jūnija mēnesī trīs grupas
(Mazsalacā 2, Ramatā 1), jūlijā un augustā viena grupa Mazsalacā. Bērniem no Ramatas
grupām ir iespēja jūlija un augusta mēnesi apmeklēt pirmsskolu Mazsalacā. Šādu
iespēju iepriekšējos gados ir izmantojuši vidēji 2-3 bērni. Lai grupas tiktu atvērtas
Ramatā visos vasaras mēnešos, tas prasa papildus finansiālus resursu – darbinieku
nodrošināšana grupā 3 cilvēki, papildus vēl ēdināšanas pakalpojumi. No pašvaldības
puses risinājums varētu būt transporta nodrošinājums bērnu izvadāšanai uz
Mazsalacu.
Vecāki izsaka vēlmi pēc biežākām fiziskajām aktivitātēm pirmsskolā. Pašlaik tiek
integrēts mācību process, kurā bērni dažādās rotaļnodarbībās ir kustībā (bērni izkustās
rīta aplī, nodarbībās ārā, pastaigās, aktivitātēs laukumā). Organizētas fiziskās
aktivitātes ar sporta skolotāju katrai grupai notiek divas reizes nedēļā. Vēl sadarbībā ar
Rūjienas novada sporta skolu piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem ir iespēja divas
reizes nedēļā apmeklēt sporta nodarbības Mazsalacas vidusskolas sporta zālē.
Papildus organizētās aktivitātēs plānots ieviest nākamajā mācību gadā, izvērtējot
finanšu iespējas.
Liels paldies visiem, kuri aizpildīja un iesniedza anketas. Jūsu viedoklis mums ir ļoti
svarīgs – mūsu kopīgai izaugsmei!
Mazsalacas pilsētas PII vadītāja Saiva Liepa

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA ATBALSTĪTIE PROJEKTI SĒĻU MUIŽĀ
21. aprīlī projektā “Pavasara saulgriežu meistardarbnīcas Sēļu muižā”
apmeklētāji varēja pavadīt Lieldienas kopā ar ģimeni, mācoties dažādas amata
prasmes ādas un kokapstrādes meistardarbnīcās un iepazīstot Lieldienu
tradīcijas.
13. jūlijā Sēļu muižas dārza svētku ietvaros tiks realizēts projekts “Anglijas
karaļa Henrija VIII mūzika Sēļu muižā”, galveno akcentu liekot uz karaļa
aizrautību ar mūziku un viņa dzejdara spējām. Sēļu muižas Dārza svētkos esam
iecerējuši senās mūzikas koncertu, kurā skanēs viņa autordarbi, kas
saglabājušies un atrodami manuskriptā "Henrija VIII dziesmu grāmata" (Henry
Vlll's songbook), kas izdota ap 1518. gadu. Koncerta mākslinieciskais vadītājs
Lenards Gotlubs - viduslaiku un renesanses lautas spēlmanis kopā ar senās
mūzikas profesionāļiem - Dārtu Treiju (balss, blokflauta) un Laumu Liepiņu
(viola da gamba), muzicējot uz laikmetam atbilstošiem instrumentiem, atklās
mūzikas monarha - Henrija VIII jūtas, kādas valdīja karali valdnieka pienākumos
un pirmajās mīlas dēkās. Mūziku papildinās stāsti par notikumiem, kādi
risinājās 16. gadsimta Anglijas galmā. Projektus finansē Valsts kultūrkapitāla
fonds. Uz tikšanos Sēļu muižā!
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GADA ZOBĀRSTS 2018 – DANIELS VEREMEJS

Mazsalacā jau kopš pagājušās
vasaras
pacientus
pieņem
zobārsts Daniels Veremejs. Šogad
14. martā viņu apbalvoja kā Gada
zobārstu 2018, ko novērtējuši arī
mūsu novada ļaudis. Daniels
Veremejs jau pēc 9. klases zinājis,
ka vēlas kļūt par ārstu, tāpēc
padziļināti studējis bioloģiju un
ķīmiju, lai varētu mācīties Rīgas
Stradiņa Universitātē.
Par saikni ar Mazsalacu ārsts
atklāj, ka Mazsalacā dzīvojis viņa
vecvectēvs
Ivans
Veremejs.
Mazsalaca jau tad esot bijusi
iecienīta pastaigu vieta, īpaši
Skaņaiskalns. Šobrīd zobārsts
Mazsalacā pacientus pieņem divas
reizes nedēļā – ceturtdienās un
piektdienās. Pārējo laiku strādā
Rīgā,
Valmierā
un
drīzumā
Lejasciemā. Par zobārsta karjeru
Daniels stāsta, ka grūtākā bijusi mācīšanās, pārejais nākot ar pieredzi un
sevis attīstīšanu. Studēšana esot bijusi ļoti intensīva - reizēm naktīs iznācis
gulēt tikai divas stundas. Daudz esot bijis jāmācās no galvas, un lielākā daļa
mācību literatūras bijis svešvalodās.
Arī šobrīd brīvdienas Danielam ir reti, un arī ja ir, tad tajās ir lietas, kuras
jāizdara. Pats ārsts saka: “Cenšos svētdienas ņemt brīvas, taču dažreiz sanāk
pastrādāt. Man patīk, ka varu pats plānot savu grafiku, un, ja nepieciešams,
būt brīvs arī darba dienā.” Neskatoties uz saspringto grafiku, Daniels atklāj, ka
svarīgākais ir jābūt aicinājumam darīt savu darbu, tad arī viss izdosies. Ja
aicinājuma nav, tad labāk to nevajag darīt. Par zobārsta darbu Daniels atklāj:
”Labākais ir tas, ka ir sava veida dažādība. Darbs noteikti nav vienmuļš. Patīk,
ka cilvēki nāk pie manis, nevis man jāiet pie cilvēka. Sanāk, ka visu laiku
atrodos savā komforta zonā.” Zobārsts piekrīt, ka šāda veida darbs var būt
nepatīkams un emocionāls, taču atgādina, ka nedrīkst darbu un sajūtas pēc tā
vest uz mājām. Ārsts iesaka, ka stress, ko izjūt darbā, ir jāaizstāj ar kādu
hobiju, kā piemēram, sporta zāles apmeklēšanu, peldēšanu vai gleznošanu.
Pats Daniels cenšas pēc iespējas biežāk nodarboties ar sportu fitnesa zālēs
gan Valmierā, gan Rīgā.
Jautājot zobārstam, kā tad pareizi ir jārūpējas par savu zobu veselību, viņš
stāsta: “Galvenais ir tīrīt zobus no rīta un vakarā. Nav nozīmes, ar cik dārgām
zobu birstēm vai zobu pastām, nozīme ir tīrīt kārtīgi un nesteidzoties. Ir daļa
cilvēku, kuri netīra vispār, jo neskaitās, ka ieliek mutē zobu birsti un divas
reizes pabrauka. Daudzi baidās no tīrīšanas, jo, piemēram, asiņo smaganas,
tāpēc izlemj netīrīt. Tieši tāpēc jau tur ir iekaisums, ka nav iztīrīts. Ir gadījumi,
ka cilvēks sāk rūpīgāk tīrīt un iekaisums pāriet, vai arī jāapmeklē zobu
higiēnists.” Par pacientu bailēm un kurioziem apmeklējumu laikā zobārsts
stāsta, ka cilvēki bieži ir nobijušies, bet tad ārsts cenšas paralēli darbam
stāstīt, kas tieši notiek un kādi priekšmeti tiek izmantoti. Tas cilvēku
nomierinot, un darbs iet veiklāk uz priekšu. Gadoties arī tā, ka pacients no
bailēm noģībst vai bieži sajauc apmeklējumu – atnāk citā dienā, bet tieši tajā
pašā pulksteņa laikā.
Par balvas saņemšanu Daniels Veremejs atklāj, ka esot bijis ļoti patīkami tikt
novērtētam no iedzīvotāju puses. Kopš balvas saņemšanas nekas īsti neesot
mainījies – jau nākamā dienā pēc ceremonijas astoņos no rīta Daniels bija
Mazsalacā, lai pieņemtu pacientus un palīdzētu kādam no mūsu
novadniekiem.
Novēlam Danielam nebeidzošu degsmi un vēlmi strādāt ar novada ļaudīm, un
paldies, ka novadā ir par vienu labu un profesionālu ārstu vairāk!
Karīna Onukrāne, sabiedrisko attiecību speciālistes praktikante

SĒĻU MUIŽA – LPMA BIEDRS
Šī gada sākumā Sēļu muiža pievienojās
profesionālajai biedrībai "Latvijas Piļu un
muižu
asociācija".
Šajā
biedrībā
dalībnieks ir arī Valtenberģu muiža, līdz
ar to mūsu novada muižas pilnībā var
izmantot biedrības piedāvātās aktivitātes.
Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt
Latvijas
kultūras
mantojuma
saglabāšanu, piļu un muižu unikālo
kultūras mantojuma vērtību un vides apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu,
izmantošanu un attīstību; sekmēt tūrisma, kultūras un radošu industriju nozaru un
ar tām saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un muižās.
Latvijas Piļu un muižu asociācija un Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija
aicina skolēnus piedalīties aizraujošā konkursā “Mans biznesa plāns Latvijas pilij
vai muižai”. Konkursā aicina piedalīties 7.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēnu
komandas. Uzvarētāju komandas iegūs iespēju visai klasei rīkot neaizmirstamu
klases vakaru kādā Latvijas pilī vai muižā.
Jāizvēlas pils vai muiža, kam rakstīt biznesa plānu. Jāpiesakās pils vai muižas
apmeklējumam (elektroniski) līdz 2019. gada 3. maijam! Jāuzraksta biznesa plāns
apmeklētajai pilij vai muižai un jāiesniedz elektroniski uz e-pastu:
muizaslv@gmail.com līdz 2019. gada 31. maijam. Nolikums pieejams: www.pilis.lv.
Kontaktinformācija papildus jautājumiem: muizaslv@gmail.com. Konkursā piedalās
arī Sēļu muiža un aicina skolēnus ciemoties!
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VĒSTURE

MAZSALACAS VIDUSSKOLAI 100

No 1980. gada līdz 1989. gadam
Mazsalacas vidusskolas kolektīvu vadīja
direktors Mihails Siņicins. Viņa vietnieki
mācību darbā bija Gaida Šmelte, Biruta
Dzintara, Jānis Reinvalds, Inta Miķelsone,
Dzintra Grantiņa un ārpusklases darba
organizatore Taiga Eglīte.
Absolventiem spilgtākās atmiņas skolas
dzīvē šajā laikā saistās ar darbu rudens
un pavasara talkās, kolhozos, ar darbu
LOTOS vienībās vasarā. Tās bija ne tikai
No kreisās:
skolas absolventi
Kalvis
Pēdējā skolas diena. 1984.
gads. Klases
audzinātāja
RitaZalcmanis
Ertmaneun
sastrādātas rokas, nogurums pēc darba,
Ansis Epners filmas “Atbalss” uzņemšanas laikā
bet arī sacensības, pasākumi, negulētas
jauno.
Vitas
Straubergas
naktis. 1985, gadā LOTOS vienība “Rūķi”
(61.
izlaidums)
izpildījumā
skan
rajona
skatē ieguva 1. vietu, bet republikā
Pēdējā skolas diena. 1963. gads. Klases audzinātāji Aina Zālīte un Kārlis Zālīte
Solvitas
Krujas
(61.
izlaidums)
5. vietu. Vienības pārstāvji Guna Pētersone
dziesma ar Anša
1982. gada rudens karnevāls. komponētā
un Gundars Seimans balvā saņēma
Skolas absolventi K.Zalcmanis un A.Epners uzņem filmu “Atbalss” Epnera vārdiem. Filmas izskaņā
ceļazīmi uz starptautisko darba un atpūtas
gada
59.
izlaiduma
nometni Bulgārijā. 1988. gadā skolotāju 1982. gada rudenī skolas absolventi kinorežisors 1983.
Ansis
Epners
un
operators
Kalvis
Zalcmanis
absolventi
iet
pāri
līgojošajam
Jāņa Valentinoviča un Andra Grāvja
vadībā tapa jauna automodelisma trase, uzņem par skolu dokumentālo filmu “Atbalss”. tiltam, lai, tāpat kā daudzi pirms
kura bija modernākā un lielākā valstī. 1984. gada 27. martā laikraksta “Liesma” rakstā un daudz pēc viņiem, dotos no
Lieliski bija labāko automodelistu Māra par tikšanos ar skatītājiem Mazsalacā pēc filmas savas skolas lielajā dzīvē, līdzi
Kalniņa, Andra Laužņa, Jāņa Liepiņa pirmizrādes A.Epners teicis, ka “filmu veidojot, viņa ņemdami saujiņu vēja no Salacas
panākumi
rajona
un
republikas nodoms nav bijis aplūkot visas lauku skolas krastiem.
Baiba Meļķe
sacensībās,
kurās
piedalījās
ar problēmas. “Atbalss” radusies vairāk kā impulss”.
Filmā
skolas
dzīves
ainas
savijas
ar
dabu,
vecais
ar
pašgatavotiem modeļiem.

CĒSU PULKA SKOLNIEKU ROTAS CEĻOJOŠAIS PIEMIŅAS KAROGS

Latvijas Brīvības cīņās (1918-1920) īpaši nozīmīgas bija
Cēsu kaujas no 1919. gada 6. līdz 23. jūnijam Cēsu
apkārtnē. Cīņās aktīvi piedalījās skolu jaunatne – Cēsu
pulka brīvprātīgo rota. Pēc Valmieras atbrīvošanas no
lieliniekiem 1919. gada 26. maijā, Valmieras reālskolas
vingrošanas skolotāja Alfrēda Lukstiņa vadībā sākās
brīvprātīgo skolnieku reģistrēšana kaujas un
pašaizsardzības grupas izveidei Valmierā, tajā pieteicās
aptuveni 70 skolnieki un studenti no 14 līdz 20 gadu
vecumam. Cēsu reālskolā no apkārtējām skolām
pieteicās vēl 38 skolnieki, kurus organizēja
virsleitnants Gustavs Grīns (vēlāk rotas pirmais
komandieris). Abu grupu apvienošanās notika Cēsīs
1919. gada 5. jūnijā. Saformētā vienība – 108 skolnieki
– tika ieskaitīti 2. Cēsu kājnieku pulka sastāvā kā 8. rota,
tautā saukta par Cēsu pulka Skolnieku rotu.
1929. gadā tika izveidota Cēsu pulka bijušās brīvprātīgo
Skolnieku rotas karavīru biedrība, kas aktīvi darbojās
kritušo biedru piemiņas saglabāšanā un skolu
jaunatnes patriotiskajā audzināšanā. Visnozīmīgākā
biedrības tradīcija saistās ar Cēsu pulka Skolnieku
rotas ceļojošo piemiņas karogu. Līdzekļus karogam

saziedoja skolnieki un skolotāji no 9 Ziemeļlatvijas pilsētu – Cēsu, Valmieras,
Limbažu, Mazsalacas, Rūjienas, Valkas, Smiltenes, Gaujienas un Alūksnes –
vidusskolām, no kurām bija nākuši Skolnieku rotas karavīri. Rotas karogs, kā bijušo
brīvprātīgo skolnieku varonības un drosmes simbols, katru mācību gadu glabājas
pēc kārtas kādā minētajām skolām. 1940. gada jūlijā Cēsu pulka Skolnieku rotas
biedrības ceļojošais karogs no Limbažu ģimnāzijas tika pārvests uz Rīgu un nodots
glabāšanā Latvijas Vēstures muzejā. 1998. gadā tika izgatavota karoga kopija, kuru
ik gadu glabāšanā pārņem kāda no 9 Ziemeļlatvijas skolām.
Mācību gadā skolās notiek pasākumi, kuri sekmē nacionālās un valstiskās
identitātes nostiprināšanu, radot skolēniem iespēju līdzdarboties vēsturisko
tradīciju mantojuma saglabāšanā.
Mazsalacas vidusskola ir viena no tām skolām, kurām ir gods piedalīties ceļojošā
piemiņas karoga patriotiskajā pasākumā. Pirmo reizi Skolnieku rotas ceļojošo
piemiņas karogu Mazsalacas ģimnāzija saņēma 1932. gadā. Karogs Mazsalacas
vidusskolā atgriezās 2017. gadā un 2018. gadā. 2. Cēsu kājnieku pulka Skolnieku
rotas ceļojošā karoga glabātāju skolas, godinot un atceroties par Latviju kritušos
neatkarības un brīvības cīnītājus, satiekas karoga maiņas svinīgajā pasākumā.
Šogad Mazsalacā 2019. gada 16. maijā notiks 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas
ceļojošā piemiņas karoga maiņas pasākums:
Plkst.10.00 Pasākuma svinīgā atklāšana Mazsalacas vidusskolas pagalmā.
No plkst.10.30 - 12.30 militārās aktivitātes jauniešiem jauktās komandās skolas
teritorijā.
No plkst.13.45 - 15.00 Gājiens no Mazsalacas novada Kultūras centra. Ziedu
nolikšana Igauņu kapos, P.Zolta atdusas vietā un Varoņu birzītē.
No plkst.15.00 - 16.00 Svinīgs pasākums, karoga maiņas ceremonija Mazsalacas
novada Kultūras centrā.
Ieroču displeja apskate pilsētas centrā Tirgus laukumā

SVĒTKI SEV UN CITIEM!

Mazsalacas vidusskolas direktore Zaiga Ivana
saņem Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogu
no viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota
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Pirms 115 gadiem Mazsalacā tika uzcelts Saviesīgās biedrības nams ar
plašu zāli un blakus telpām. Fakts – nams nodega. Tad pretējā ielas pusē
tika uzcelts nams, kas vēl šodien kalpo kultūras procesa nodrošināšanai un
uzturēšanai Mazsalacā. Laiks skrien ātri un, vadot dienas un gadus,
kultūras nams saturiski un vizuāli mainās. Pirms pieciem gadiem svinējām
70, bet 2019. gada 18. maijā no plkst.14.00 sāksim svinēt aktīvu, radošu,
darbīgu, dažādu mākslu mīlošu cilvēku dzīvi visas dienas un nakts gaitā:
Amatu mājā rosīsies amatnieki, Kultūras centrā koncertos (“Salaca”, “Ēra”
,“Atbalss”, pilsētas Saieta laukumā “Svētdienas”, “Danču bērni”, ”Lībieši”,
“Skaņaiskalns”, “Magone”, “Oga”, “Soli pa solim”, “Minna”, un pie
Valtenberģu muižas “vecais internāts” iegūs jaunu fasādes akcentu. Šis
darbs taps pateicoties Kultūras centra gleznošanas darbnīcu dalībniecēm
un vadītājai Lailai Stradai. Aicinām apmeklēt foto un Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstādes! Vakarā plkst.22.30 balle Mazsalacas novada
Kultūras centrā kopā ar grupu “Labamba”. Esošajiem un bijušajiem
amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem ballē ieeja bez maksas, bet tie, kas
vēlas Muzeju nakti pavadīt kopā ar mums, biļetes cena 3 euro.
Sīkāka dienas norise un programma drīzumā mājas lapā un reklāmas
plakātos.
Mīļie kolektīvu vadītāji un dalībnieki, lai mums jauka šī diena un nakts, lai
mēs sajustu gandarījumu par paveikto! Šīs dienas izdošanās ir atkarīga no
mums pašiem!
Dace Jurka, Mazsalacas novada Kultūras centra direktore
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MAZSALACAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI, ŠĪ IR ZIŅA JUMS!
Vai pašvaldība mani uzklausīs?

Ja man ir kādas sūdzības vai kritika par pašvaldības darbu, kā par
to varu pašvaldību informēt? Vai mani neuzskatīs par “piekasīgu”?
Ja man ir kāds ierosinājums par pašvaldības darbu, kā lai zinu, vai
tas ir gana būtisks un, vai to vispār uzklausīs un ņems vērā? Vai
ikviens var iet un tikties ar priekšsēdētāju un kādos jautājumos?
Vai pašvaldība grib, lai es aizpildu anketu avīzē vai elektroniski arī
tad, ja jautājums uz mani konkrēti neattiecas vai arī es to
nepārzinu?
Par šiem un citiem ar iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējām
attiecībām saistītiem jautājumiem runāsim pirmdien, 29.aprīlī
plkst.17.30 Mazsalacas novada pašvaldības sēžu zālē. Pasākuma
ilgums paredzēts aptuveni pusotru stundu.
Uz tikšanos aicināts IKVIENS Mazsalacas novada iedzīvotājs,
neatkarīgi no savas iepriekšējās pieredzes (vai tās trūkuma),
līdzdarbojoties ar pašvaldību. Vienlīdz aicināti piedalīties gan
skolēni, gan vidējās paaudzes pārstāvji, gan seniori.
Tāpat pasākumā piedalīsies arī Mazsalacas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, izpilddirektors Ritvars
Sirmais un sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Gluha.
Tikšanās laikā starp iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem tiks
pārrunāti 2018.gada nogalē un 2019.gada sākumā ar iedzīvotājiem
organizētās fokusgrupu diskusijās un intervijās iegūtie rezultāti –
secinājumi par iedzīvotāju un pašvaldības attiecībām. Iedzīvotājiem
būs iespēja komentēt un izteikt savu vērtējumu par iespējām
līdzdarboties pašvaldības darbā, izsakot savu vērtējumu un rosinot
idejas, savukārt pašvaldības pārstāvjiem - kopā ar iedzīvotājiem meklēt potenciālus risinājumus identificētajām problēmām un
izaicinājumiem šajā komunikācijā. Tikšanos vadīs Vidzemes
Augstskolas studente Elīna Rubule.
Pētījuma rezultātu apkopojums vasarā tiks publicēts Mazsalacas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada
ziņas”
un
Mazsalacas
novada
pašvaldības
mājaslapā
www.mazsalaca.lv.
Pasākums tiek organizēts maģistra darba pētījuma ietvaros par
iedzīvotāju līdzdalību Mazsalacas novada pašvaldības darbā. Ja
rodas jebkādi ar pētījumu saistīti jautājumi, lūdzu, sazinieties ar
pētījuma autori E.Rubuli pa tālruni (+371 20 220 756) vai e-pastu
elinarubule@gmail.com.
Uz tikšanos 29.aprīlī Mazsalacā!
Pētījuma autore
Elīna Rubule

IZSOLES PAZIŅOJUMS

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod Mazsalacas novada pašvaldībai (turpmāk - pašvaldība)
piederošus apaļkokus (lietkoksni) 10,826 m³.
Kokmateriālu
(apaļkoku) nosacītā cena, jeb izsoles sākumcena 500 euro (pieci
simti euro), nodrošinājums – 10% no nosacītās cenas (izsoles
sākumcenas), t.i., 50 euro (piecdesmit euro). Samaksas kārtība ir
noteikta izsoles noteikumos. Izsole notiks 2019.gada 9.maijā
plkst.16.00, Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4,
Mazsalacā, LV-4215. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Mazsalacas novada pašvaldībā vai pašvaldības mājaslapā
www.mazsalaca.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām
26341450.

SENIORIEM

Man sagādā prieku tas, ka tev ir prieks.
Tavs prieks ir mans kārums.
/Viks/

Pavasaris! Ar tik daudz spārniem atlido putni, iesēžas koku
galotnēs un stāsta par tālo ceļu mājup, par vētru, par svešām
jūrām, par saules glāstiem un ilgām pēc citiem vējiem…
2020. gada 10. martā Mazsalacas novada senioru biedrība kopā
ar saviem biedriem svinēs 10 gadu jubileju. Līdz šim brīdim nepilns
gads! Pārdomu un prieka laiks! Bet tagad ir tik daudz darba! Tūlīt,
tūlīt visas kundzītes būs dārzā!
Marta mēnesī notika senioru biedrības kopsapulce. Biedrības
valdē darbu uzteica Vēsma Jenzena, un valdē ievēlēta Anita Berga.
Valdes sēdē nolēmām, ka, sākoties gaišākam laikam, mēs būsim
pieejami biedrības valdes telpā otrdienās no plkst.10.00 līdz 12.00.
Ienāciet! Parunāsimies par dzīvi, varbūt varam palīdzēt kādā
problēmā vai arī problēmu uztaisīt.
4. maijā plkst.12.00 senioru biedrība uzaicina Jūs uz Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un tikšanos ar
Valmieras Drāmas teātra aktrisi Ilzi Pukinsku Mazsalacas
novada Kultūras centrā. Dalību pieteikt
līdz
29.aprīlim,
samaksājot 2.00 eiro senioru biedrībā, vai zvanot pa tālr.
29443266 Sarmītei. Pasākuma dienā ierodamies ar groziņiem.
14. maijā dodamies izklaidēties Pērnavas veikalos un baudīt
Pērnavas mākslu, vēju un jūru. Izbraukšana plkst.8.00 no
Mazsalacas centra. Dalības maksa par ceļu 6 eiro. Mājupceļā
apmeklējam arī igauņu “Liepkalnus”.
Uz sadzirdēšanos un redzēšanos!
Sarmīte Kauliņa, senioru biedrības valde

AKTUĀLI

PUBLISKAIS BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS

Sākoties āra aktivitāšu sezonai, atgādinām, ka pie Mazsalacas pilsētas
Pirmsskolas izglītības iestādes, Parka ielā 14, ir pieejams publiskais
rotaļu laukums bērniem.
Rotaļu laukums ir brīvi pieejams apmeklētājiem katru darba dienu no
plkst. 7:30-19:00, vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā) no
plkst. 7:30-21:00, izņemot gadījumus, kad notiek izglītības programmu
izpilde vai notiek izglītības iestādes pasākums.
Rotaļu laukuma apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas un laukuma
iekārtas paredzētas bērniem līdz 7 gadiem. Par bērnu veselību, drošību
un atrašanos rotaļu laukumā atbild vecāki, to pilnvarotā persona vai
aizbildņi.
Laukumā aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, citas reibinošas
vielas, kā arī smēķēt, aizliegts piegružot rotaļu laukumu un ievest
dzīvniekus.
Apmeklētāju pienākums ir vērsties pret jebkuriem bērnu rotaļu laukuma
kārtības noteikumu pārkāpumiem un bojājumiem, cenšoties tos novērst
vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Mazsalacas novada
pašvaldības
Nekustamā
īpašuma
apsaimniekošanas
nodaļas
saimniecības daļas vadītāju (tālr. 29322319) vai pašvaldības policiju
(tālr.25654594).

PIESAKIES UN SAŅEM ATBALSTU SAVAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI

No 01.04.2019. – 31.05.2019. norisinās projektu pieteikumu pieņemšana
Mazsalacas novada pašvaldības organizētajā konkursā “Atbalsts
uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā”.
Konkursam paredzēts finansējums 3 000,00 euro apmērā.
Konkursa pieteikumu var iesniegt:
1) fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā
komersantu un uzsākt komercdarbību Mazsalacas novadā, ja tiks
pieņemts lēmums par naudas līdzekļu piešķiršanu.
2) pretendents, kas veic uzņēmējdarbību un ir īpašnieks jau esošam
uzņēmumam, kas reģistrēts ne agrāk kā 2018.gada 1.janvārī.
Ar konkursa nolikumu un pieteikuma anketu iespējams iepazīties: novada mājas
lapā www.mazsalaca.lv, klātienē Mazsalacas novada pašvaldībā, nosūtot
jautājumus uz e-pasta adresi mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv vai zvanot
pa tālr. 25625350.

SMAIDU STŪRĪTIS

Aprīlis ir joku mēnesis, tāpēc turpinām iesākto un ar smaidu no Mazsalacas
pilsētas bibliotēkas ikdienas:
Bibliotēkas vestibilā stāv galdiņš, uz kura tiek liktas apmeklētāju atnestās un
bibliotēkai nevajadzīgās, vai no bibliotēkas fonda norakstītās grāmatas, lai
ikviens, kurš vēlas, var tās paņemt sev. Uz galdiņa ir arī uzraksts “Ņem mani
līdzi un nenes atpakaļ!” Vienu dienu nāk divi jauni cilvēki un jautā bibliotekārei:
“Vai tas ir tas galdiņš, ko var ņemt līdzi un nenest atpakaļ?” Pārpratums radies,
jo no galdiņa paņemtas visas grāmatas un palicis tikai uzraksts. Atvieglotas
nopūšamies, labi, ka pajautāja.
Bibliotekāre atgādina lasītājai (12 gadi), ka pie viņas ir grāmata, kurai par 23
dienām nokavēts atdošanas termiņš. Lasītāja atbild: “Es zinu. Neesmu vēl
izlasījusi tāpēc, ka es jau katru dienu nelasu!”.
Katrai pašvaldības iestādei, iegādājoties preces, ir jāraksta akts, kurā
jānorāda, kādam mērķim iegādātā prece izlietota. Bibliotēka iegādājusies
krizantēmas, bet kā mērķis norādīts “Izlietotas pasākuma dalībnieku
cienastam, lai izrādītu viesmīlību.” Kļūda radusies, izmantojot iepriekš
sagatavoto akta formu, kurā tikušas norakstītas pārtikas preces. Patiesībā
bija jāraksta “Krizantēmas izlietotas ilggadējo bibliotēkas darbinieku
sveikšanai apaļās darba jubilejās.”
Mazsalacas bērnudārza grupiņai rīta pastaiga. Bērnu nodaļas bibliotekāre
nāk uz darbu. Viens no mazajiem saka: “Re, kur aiziet grāmata!” Savukārt, citā
reizē, kāds no bērniem saka: “Tā ir bibliotante.”
Bibliotēkā no rīta tikšanās ar projekta “Mamba” pārstāvjiem par transporta
pieejamību lauku reģionos. Pēc tikšanās paliek pāri uzkodas- kūkas un
cepumi, kurus projekta pārstāvji atstāj bibliotēkai ar vēlējumu - izdaliet
bibliotēkas apmeklētājiem. Izliekam cienastu gaitenī un blakus uzrakstu
“Lūdzu cienājies! Sponsors projekts “Mamba”” Kāda lasītāja, ienākusi
bibliotēkā, jautā: “Vai tagad bibliotēkā būs arī zupas virtuve?”
Apmeklētājs, kurš pirmo reizi atnācis uz bibliotēku, saka: “Jums gan te tāda
glauna bibliotēka. Liela un smuka!” Bibliotekāre: “Paldies par komplimentu!”
Pasākuma apmeklētāja ierauga datora ekrānā projekta “3td” logo un jautā:
“Vai tagad mēs skatīsimies filmu “Trešais tēva dēls?”.
Saruna, apmeklētājam ienākot bibliotēkā. –“Labdien, sievietīt! Jūs sniedzat
kaut kādus pakalpojumus?” – “Bibliotēka sniedz.” – “Man vajadzētu pie datora.”
Kādu dienu apmeklētājs jautā bibliotekārei, kāpēc nevar tikt iekšā vīriešu
tualetē? Satrauktas ejam skatīties. Secinām, ka durvis ciet no iekšpuses, uz
klauvējieniem un saucieniem neviens neatbild. Satraukums aug, jo varbūt
kādam palicis slikti un viņš iekšā noģībis. Ņemam skrūvgriezi un attaisām
durvis no ārpuses. Izrādās - kāds no bibliotēkas apmeklētājiem aizdambējis
tualetes podu un laikam no kauna, atverot tualetes logu, aizmucis no
bibliotēkas.
Apmeklētājs, ienākot bibliotēkā un redzot, ka apkalpo cita bibliotekāre, nevis
tā, pie kuras vienmēr nācis, jautā: “Vai jūs arī no datoriem kaut ko saprotat?”
Turpinot sarunu, izrādās, ka apmeklētājam vajag datorā pārrakstīt tekstu un
to izdrukāt divos eksemplāros.
Kad Pieaugušo nodaļas bibliotekāre aizvieto Bērnu nodaļas bibliotekāri
pusdienu laikā, mazais apmeklētājs jautā: ”Bet kur ir tā īstā bibliotekāre?”
Lasītājs prasa grāmatu no saraksta, ko iedevusi sieva. Autore Vita Kalniņa,
nosaukums “Jaunā grāmata”. Bibliotekāre meklē katalogā, jā, ir šīs autores
grāmata, bet ar pavisam citu nosaukumu. Bibliotekāre vēl nodomā, varbūt
tikko izdota un bibliotēka to vēl nav nopirkusi, tāpēc meklē arī internetā, bet arī
tur neatrod grāmatu ar tādu nosaukumu. Tad bibliotekāre saprot, ka ir
domāta šīs autores jaunā grāmata, atrod to un izsniedz. Izrādās ir īstā.
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PASĀKUMU KALENDĀRS

2. maijā plkst.15.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Mazsalacas
stāsti. Tēma "Magnoliju stāsti".
3. maijā plkst.14.00 Mākslas skolas audzēkņu telpisko darbu izstādes
„Cik adatu kaktusam?” atklāšana Mazsalacas novada Kultūras
centrā.
3. maijā plkst.17.00 Ramatas pagasta Kultūras centrā Mazsalacas
Mūzikas un mākslas skolas skolēnu un pedagogu koncerts "Baltā
galdauta svētki Ramatā".
4. maijā Sēļu muižā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienā BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI. Plkst.14.00 Mazajā un lielajā
zālē foto izstādes “100 mirkļi Latvijai” atvēršana - tikšanās ar
autoriem. Plkst.14.30 Izstāžu zālē Latvijas armijas kapteiņa PAUĻA
ZOLTA piemiņas izstādes “Saules mūžu brīvai Latvijai!” atvēršana.
Plkst.15.30 estrādē Godu saimnieču klātais svētku galds. Koncertā
- Tautas mūzikas kapela “Sēļu muižas muzikanti”, 4. maija atmiņu
stāsti. Visi mīļi lūgti un aicināti!
5. maijā no plkst.9.30 Auto-foto rallijs. Starts – stāvlaukumā pie
tirgus laukuma Staicelē. Finišs – Ķoņu dzirnavās. Viss, kas Tev
nepieciešams – auto, komanda (ne vairāk kā četri dalībnieki) un
fotoaparāts. Komandas pieteikt līdz 3. maijam, rakstot uz e-pastu:
alojasautofoto@gmail.com, norādot komandas nosaukumu un
stūrmaņa vārdu un uzvārdu. No Jums sagaidām ziedojumu 10
eiro no komandas, sacensību dienā 15 eiro. Vairāk informācijas:
www.mazsalaca.lv.
9. maijā plkst.16.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Mātes dienas
radošā darbnīca ģimenēm ar bērniem. Gatavosim rotu māmiņai.
11. maijā plkst.10.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Jauno
vokālistu un duetu konkurss "Salacas balsis 2019".
11. maijā plkst.14.00 Ramatas pagasta Kultūras centrā
"Māmiņdienas koncerts". Muzicēs jaunieši no Igaunijas: Marianne
Liis Oissar (klavieres), Helari Tehver (akardeons). Ieeja bez maksas.
12. maijā no plkst.8.00 Pavasara gadatirgus Rūjienas ielā, Mazsalacā.
12. maijā plkst.13.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā kinofilma
"Lote un pazudušie pūķi". Biļetes cena 2 eiro.
12. maijā plkst.14.00 Sēļu muižā MĀTES UN ĢIMENES DIENA.
Koncertā piedalās: Vecates Kultūras centra un Sēļu pagasta Tautas
nama kolektīvi. Svētku galdā – Lielā Ģimenes svētku torte. Aicinām
un gaidām – svinēsim svētkus kopā!
17. maijā plkst.18.00 Mazsalacas novada Kultūras centra 2. stāva
mazajā zālē Mazsalacas novada pašvaldības domes deputātu tikšanās
ar iedzīvotājiem. Uz tikšanos uzaicināti arī Jaunās konservatīvās
partijas pārstāvji. Ja nepieciešams transports uz Mazsalacu, lūdzam
pieteikties līdz 15. maijam, zvanot pa tālr. 25447706! Visi aicināti uz
tikšanos!
18. maijā plkst.12.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā tikšanās ar
žurnālistu, TV un radio personību, politikas ekspertu Māri Zanderu.
Visi laipni aicināti!
18. maijā plkst.12.00 Mākslas Pavasaris Mākslas skolā. Audzēkņu
darbu demonstrējumi, darbnīca, izstādes.
18. maijā no 14.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā 75 gadu
jubilejas pasākums. Sīkāka informācija izdevuma 5.lpp.
18. maijā no plkst.19.00 Mazsalacas novada muzejā Muzeju nakts
2019. Plkst.20.00 tiks atklāta mazsalacieša Vilņa Lāča gleznu un
tēlniecības darbu izstāde un apmeklētājus priecēs atraktīvi muzikāls
vīru ansamblis. Visi mīļi gaidīti!
18. maijā Muzeju nakts Sēļu muižā. Plkst.20.30 Sēļu muižā, klētī
un stallī izstāžu atvēršana. Plkst.21.00 klētī filma - videoeseja
“CAFÉ SPLEEN JEB AUGUSTS 1914”. Tikšanās ar režisoru Viktoru
Jansonu. Plkst.22.00 Lielajā zālē koncerts „ROMANTISKĀ MUIŽAS
NAKTS”. Solisti – Laura Teivāne (soprāns) un Juris Vizbulis (tenors).
Koncertmeistare – Ilze Ozoliņa. Aicinām izbaudīt muzeju nakts
romantiku Sēļu muižā!
23. maijā plkst.10.00 Ramatas pagasta estrādē Ramatas skolas,
Mazsalacas pilsētas PII un Ramatas bērnu dziesmu un deju koncerts
"Vasaru gaidot" un Ramatas skolas teātra pulciņa izrāde "Diskotēka
dīķī”. Ieeja bez maksas. Visi laipni aicināti!
31. maijā Izzinošs velobrauciens uz Ramatas pagastu. Lūdzu iepriekš
pieteikties, zvanot pa tālr. 64251246 bibliotēkas darba laikā. Sliktos
laika apstākļos brauciens tiks pārcelts.
8. jūnijā plkst.18.00 Ramatas pagasta estrādē pirmizrāde Ramatas
pagasta amatierteātra "Ramata" G.Drezovas sadzīves komēdijai
"Kāzas bazūnēs". Ieeja 1,50 eiro, skolēniem 0,50 eiro.
MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

Izdots 2019. gada 25. aprīlī
Mazsalacas pašvaldības izdevums iznāk reizi
mēnesī.
Bezmaksas. Tirāža – 2001 eksemplārs.
Izdevējs: Mazsalacas novada pašvaldība.
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV–4215

www.mazsalaca.lv
Facebook: Mazsalacas novads
Twitter: @Mazsalaca_LV
Flickr: mazsalacasnovads
Instagram: mazsalacasnovads

IZSTĀDES
No 7. maija līdz 28. jūnijam Mazsalacas pilsētas bibliotēkā
"Apsīšu dzimtas mākslinieku darbu izstāde".
Līdz 31. maijam Ramatas pagasta bibliotēkā skatāma
Mazsalacas PII "Taurenīšu" grupas un Ramatas audzēkņu
darbu izstāde "Mana sapņu māja".
Mazsalacas novada pašvaldības rīkoto pasākumu laikā var tikt veikta
fotografēšana un filmēšana. Iegūtie vizuālie materiāli tiks izmantoti
Mazsalacas novada publicitātes vajadzībām internetā un (vai) drukātajos
materiālos. Informācija pa tālr. 25447706.

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM

No 2019. gada 10. aprīļa norit pieteikšanās platību
maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada
22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem
var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs.
Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma
iesniegšana norit vienlaikus ar pieteikšanos platību
maksājumiem – no 10. aprīļa līdz 3. jūnijam.
Rita Gluha, lauku attīstības konsultante, tālr. 26362938

PATEICĪBA

Sirsnīgs paldies Mazsalacas vidusskolas abiturientiem un
režisorei Merikai Lūsei par lielisko izrādi "Kā Ziemeļmeitas
brauca puisi lūkoties", veiksmīgi attēlotajiem tēliem un
pozitīvajām emocijām Sieviešu dienas pasākumā 9. martā
Ramatā.Un liels paldies izrādes finansiālajiem atbalstītājiem
- Andrim Sirmulim, Imantam Lezdiņam, Gundaram Liepiņam,
Larisai Gerasimovai, Ilgonim Brokānam, Dacei Mažānovai,
Laurai Liepiņai, Agrim Ludriksonam, Marutai Vecozolai, Danai
Jarvelahtei.
Inguna Liepiņa, Ramatas pagasta pārvaldes vadītāja
28. maijā no plkst.10.00 – 17.00 Mazsalacā, Parka ielā 1 (tirgus laukumā)
mobilā diagnostika. Izmeklējumi: Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības
dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS, ar ģimenes ārsta
nosūtījumu – 2.85 EUR Bez nosūtījuma – 25.00 EUR. Rentgens (RTG, plaušām,
locītavām u.c.) 1 projekcija – 9.00 EUR. Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu
ultrasonogrāfija – 20.00 EUR. PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU
PIERAKSTU PA TĀLR.: +371 25431313
Autoskola “Sprīdītis&Co” 2019.gada 9.maijā plkst.17.00 Mazsalacas
vidusskolas 15.kabinetā organizē B kategorijas autovadītāju kursu
1.nodarbību.
Pieteikties kursiem var, zvanot pa tālruni 22111450.
Skolas vadība

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei
aprīlī pievienojās divi jaundzimušie:
Jānis un Renāte.
Sveicam vecākus!
SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS!
Tu steidzies ar bezbēdīgu smaidu sejā
Un šķelmes pilnus vējus birzīs mētā,
Tu pamāj mākonim – un atkūst
aizsalušie strauti,
Tu saulei uzsmaidi – un dzērves
miglā klaigā:
Tu uzpūt elpu – veras vizbulīši zili
Ar zemes smārdu reibinoši stipro.
Tu mākoņkrokās zilgās atnes pērkoņlietu,
Kas zemi rūsgano zaļā sagšā samīļo.
Kam pieskaries ar burvju zizli – viss
paliek dzīvs.
Vai zāles stiebrs tas, vai cilvēkbērns mazs.
Drīz visa zeme skan un saulē staro:
Klāt atkal jaukais pavasaris!
/Atis Sloka/

Lauma Betaka
Daila Tentele
Pēteris Svīķis
Iraida Kolosova
Meta Meļķe

Sirsnīgi Mazsalacas novada pašvaldības sveicieni
arī marta mēneša jubilārei Skaidrītei Berginai!

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Elga Krūmiņa
Albīna Birkava
Andris Akmeņkalns

Maiga Zirnīte
Vera Pozikova
Nora Laškova

Mazsalacas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību piederīgajiem!

Izdevumu sagatavo Anete Gluha,
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: avize@mazsalaca.lv

Ja nevēlaties, lai informācija par Jums tiktu
publicēta izdevuma jubilāru sadaļā, mēnesi
iepriekš, lūdzu, informējiet pa tālr.25447706

Iespiests tipogrāfijā “Latgales druka” Rēzeknē,
Baznīcas ielā 28. Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori, pārpublicēšanas un
citēšanas gadījumā atsauce ir obligāta.

