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NOVADNIEKAM, IZCILAJAM ARHITEKTAM
KONSTANTĪNAM PĒKŠĒNAM 160!

2019. gada 8. martā gan Mazsalacā, gan Rīgā tika atzīmēta mūsu novadnieka, ievērojamā
arhitekta Konstantīna Pēkšēna 160 gadu jubileja. Ramatas pagasta Nuķu pusmuižā
dzimis un bērnību pavadījis viens no visu laiku ievērojamākiem latviešu arhitektiem
Konstantīns Pēkšēns (1859-1928), kura projektētos daudzstāvu mūra namus un koka
ēkas varam apskatīt ne tikai Rīgā, bet vairākās Latvijas pilsētās. Rīgā vien pēc viņa
projektiem eklektisma formā un racionālā jūgendstila formā uzceltas vairāk nekā 250
ēkas.
K.Pēkšēns bija arī viens no studentu biedrības “Selonija” dibinātājiem, aktīvs sportists,
vairāku kredītiestāžu un banku padomju loceklis, Rīgas Latviešu biedrības runas vīrs un
pilsētas domnieks. Ar savu milzīgo profesionālo pieredzi, publicējot rakstus par dažādiem
ar būvniecību saistītiem tematiem, viņš devis jūtamu ieguldījumu Pirmā pasaules kara
laikā izpostītās Latvijas atjaunošanas darbā. Plaši pazīstama bija K.Pēkšēna sanitāri
tehnisko darbu firma, kas pirms Pirmā pasaules kara bija lielākais centrālapkures
sistēmu montāžas uzņēmums Rīgā.
8. martā, arhitekta dzimšanas dienā, Mazsalacas pilsētas bibliotēkā notika izstādes
“Jūgendstils un Pēkšēns” atklāšana. Izstādē eksponēti skolēnu radošie gleznojumi par
izpētīto tēmu, kuros ir iekļauti jūgendstila motīvi un paņēmieni. Mazsalacā izstāde
apskatāma līdz 30. aprīlim, bet maija beigās tā ceļos uz Ramatas pagastu, kur būs
pieejama visu vasaru.
Gatavojoties jubilejai, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas 7.klases audzēkņi pētīja
K.Pēkšēna biogrāfiju un dzimtas koku Mazsalacas novada muzejā, kā arī viesojās
K.Pēkšēna dzīvoklī muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” un iepazinās ar jūgendstila
arhitektūru, aplūkojot Alberta un Antonijas ielas ēkas. Arī skolēni Ramatā un pirmsskolas
grupiņas “Taurenīši” audzēkņi marta mēnesī, atzīmējot arhitekta jubileju un gatavojoties
izstādei, zīmē darbiņus par tematu “Mana sapņu māja”, kuri aprīlī tiks prezentēti.
Savukārt pārstāvji no Mazsalacas novada tika ielūgti uz K.Pēkšēna 160 gadu jubilejas
svinībām Rīgā, piemiņas brīdi arhitekta atdusas vietā Rīgas Meža kapos un Margaritas
Fedinas (Maskava) foto izstādes "Arhitekta Konstantīna Pēkšēna Rīga. Noskaņas"
atklāšanu muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”. Izstādē iekļautas K.Pēkšēna projektēto
25 namu fotogrāfijas ar īpaši izceltām detaļām.
Konstantīna Pēkšēna jubilejas gadam veltītie pasākumi vēl turpināsies visa gada garumā.
Septembrī visi laipni aicināti uz Ramatas pagastu, arhitekta dzimto pusi. Pasākuma norise
vēl tiek precizēta, tāpēc sekojiet līdz informācijai!
Liels paldies muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” darbiniekiem par laipno uzņemšanu
un kataloga “Rīgas jūgendstils” dāvinājumu novada bibliotēkām, Mazsalacas novada
pašvaldībai un Ramatas pagasta pārvaldei par atbalstu brauciena organizēšanā,
Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas skolotājām Lailai Stradai un Gitai Sirmajai ar
audzēkņiem par atsaucību!
FOTO: Vanda Gluha
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Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane Berga

Sveiki, novadnieki!

Ilgi gaidītais pavasaris beidzot ir
iestājies, un tuvojas Lieldienas.
Pavasaris
atnes
pirmos
sniegpulkstenīšus un bērzu sulas,
putnus, kas atgriežas mājās, un
saulainās dienas. Taču, ziemai
beidzoties un kupenām izkūstot,
atklājas vietas, kuras jāsakopj, un
tīrību ieviešam arī savās mājās.
Tāpat kā citus gadus, pašvaldība
organizēs lielgabarīta atkritumu
savākšanas akciju. Aicinu lielajos
konteineros ievietot tikai to, kam
tie paredzēti, jo pārējos atkritumus
iespējams šķirot un citādi nodot
savākšanai. Šis ir arī laiks, kad ceļi
atkūst un kļūst netīkami. Aicinu būt
saprotošus tos, kam nepieciešams
pārvietot smagas kravas un tehniku,
un ceļu rūgšanas periodā ievērot
aizliegumu pa tiem braukt. Ja tos
tagad nesabojāsim, tad pārējā gadā
tie būs labi izbraucami.

Martā atzīmējām Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienu, kas
atklāj vienu no tumšākajām mūsu
valsts vēstures lappusēm. Ir svētīgi,
ka šajos atceres pasākumos esam
vienoti, lai sniegu atbalstošu plecu
cietušajiem un mācītos no vēstures.
Šobrīd valstiski aktuāls ir nākošās
administratīvi teritoriālās reformas
jautājums. Nedomāju, ka šī reforma
kādam mūsu novadā nestu labumu,
un godīgu skaidrojumu reformas
pamatotībai arī neesmu saņēmis.
Viens ir skaidrs - ja mēs stāvēsim
malā un ļausim, tad tā notiks.
Ceru, ka Saeimas deputāti, par
kuriem esam balsojuši, atsauksies
manam aicinājumam un tuvākajā
laikā apciemos mūsu novadu, lai
ar viņiem klātienē ikviens varētu
apspriest šo un citus jautājumus.
Lieldienas sagaidot latvisko tradīciju
garā, šogad jo īpaši novēlu - lai stipras
olas!

Harijs Rokpelnis

Mazsalacas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

MŪSĒJIE

ZOLĪTES OLIMPIĀDE MAZSALACĀ

2019. gada 24. februārī Mazsalacas novada Kultūras centrā jau
4. gadu pēc kārtas norisinājās zolītes sacensības “Mazsalacas zolītes
Olimpiāde”. Šoreiz cīņa bija ļoti spraiga – pie 8 galdiņiem 6 stundas
cīnījās gan amatieri, gan profesionāļi. Dalībnieki bija ieradušies no
Vecates, Skaņkalnes, Rūjienas un Mazsalacas un visas dienas
garumā sacentās par individuālajiem un komandu kausiem. Pati
pirmā sacensību vietā ieradās Rūjienas komanda, kurai spēlē gan
šoreiz nepaveicās un rezultātā tika izcīnīta tikai ceturtā vieta.
Spraigajā cīņā veiksmīgākais, prasmīgākais un pirmās vietas titula
ieguvējs bija Kārlis Rokpelnis no Skaņkalnes, otrajā vietā atstājot
Mārtiņu Zeltiņu, arī no Skaņkalnes, un trešajā vietā Inesi Riekstiņu no
Mazsalacas.
Komandu cīņā lielo kausu izcīnīja komandas no Skaņkalnes un
Mazsalacas:
1.vieta komandai “Mazsalaca 1” – Guna Daugule, Ojārs Beķeris
un Kārlis Rokpelnis;
2.vieta komandai “Skaņkalnes Brigāde” – Anita Rokpelne, Gints
Sproģis un Kārlis Bērziņš;
3.vieta komandai “Kaimiņi” – Inese Riekstiņa, Andris Riekstiņš
un Andis Paeglis.
Kārtējo reizi sacensību dalībnieki juta, ka uz sacensībām ir gaidīti un
spēļu laikā pat lutināti, par ko PALDIES Mazsalacas novada Kultūras
centra direktorei Dacei Jurkai, it sevišķi par skaisto Kultūras centra
zāli, un Inesei Tropai, kura visu sacensību laiku rūpējās par
dalībnieku cienāšanu ar kafiju un SIA “Vidovska serviss” sarūpētajām
garšīgajām smalkmaizītēm. Dalībnieku vārdā PALDIES Mazsalacas
novada pašvaldībai par atbalstu, Mazsalacas novada Tūrisma
informācijas centra meitenēm, sacensību tiesnešiem Andrim un
Inesei Riekstiņiem un pasākuma rīkotājiem – biedrībai “Burtnieku
makšķerēšanas un tūrisma skola”.
Paldies dalībniekiem un uz tikšanos nākošajos zolītes turnīros!
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RINALDS NO 93. IZLAIDUMA

Rinalds Ķimenis – viens no šī izlaiduma,
kurš no 1.-12.klasei zinības apguva
Mazsalacas vidusskolā. Viens no tiem,
kuram atraktīvi, krāsaini un interesanti
bija vidusskolas gadi. Klasesbiedri par
Rinaldu saka: “Joko visur un vienmēr, tā
viņš mums ikdienu padarīja jautrāku.
Viņam piemīt vienīgi pašam saprotama
loģika. Aizstāvējis skolas godu mācību
olimpiādēs, sporta sacensībās.” Pats
Rinalds arī atzinis, ka darījis visu, lai
ikdienā liktu pasmaidīt gan klasesbiedriem,
gan skolotājiem.
Rinalds skolas laikā domas par nākotnes
profesijas izvēli reizi pa reizei mainījis. Pēc
vidusskolas absolvēšanas izvēlējās apgūt
ugunsdzēsēja profesiju, bet pēc gada
mainīja mācību iestādi. Šobrīd teicami un ar prieku mācās Valsts
policijas koledžā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā “Policijas darbs”. Jānovēl Rinaldam veiksmīga
programmas specializācijas izvēle, lai apgūtu kriminālpolicijas,
izmeklēšanas vai kārtības policijas darbu.
Par 93. izlaiduma absolventu tradīciju kļuvusi tikšanās Valmieras
Drāmas teātrī, lai noskatītos izrādi, kurā spēlē mūsu Žetonu vakara
režisors Mārtiņš Meiers. Šogad tiekamies “Hamleta” pirmizrādē!
93. izlaiduma klases audzināja Baiba Meļķe

PAR AKTUĀLO PIRMSSKOLĀ

Spraigi pagājuši pirmie trīs gada mēneši Mazsalacas pilsētas
Pirmsskolas izglītības iestādē. Janvārī bērni mācījās izprast, kā
mainās dienas, mēneši, gadalaiki. Iepazina un pētīja debess spīdekļus sauli un mēnesi. Veica eksperimentus ar sniegu un ledu. Februārī,
praktiski darbojoties, izzināti sveču stāsti. Lasot dzejoļus un stāstus,
iepazītas emocijas. Pedagogi kopā ar bērniem devušies mācību
ekskursijās uz Mazsalacas pilsētas bibliotēku un Mazsalacas novada
muzeju.
Februārī tiek atzīmēta diena, kad tālajā 1960. gada 27. februārī pēc
augstākstāvošās PSRS izglītības sistēmas administrējošās varas
lēmuma un rīkojuma LPSR izglītības ministrs V. Krūmiņš ar pavēli
Nr.8/7 apstiprina pirmsskolas izglītības metodiķa amata ieviešanu
izglītības sistēmā. Un tā jau no 2005. gada visi starpnovadu izglītības
iestāžu metodiķi un vadītāju vietnieki tiekas kādā no izglītības
iestādēm. Šogad - Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādē.
Pie mums sabrauca viesi no Kocēniem, Rūjienas, Rencēniem,
Naukšēniem,
Trikātas,
Strenčiem,
Valmieras,
Burtniekiem,
Brenguļiem. Dienas gaitā ieklausījāmies Latvijas Montesori asociācijas
valdes priekšsēdētājas, privātās PII “Pērļu māja” vadītājas Zanes
Baltgailes pieredzē. Ciemiņiem apsveikuma runu veltīja domes
priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis un muzikālu pārsteigumu sniedza
iestādes audzēkņi. Dalījāmies arī savā pieredzē, saņemot uzslavas un
laba vēlējumus.
Informāciju sagatavoja Ojārs Beķeris
Mēs neturam sveci zem pūra un laikā no 3. līdz 5. aprīlim aicinām uz
Atvērto durvju dienām Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības
iestādē. Jums tiek piedāvāta iespēja dienas gaitā iepazīt bērnudārzā
notiekošo. Pavērot, ko bērni dara nodarbībās, kā gatavojas pusdienām
un pastaigām ārā. Ceturtdien, 4. aprīlī, gaidām arī topošo audzēkņu
vecākus, bet lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 27871920.
Savukārt, piektdien, 5. aprīlī pie mums ciemosies Dr.paed., asociētā
profesore Inta Bula- Biteniece. Mēs priecāsimies, ka būsiet ar mums
kopā! Uz tikšanos!
Mazsalacas pilsētas PII metodiķe Baiba Bīviņa

IZSLĒPOTS “MAZSALACAS APLIS 2019”

IKGADĒJAIS DAMBRETES TURNĪRS
2019. gada 16. martā, spītējot lietum un pavasarīgajiem laika
apstākļiem, norisinājās slēpošanas sacensības, kuras organizē
biedrība “Mazsalacas aplis”. Sniega daudzums bija pietiekošs, lai
izveidotu trases apļus 500 un 700 metru garumā.
Sacensībās piedalījās 33 sportisti, sākot no pašiem mazākajiem līdz
pat kungam ļoti cienījamā vecumā. Starp dalībniekiem bija gan
novadnieki, gan slēpotāji no Priekuļiem, Valmieras, Meņģeles,
Burtniekiem, Madonas, Cēsīm, Stenčiem un Gulbenes.
Sacensību absolūtajā vērtējumā sievietēm 1.vieta Esterei Volfai (laiks
9:15), 2.vieta Elizabetei Slotiņai (laiks 9:21), 3.vieta Sandrai Volodinai
(laiks 10:10).
Sacensību absolūtajā vērtējumā vīriešiem 1.vieta Edgaram
Kokorēvičam (laiks 7:47), 2.vieta Jānim Zvaigznītim (laiks 7:48), 3.vieta
Mārcim Ābelītem (laiks 7:56).
Paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un galvenajiem
sponsoriem: apdrošināšanas akciju sabiedrībai „BTA Baltic
Insurance Company”, SIA “Vidovska serviss”, LKS “Lauksalaca”, SIA
“ARKO CEĻU BŪVE”, veikalam X CENTRS.
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2019. gada 10. martā Mazsalacas novada Kultūras centrā
V.Kampuss, kurš organizē A.Voicesčuka piemiņas turnīru septīto
gadu pēc kārtas, arī šogad uzņēma dambretistus gan jauniešu
grupā, gan meistaru grupā. Vislielākā interese, protams, notika
meistaru grupā, kur bija sabraukuši baušķenieki, jelgavnieki,
rīdzinieki, siguldieši un vietējie spēlētāji.
Kopā turnīrā piedalījās 11 dalībnieki. Turnīrs notika raiti, un
galvenā cīņa bija starp diviem spēlētājiem – Regīnu Piroņenu
(2.vieta) un Mārtiņu Junkurēnu (1.vieta). Trešo vietu pēdējā
kārtā izcīnīja Vitālijs Kravcovs. Attiecīgi mūsu novadnieki Valdis
Kampuss 9.vietā un Andris Riekstiņš 10.vietā.
Liels paldies Valdim Kampusam, kurš noorganizēja ļoti labu
turnīru, un pēc turnīra bija arī A.Voicesčuka pieminēšana! Šis
viennozīmīgi ir viens no labākajiem mazajiem turnīriem. Paldies
un tiekamies 2020. gadā!
Raksta autors: www.pratalaiks.lv (šeit pieejami visi rezultāti)
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VALSTS TEHNISKĀS APSKATES LAIKI UN VIETAS

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem
pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālrunis
25639692, 26577953, e-pasts: valmiera@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv
Novads

Apdzīvotas vieta

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Matīši

05.04.

09:30

10.05.

09:30

Robežu iela 2a

Vecate

05.04.

12:30

10.05.

12:30

“Meh.darbnīcas”

Mazsalaca

05.04.

15:00

10.05.

15:00

“Priedāji”(darbnīcas)

Ramata

04.04.

11:00

09.05.

11:00

“Garāžas”(darbnīcas)

Mazsalacas

Vērsis

04.04.

12:30

09.05.

13:00

“Vērši”(darbnīcas)

Rūjienas

Ipiķi

04.04.

14:30

09.05.

15:00

“Liepas”

Sēļi

08.04.

11:00

13.05.

11:00

“Agrosēļi”(darbnīcas)

Idus

08.04.

13:30

13.05.

13:30

“Līgotnes”

Skaņkalnes

08.04.

15:00

13.05.

15:30

“Jauncēlēni”(darbnīcas)

Endzele

12.04.

10:00

17.05.

10:00

“Sprīdīši”

Vilpulka

11.04.

11:00

16.05.

11:00

“Pagastmāja”

Lode

11.04.

14:00

16.05.

14:00

“Darbnīca”

Burtnieku

Mazsalacas

Rūjienas

AKCIJA LAUKSAIMNIEKIEM “TĪRA SĒTA – LABA SĒTA”

No 15.marta līdz 30.jūnijam Ziemeļvidzemē un Malienas reģionā notiek
lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanas akcija “Tīra sēta –
laba sēta”, ko organizē SIA “ZAAO” (ZAAO).
Piesakot vismaz 1m³ otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu – ruļļu plēves, bedru
plēves, Big-Bag maisus vai HDPE kannu plastmasas iepakojumu, akcijas ietvaros
iespējams laimēt vērtīgas lauksaimniecības preču veikala dāvanu kartes.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma uzsver:
“Dedzināt un aprakt plēves un maisus ir videi kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek izdarīts
kaitējums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan saimniecības ļaužu veselībai.
Akcijas ietvaros lauksaimnieku izmantotie materiāli tiek savākti no klienta adreses
bez maksas. Aicinām lauksaimniekus ekonomiski izdevīgi, atbildīgi un videi
draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, piesakoties šim
pakalpojumam. Apliecinām, ka savāktās plēves un plastmasas kannas nonāks
pārstrādes rūpnīcās jaunu produktu ražošanai.”
ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto atkritumu veidu un apjomu,
kas derīgs iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi
savākti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā
veidā.
Pieteikumus akcijai pieņem darba laikā pa tālruni 29221847. Pārstrādei derīgos
materiālus ZAAO apņemas savākt līdz 31.augustam, iepriekš vienojoties par
savākšanas dienu.
Akcijā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas. Par vienu savākšanas
reizi tiek aizpildīta viena izlozes anketa. Akcijas noslēgumā tiks izlozētas piecas SIA
“Agroserviss Valmiera” dāvanu kartes, katra 100 eiro vērtībā.
Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

AKTUĀLI

LĪDZ 1. APRĪLIM VEICAMS KĀRTĒJAIS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMS

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā
īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un
15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas
vai arī reizi gadā - avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā,
internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot
maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Ja
persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
nomaksu, lūgums vērsties savā pašvaldība. Pārskaitījums veicams uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā. Veicot maksājumus Mazsalacas novada
pašvaldībai, maksājuma mērķī lūdzam obligāti norādīt, par kuru
īpašumu vai, piemēram, skolēnu (maksājot par ēdināšanu, interešu
izglītību) ir konkrētais maksājums. Ja nav iespējams atpazīt, par ko
veikts maksājums, tas var netikt ieskaitīts.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN
samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa
nepieciešamā
informācija
maksājuma
veikšanai.
Portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas
vai juridiskas personas īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05%
apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu,
portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu
saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN
apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet
SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

JAUNIEŠU IDEJĀM PAR SADARBĪBAS
VEICINĀŠANU LĪDZ PAT 1000 EIRO!

Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (VNF JIL) rīko
ikgadējo ideju konkursu “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2019”.
Šogad laboratorijas komanda vēlas vērst uzmanību uz sadarbības
veicināšanu starp dažādo mūsu vidū, tāpēc konkursa tēma ir “Es un
sabiedrība”. Konkursā esam gatavi atbalstīt jauniešu projektus
vērtībā līdz 1000 eiro, kopumā piešķirot 3000 eiro.
Tēmā “Es un sabiedrība” mudinām jauniešus padomāt par dažādo
mums apkārt un kā veicināt tā sadarbību. Vēlamies atbalstīt idejas, kas
pievērstu apkārtējo uzmanību un radītu lielāku izpratni par dažādām
iedzīvotāju grupām – jaunieši ar īpašām vajadzībām, kultūru un
etniskās atšķirības, seksuālās minoritātes, dažādas institūcijas u.c. Tie
var būt pasākumi, kopīga vides projekta izstrāde, informācijas
kampaņas, kultūras vakari, diskusijas un citas aktivitātes.
Rīkojot dažādas finanšu piesaistes aktivitātes, VNF JIL gada laikā
konkursa krājkasi ir papildinājuši par 3000 eiro, ko vēlas atdot citiem
jauniešiem viņu iecerēm. Iespēja piedalīties konkursā ir ikvienam
jaunietim, kas ideju gatavs īstenot Valmierā vai apkārtējos novados:
Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Kocēnu, Naukšēnu vai Rūjienas. To
var darīt gan individuāli, gan pārstāvot kādu jauniešu organizāciju vai
klasi.
Arī idejas pieteikšana šogad mazliet atšķirīga. Var aizpildīt ierasto
rakstisko pieteikuma veidlapu. Taču var arī uzfilmēt video, kura
apjoms nepārsniedz 5 minūtes un kurā atbildēts uz veidlapas
jautājumiem. Pieteikuma veidlapu vai video saiti sūti uz
laboratorija@vnf.lv līdz 7. aprīlim. Pēc ideju iesniegšanas viesosimies
idejas īstenošanas vietā un tiksimies ar projekta iesniedzēju, lai
palīdzētu ideju kārtīgi noslīpēt. Veiksmi!
Vairāk informācijas var atrast fonda mājaslapā www.vnf.lv sadaļā
“Īsteno ideju”.
VNF Jauniešu ideju laboratorija ir aktīvu jauniešu apvienība, kas
nodarbojas ar finanšu piesaisti un par savāktajiem līdzekļiem dod
iespēju jauniešiem īstenot savas iniciatīvas, kā arī aicina jauniešus būt
aktīviem sava novada iedzīvotājiem. Līdz šim organizēti deviņi projektu
konkursi, kuru ietvaros ir realizētas visdažādākās jauniešu iniciatīvas
– no kukaiņu mājiņām līdz teātra telpas iekārtošanai un pasākumiem
bērniem un jauniešiem.

CEĻA IEROBEŽOJUMI

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka no 14. marta uz nenoteiktu
laiku pavasara šķīdoņa apstākļu dēļ smago kravu pārvadājumiem
slēgti zemāk minētie pašvaldības autoceļi un atbilstoši VAS “Latvijas
valsts ceļi” saskaņojumam izvietotas ceļa zīmes Nr.312 “Masas
ierobežojums”:
1. Jaunapsītes – Veneļi;
2. Jaunķurbēni – Zariņleja;
3. Ebreķi – Salacieši – Rožkalni;
4. Blanka – Ciedra;
5. Bodītes – Teterīši;
6. Unguri – Strundas;
7. Kundziņi – Betlēme;
8. Mežgales – Jaunpulauri;
9. Ķīškalēji – Vecdīriķi.
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PAŠVALDĪBĀ

PIEŅEMTS MAZSALACAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETS

KAS VAR SAŅEMT DZĪVOKĻU UN VESELĪBAS APRŪPES
PABALSTU UN KĀDI DOKUMENTI JĀIESNIEDZ?

2019. gadā Mazsalacas novadā tiek plānots tālāk attīstīt vairāku
infrastruktūras objektu funkcionalitāti. Svarīgāko darbu skaitā
paredzēta Valtenberģu muižas jumta rekonstrukcijas pabeigšana,
tehniskā projekta izstrāde grupu dzīvokļiem Parka ielā 9 un dienas
centram Valtenberģu muižā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros,
skiču projekta pansionāta izveidei Brīvības bulvārī 4 izstrāde, sporta
zāles remonts vidusskolā un nelieli remontdarbi iestādēs. 2019. gadā
novadā tiks pabeigts grants ceļu sakārtošanas projekta posms, kura
ietvaros tiks sakārtoti ceļa Ebreķi - Rožkalni 3,4 kilometri. 2019. gadā
arī tiks aktualizēts tālākās rīcības plāns pašvaldības grants ceļu
sakārtošanai, kas ietver tehniskā projekta izstrādi diviem pašvaldības
grants ceļa posmiem - uz Dīriķa karjeru Ramatas pagastā un Ozoliņi Kankši Sēļu pagastā. Pārskatāmā nākotnē gatavojamies iesniegt
projektu pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei LEADER projektu
konkursā Rauskas ūdenskrātuves meniķa rekonstrukcijai.
Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā
tiek plānoti 3 518 206 euro apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu (2018. gadā 3 642 027), ir par 3.40 % mazāk. Galvenās ieņēmumu
pozīcijas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 289 729 euro, nekustamā
īpašuma nodoklis 93 998 euro, ieņēmumi no pašvaldības sniegtajiem
maksas pakalpojumiem 105 899 euro, valsts budžeta transferti
1 883 893 euro, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības un
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 31 000 euro un citi
ieņēmumi 58 508 euro. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir
149 853 euro.
Pašvaldības izdevumi 2019. gadā tiek plānoti 3 551 791 euro apmērā,
kas attiecībā pret 2018. gadā plānotajiem izdevumiem (4 026 776) ir par
11.80 % mazāk.
MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADĀ
PLĀNOTO IZDEVUMU 3 551 791 EURO
SADALĪJUMS PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
10; 332 378; 9%

1; 402 631; 11%

3; 27 368; 1%
2; 0; 0%

4; 20 958; 1%

5; 9 020; 0%

6; 871 163; 25%
9; 1 450 124; 41%

7; 15 702; 0%
8; 422 447; 12%

1 Vispārējie valdības dienesti - sevī ietver uzturēšanas izdevumus
Mazsalacas novada domei, Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļai,
Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram,
Mazsalacas
novada
pašvaldībai
ar
nodaļām
(Kancelejas,
Grāmatvedības, Attīstības plānošanas), kā arī Ramatas pagasta
pārvaldei un Sēļu pagasta pārvaldei.
2 Aizsardzība - izdevumi netiek paredzēti.
3 Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi Mazsalacas novada
pašvaldības policijas uzturēšanai.
4 Ekonomiskā darbība – izdevumi ESF projekta „Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi pašvaldībās” realizācijai, izdevumi lauksaimniecības
dienesta konsultantam Mazsalacas novadā.
5 Vides aizsardzība – Ramatas un Sēļu pagastu notekūdeņu sistēmu
apsaimniekošanas izdevumi.
6 Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi Ramatas, Sēļu un
Skaņkalnes pagastu ūdensapgādes sistēmu apsaimniekošanai,
Mazsalacas
novada
pašvaldības
nekustamo
īpašumu
apsaimniekošanas
nodaļas
uzturēšanas
izdevumi,
teritoriju
labiekārtošanas, būvju remontu un rekonstrukciju izdevumi, izdevumi
būvvaldes uzturēšanai u.c.
7 Veselība – izdevumi Ramatas un Sēļu pagastu feldšerpunktu
uzturēšanai.
8 Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi atpūtas un sporta pasākumu
organizēšanai novadā, bibliotēku izdevumi, Mazsalacas novada muzeja
un dažādu kultūras pasākumu organizēšanas izdevumi novadā.
9 Izglītība – Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes,
Mazsalacas vidusskolas, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
uzturēšanas izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar skolēnu
pārvadājumiem, autobusa uzturēšanu un skolēnu ēdināšanu.
10 Sociālā aizsardzība – dažādi sociālie pabalsti un palīdzība
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, Mazsalacas novada Sociālā dienesta
un Mazsalacas novada bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi, kā arī pēc
saistošajiem noteikumiem “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada
pašvaldībā”.

4

Dzīvokļa pabalstu var saņemt iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgās
ģimenes (personas) statuss, maznodrošinātās ģimenes (personas)
statuss un ģimene, kurās kāds no ģimenes locekļiem, ir ar 1.un
2.grupas invaliditāti.
Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā. Pabalsta apmērs ir
120 euro gadā.
Veselības aprūpes pabalstu var saņemt iedzīvotāji, kuriem piešķirts
trūcīgās ģimenes (personas) statuss, maznodrošinātās ģimenes
(personas) statuss, un, neizvērtējot ienākumus, personas ar 1.,2. un
3.grupas invaliditāti un ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti.
Veselības aprūpes pabalsts paredzēts ārstniecības pakalpojumu
izdevumu apmaksai:
• ārstēšanos no atkarībām līdz 72.00 euro gadā vienai personai,
pamatojoties uz sociālās darbinieces atzinuma;
• psihologa konsultācijām līdz 72.00 euro gadā vienai personai,
pamatojoties uz sociālās darbinieces atzinuma;
• par ārstēšanos stacionārā sedz 50% no samaksātās summas, ne
vairāk 72.00 euro gadā vienai personai. Jāiesniedz samaksas
apstiprinošie dokumenti, ne vecāki par 6 mēnešiem, kurā norādīts
personas vārds, uzvārds un personas kods.
• Zobārstniecības, ārstniecības izdevumu pakalpojumiem,
medikamentu un medicīnu preču iegādei, sedz 50% no izlietotās
summas, bet ne vairāk kā 72.00 euro gadā 1 personai. Jāiesniedz
samaksas apstiprinošie dokumenti, ne vecāki par 6 mēnešiem, kurā
norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods.
Lai pieprasītu pabalstus Mazsalacas novada Sociālā dienestā
jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, kas pieejams sociālajā
dienestā un mājas lapā www.mazsalaca.lv, sadaļā Pakalpojumi.
Informācija pa tālr. 64251404; 28345161; dienesta vadītāja
A.Bērziņa 29372138.
Mazsalacas novada Sociālā dienesta klienta pieņemšanas laiki:
Klientu pieņemšana Mazsalacā
Pirmdienās 9 – 12, arī Sēļu pagasta pārvaldē
Otrdienās 9 – 12
Trešdienās 9 - 12, arī Ramatas pagasta pārvaldē
Ceturtdienās 13 - 17

ĒNU DIENA 2019

2019. gada 13. februārī visā Latvijā
norisinājās Ēnu diena. Mazsalacas
novada
pašvaldībā
domes
priekšsēdētāju ēnoja Andrejs no Alojas
Ausekļa
vidusskolas,
Mazsalacas
novada Sociālajā dienestā ieradās
divas ēnas: Laura un Linda no
Mazsalacas vidusskolas, pašvaldības
policijas
inspektori
Daigu
Zeltkalnu-Džabouru ēnoja Kaspars un
Dāvis no Mazsalacas vidusskolas,
savukārt Mazsalacas novada Kultūras
centra direktori Daci Jurku ēnoja
Mazsalacas vidusskolas skolniece
Aleksandra.
Andrejs iepazina pašvaldības darbu un
domes priekšsēdētāja ikdienu, arī
gatavošanos komitejām un domei sēdei.
Sociālajā dienestā meitenes uzzināja,
kādām jābūt īpašībām, lai strādātu palīdzošajās profesijās,
apsekoja dienesta klientu, kuram ir funkcionāli traucējumi un
kuram ir piešķirts pakalpojums- aprūpe mājā. Mazsalacas novada
pašvaldības policijā puiši apbraukāja teritoriju, pētīja izmaiņas
likumdošanā un pārrunāja kaitīgo vielu lietošanu. Kultūras centrā
Aleksandra iepazina pasākumu organizēšanu un direktores darba
vadīšanu. Gaidīsim skolēnus arī nākamgad!

ZIŅO PAR NELEGĀLU PREČU TIRDZNIECĪBU VIETĀM!
Ja Jums ir aizdomas, vai informācija par nelegālas
degvielas, cigarešu vai alkohola tirdzniecību, aicinām
par to ziņot policijai,
ZVANOT UZ 110
Valsts policija katru gadu veic aktīvu darbu akcizēto preču
nelikumīgas aprites apkarošanā. 2018.gadā Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldē izņemti aptuveni 3050 litri alkohola,
645 500 cigaretes un 4070 litri degvielas bez izcelsmi apliecinošiem
dokumentiem. Aicinām iedzīvotājus piedalīties ēnu ekonomikas
apkarošanā! Godprātīga sabiedrības attieksme un rīcība ir veiksmes
atslēga pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Būsim atbildīgi!

Par iespējamiem pārkāpumiem iespējams ziņot
arī anonīmi!

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

TRANSPORTS PĒC PIEPRASĪJUMA

Tā kā Mazsalacas novads ir viena no pilotteritorijām Latvijā, kurā tiks
izmēģināts vēl mazpazīstams transporta pakalpojuma veids “transports pēc
pieprasījuma”, 4.martā tika organizētas tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem.
Tikšanās, kas notika trīs vietās novadā, bija vienlaikus gan informatīvs
ieceres atklāšanas pasākums, gan arī iespēja iedzīvotājiem uzdot
jautājumus par neskaidrajām lietām, kā arī sniegt padomus projekta
komandai iecerētā pakalpojuma uzlabošanai, kamēr tas vēl nav uzsācies.
Otra vieta, kur Latvijā tiks testēts šāds pakalpojums, būs Alūksnes novads,
taču tur pakalpojums tiks organizēts atšķirīgi.

Mazsalacas novada iedzīvotāji, kuri bija ieradušies uz tikšanos, piekrita, ka
problēmas ar sabiedrisko transportu pastāv un tas patiesi nekursē
pietiekoši, tādējādi padarot grūtākas ne viena vien iedzīvotāja ikdienas
gaitas. Īpaši kritiski tas ir situācijās, kad ir nepieciešams nokļūt pie ārsta,
kad jāapciemo kāds slimnieks slimnīcā, vai arī, kad nepieciešams doties uz
Valmieru vai Rīgu, taču nav ar ko nokļūt līdz pieturai, no kuras varētu iekāpt
attiecīgajā autobusā.
Tāpat iedzīvotāji atzina, ka šāds pakalpojums krietni atvieglotu ikdienu, ja to
varētu izsaukt, lai dotos pēc ikdienas iepirkumiem vai, lai aizbrauktu,
piemēram, uz bibliotēku apmainīt grāmatas. Īpašu interesi raisīja iespēja
pieteikt braucienu, lai nokļūtu uz kādu kultūras pasākumu novadā.
Iedzīvotāji atzinīgi vērtēja iespēju apmeklēt arī tādus pasākumus, kas notiek
vakaros, turklāt ļoti priecājās par to, ka transportu būs iespējams pieteikt arī
atpakaļceļam – nokļūšanai atkal mājās, kad pasākums būs beidzies. Šis būtu
veids, kā aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, lai nebūtu jāpaliek mājās tāpēc
vien, ka nav bijis ar ko aizbraukt.
Uzzinājuši, ka brauciens būs “pa kabatai” ikvienam un ka tas noteikti maksās
mazāk nekā taksometra pakalpojums vai brauciens ar kaimiņu, uz tikšanos
atnākušie iedzīvotāji bija pozitīvi noskaņoti un gatavi pamēģināt
pakalpojumu, kā arī ieteikt citiem kaimiņiem un paziņām.
Tika apsvērts arī variants, ka tiklīdz saņemts zvans no kāda apkaimē
dzīvojoša iedzīvotāja, arī citiem reģistrētajiem pakalpojuma saņēmējiem
koordinators varētu izsūtīt īsziņu uz mobilajiem telefoniem, ka konkrētajā
dienā un laikā tiek plānots brauciens.
Iepriekš novada iedzīvotāji par nepieciešamu biju nosaukuši arī Rūjienas
tirgus apmeklējumu sestdienās – šis gan palika atvērts jautājums, vai tāds
brauciens patiesi gūtu atsaucību.
“Transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu varētu izmantot arī tūristi, kas
viesojas novadā, jo, kā atzina novada pašvaldības pārstāvji, nereti tūristi
labprāt dotos iepazīt novada dabas takas, taču vienmēr izskan jautājums –
kā viņi pēc tam nokļūs atpakaļ uz takas sākumpunktu, kur palikušas
automašīnas.
Projekta komanda vairākkārtīgi atzina, ka “transports pēc pieprasījuma” ir
elastīgs transporta pakalpojumu veids, tas nekursē noteiktos grafikos un
noteiktos maršrutos, un paredzēts tieši iedzīvotāja labklājības vairošanai –
tas tiek veidots saskaņā ar iedzīvotāja vajadzībām. Tas nozīmē, ka arī tad, kad
braucieni būs sākušies, iedzīvotāji ir aicināti sniegt savas idejas, lai visi kopā
izveidotu noderīgu pārvietošanās veidu laukos. Tādējādi tiktu risināta
problēma, kas īpaši aktuāla ir arī pierobežas teritorijās – braucēju skaits
nav pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgi sabiedriskā transporta kustību.
Taču, kā uzsver Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji – neviens iedzīvotājs
nevar tikt sodīts par to, kur viņš izvēlējies dzīvot, un nav pieļaujams, ka
ikdienas vajadzības jāpielāgo autobusa grafikam.
Atgādinām, ka pakalpojums tiks īstenots visā Mazsalacas novada teritorijā,
taču to varēs pieteikt tikai tad, ja ieplānotajā brauciena laikā un vietā
nekursēs ierastais sabiedriskais transports. Tāpat jāatceras, ka brauciens
jāpiesaka vismaz 24 stundas iepriekš. Mobilitātes centra koordinators jeb
dispečers apkopos visu informāciju un atzvanīs, lai precizētu iekāpšanas
laiku. Ja būs nepieciešams (pārvietošanās grūtības, smagas somas, mazi
bērni utt.), “transports pēc pieprasījuma” busiņš piebrauks arī pie mājas
durvīm. Mobilitātes centra koordinators zvanus pieņems darba dienās,
darba laikā, taču braucienus varēs veikt arī vakaros un nedēļas nogalēs. Tas
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nozīmē, ka, lai arī pamatā šāds pakalpojums
paredzēts, lai nokļūtu uz novada centru un
saņemtu dažādus pakalpojumus (piemēram, ārsta
vizīte, veikala apmeklējums, bankomāts, aptieka,
baznīca, autoosta), transportu varēs pieteikt arī
braucienam uz koncertu vai kādu brīvdabas
pasākumu, kapusvētkiem u.c. Tāpat varēs pieteikt
arī atpakaļ braucienu uz mājām. Lai kļūtu par
pakalpojuma lietotāju, nepieciešams aizpildīt
anketu, kas atrodas novada pagastu pārvaldēs, kā
arī Mazsalacas novada pašvaldības ēkā un citās
sabiedriskās pakalpojumu saņemšanas vietās
Mazsalacas novadā.
“Transports pēc pieprasījuma” pilota testi
Mazsalacas un Alūksnes novadā tiek īstenoti
Interreg Baltijas jūras reģiona projekta “MAMBA”
ietvaros. Projektu MAMBA īsteno Vidzemes
plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no
Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas un
Latvijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR)
programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
līdzfinansējumu. Tā mērķis ir uzlabot mobilitātes
pakalpojumu pieejamību attālajos lauku apvidos
un demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos, un
pilnveidot transporta pakalpojumu sniedzēju
kapacitāti.
Jautājumiem: Līga Puriņa – Purīte, projekta
“MAMBA” vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions,
mob.t. 29214024, liga.pp@vidzeme.lv.

PIESAKIES UN SAŅEM ATBALSTU
SAVAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI
No 01.04.2019. – 31.05.2019. norisināsies
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.

FOTOKONKURSS
“MANS MAZSALACAS NOVADS”

Fotokonkursa norises laiks – no 2019. gada
1. martam līdz 1. septembrim
Galvenie nosacījumi:
•Drīkst iesūtīt tikai paša uzņemtas fotogrāfijas;
•Maksimālais iesniegto fotogrāfiju skaits – 10;
•Fotogrāfijām jābūt uzņemtām 2018. vai
2019. gadā;
•Fotogrāfiju autoram jāpiekrīt iesniegto
fotogrāfiju izmantošanai Mazsalacas novada
publicitātes vajadzībām.
Fotokonkursa pieteikuma anketu un nolikumu
meklē
Mazsalacas
novada
mājaslapā
www.mazsalaca.lv. Aicinām iesniegt fotogrāfijas, jo
tā ir iespēja līdzdarboties Mazsalacas novada tēla
veidošanā! Īpaši aicinām pagastu iedzīvotājus
dalīties ar sev pietuvinātām dabas un pasākumu
fotogrāfijām!
Laima Briede-Bērziņa,
Mazsalacas novada TIC speciāliste
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VĒSTURE

MAZSALACAS VIDUSSKOLAI 100

Pēdējā skolas diena. 1984. gads. Klases audzinātāja Rita Ertmane

Pēdējā skolas diena. 1963. gads. Klases audzinātāji Aina Zālīte un Kārlis Zālīte

Mazsalacas vidusskolas kolektīvs 1974. gada 25. maijā pēc 30 skolas
darbā nostrādātajiem gadiem godināja un aizvadīja pensijā skolas
direktoru Jāni Osi. Par Mazsalacas vidusskolas direktoru ar 1974. gada
augustu iecēla Māri Rubertu (direktors līdz 1980. gadam). Viņš sāka risināt
jautājumu par jaunas vidusskolas ēkas celtniecību. Jaunā skolas ēka tika
uzcelta laikā no 1975. gada oktobra līdz 1976. gada 1. septembrim.
Jaunajā skolā tika labiekārtoti mācību kabineti. 70-tajos gados regulāri
notika kabinetu skates. Laikraksta “Liesma” 1979. gada 31. augusta
numura M.Mežakas rakstā “Ar sirdi un vārdu” teikts: “Labus vārdus
izpelnījies tēlotājas mākslas kabinets, kuru zīmēšanas skolotāja Rasma
Cēse bija radījusi kā paraugkabinetu šī priekšmeta mācīšanai. Moderna
tehnika, gaumīgs telpu noformējums, bagātīga materiālā bāze un
skolotājas mīlestība palīdzēja veidot estētiskās un darba iemaņas
Mazsalacas skolēnos. Arī meiteņu darbmācības kabinetu skatē 1978. gadā
pārliecinoši labāko rezultātu parādīja Mazsalacas vidusskola. Tas bija
skolotājas Ritas Ertmanes nopelns.”
Daudzveidīgs jaunajā skolā bija ārpusstundu pulciņu darbs. Interesantas
un īpaši zēniem aizraujošas bija šaušanas pulciņa nodarbības, kas notika
zem sporta zāles iekārtotajā šautuvē, kura tajā laikā bija lielākā rajonā.
Skolotājs Ivans Veremejs vadīja filatēlijas pulciņu, kura dalībnieki
1978. gadā pirmo reizi piedalījās izstādē Rīgā. Direktora M.Ruberta
ierosināts, skolā tika nodibināts automodelisma pulciņš skolotāja Jāņa
Valentinoviča vadībā. Kopš 1978. gada automodelisms ir daudzu skolēnu
aizraušanās. 1988. gada 24. maija laikrakstā “Liesma” atzīmēts, ka jau
desmito gadu Mazsalacas vidusskolā darbojas zēnu koris skolotājas Vijas
Seimanes vadībā, gūstot panākumus zonas, rajona un republikas mērogā.
Viens no populārākajiem sporta veidiem, kurā gūti lieli panākumi, bija
dambrete.

Pēdējā skolas diena. 1956. gads. Klases audzinātāja Anna Mence

1977. gadā jauno dambretistu komanda otro reizi izcīnīja 2. vietu Latvijas
skolu komandu turnīrā.
1978. gada 25. marta numurā laikrakstā “Liesma” V.Riekstiņa rakstījusi: “Arī
1978. gadā sabiedriskā trenera, PSRS vicečempiona Aivara Voicesčuka
sagatavotie Mazsalacas vidusskolas dambretisti (I.Ābelīte (tagad I.Bētere),
V.Slotiņš, V.Kampuss, E.Volksons) izcīnīja ceļazīmi uz Vissavienības
“Brīnumdambretes” finālsacensībām. 1976./1977. mācību gada noslēgumā
rajona spartakiādē vieglatlētikā Mazsalacas vidusskolas komanda izcīna
augsto 2. vietu. Jaunos sportistus trenēja skolotāja Ligita Piešiņa, skolotāji
Aldis Ertmanis un Mārtiņš Seimans. 1979. gada rajona vidusskolu spartakiādē
pirmo reizi par čempionēm kļuva Mazsalacas vidusskolas volejbolistes
(treneris M.Seimans).
Baiba Meļķe

PĒTERIS DAMBERGS (9.03.1909 – 25.04.1987)

Kultūras darbinieks, skolotājs, lībiešu valodas
kopējs, mācību grāmatu autors, valodas
teicējs un literāts.
Pēteris Dambergs (līdz 1928. gadam Pēteris
Alfreds Dambergs). Dzimis 1909. gada 9.
martā Kurzemē, Dundagas pagasta Sīkraga
ciema „Ķeļķos”. Beidzis Jelgavas skolotāju
institūtu 1934. gadā. Skolotāja gaitas sācis
pēc obligātā karadienesta 1935. gadā
Zemgalē Zaļeniekos, beidzis 1969. gadā
Vidzemē Katvaros. Bijis skolotājs arī lībiešu
ciemos Pizē (Miķeļtornī) un Mazirbē, kā arī
citur Kurzemē. No 1969. gada dzīvojis Ādažu
„Līvos”.
13 gadu vecumā sācis palīdzēt lībiešu garīgās
un materiālās kultūras pētniekiem, piedalījies
ekspedīcijās, arī pats vācis materiālus. No
1931. gada
līdz
1933.
gadam
bijis
mēnešraksta "Līvli" ("Lībietis") faktiskais
redaktors, tur arī sācis publicēt savus rakstus
un dzejoļus. Rakstījis par lībiešiem vairākās
valodās - latviešu, lībiešu un igauņu.
Ievērojamākie raksti: par Dundagas lībiešu
nemieriem (Ventspils pilsētas laikrakstā "Brīvā
Venta" 1960.3.IV), par dzimto Sīkragu
(krājumā "Laanemeresoomlaste etnokultuuri
kusimusi"
"Baltijas
jūras
somugru
etnokultūras jautājumi", Tallinā 1982).
Referējis igauņu Dzimtās valodas biedrībā par
lībiešu valodas kopšanu (materiāli publicēti
igauņu
un
lībiešu
valodā
biedrības
gadagrāmatā "Emakeele seltsi aastaraamat.
1977", Tallinā 1978). Pētera Damberga darbs
"Jemakīel lugdobrānttoz skūol ja kuod pierast"
("Dzimtās valodas lasāmgrāmata skolai un
mājām", Helsinkos 1935) ir izcilākais
sasniegums lībiešu grāmatniecībā. Somu
valodnieks Sepo Suhonens Pētera Damberga
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stāstījumu atlasi publicējis atsevišķā grāmatā
"Liivin kielen naytteita" ("Lībiešu valodas
paraugi", Helsinkos 1975). Kopā ar Tenu
Karmu
sastādīja
izlasi
"Lībiešu
tautasdziesmas" (teksti lībiešu un latviešu
valodā, Rīgā 1980).
Lībiešu-latviešu-igauņu
vārdnīcas
sastādīšana Tīta Reina Vītso vadībā apstājās
pie S burta. Pateicoties viņa plašajam
ieguldījumam
lībiešu
valodas
leksikas
apkopošanā, ir bijis iespējams 2012. gadā
izdot „Lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīcu”.
1960.
gados
sadarbībā
ar
Latvijas
esperantistu Intu Čači un lībieti Hildu Grīvu
viņš strādāja pie esperanto–latviešu–lībiešu
sarunvārdnīcas
un
līdzīga
trīsvalodu
izdevuma “Fitoterapija”. Darbi tika izdoti
Latvijā.
1960. gados tapa arī jaunas lībiešu
lasāmgrāmatas manuskripts. 1970. gados
Pēteris Dambergs iesaistījās Harija Skujas
ierosinātās
lībiešu
dzejas
antoloģijas
sastādīšanā.
Vienlaikus Pēteris Dambergs palīdzēja arī
igauņu valodniekiem. 1950. gados viņš
Igaunijas Zinātņu akadēmijas uzdevumā
vairākas vasaras vāca lībiešu vietvārdus.
1963. gadā Igaunijas ZA Valodas un
literatūras institūta folkloras sektors vērsās
pie Pētera Damberga ar lūgumu vākt lībiešu
sakāmvārdus,
un
viņš
iesūtīja
542
sakāmvārdus. 1978. gadā Igaunijā lībiski un
igauniski iznāca Pētera Damberga raksts
“Lībiešu valodas kopšana”, kas ilgu laiku bija
plašākais pētījums par lībiešu rakstu valodas
tapšanu.
Pēteris Dambergs bijis daudzu lībiešu vai
viņiem veltīto pasākumu organizētājs un

dalībnieks, viens no dziesmu
ansambļa
"Līvlist"
(„Lībieši”)
dibinātājiem,
dziedātājiem
un
valodas konsultants līdz mūža
nogalei.

Biedrība „Mazirbes draugu kopa”,
pieminot Pēteri Dambergu, gatavo
lībiešu tautas dziesmu izdevumu,
kuru atvērs Rīgā, Jāņa Akuratera
muzejā 17. maijā.
Biedrība „Mazirbes draugu kopa”
sadarbībā ar biedrību
„Mazsalacas draugi”
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INFORMĀCIJA MAZSALACAS 1991. GADA
BARIKĀŽU DALĪBNIEKIEM
Kā ziņots, Latvijas valdība pagājušā gada aprīlī atbalstīja 67 521 eiro piešķiršanu
1991. gada Barikāžu dalībnieku biedrībai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar barikāžu
dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izgatavošanu, izsniegšanu un lietvedību. 1991.
gada barikāžu dalībnieka apliecības jau tiek izsniegtas no pagājuša gada jūlija, tās ir bez
derīguma termiņa ierobežojuma un tiek izsniegtas bez maksas. Ikdienā barikāžu dalībnieku
apliecības izsniedz Rīgā, Krāmu ielā 3, 1991. gada Barikāžu dalībnieku biedrības telpās.
Mazsalacas novadā apliecību izsniegšana notika 4.martā un uz to ieradās ap 110 barikāžu
dalībnieki, no tiem 20 bija ieradušies no Alojas, saistībā ar to, ka apliecību izsniegšana Alojā
tuvākajā laikā nav plānota. Dalībniekiem, kuri bija ieradušies, apliecība tika izdota
pamatojoties uz iepriekš sagatavotajiem dokumentiem, kurus uz vietas palīdzēja sakārtot
pašvaldības darbinieces Anta Ķirse un Anete Gluha, ar palīdzi - barikāžu dalībnieci Viktoriju
Puriņu. Apliecības izsniedza un katram dalībniekam svinīgi roku paspieda pats barikāžu
biedrības priekšsēdētājs Renārs Zaļais, kurš katram apliecības saņēmējam pateicās par
ieguldījumu 1991. gada barikāžu laikā.
Formāli skatoties uz šo dokumentu, daudziem no klātesošajiem dalībniekiem radās
jautājumi par apliecības nozīmi un pielietojumu, kā arī dokumenta jēgu, jo Ministru Kabineta
noteikumi Nr.172 ir attiecināmi tikai uz barikāžu dalībnieku reģistrāciju un apliecības
izsniegšanas kārtību un neko nemin par sociālajām garantijām, kā arī negarantē atlaides
vai pabalstus. Šajā saistībā gribu vēlreiz paskaidrot, ka vispirms tas ir cieņas apliecinājums.
Pats dokuments – barikāžu dalībnieka apliecība – paredzēta uzrādīšanai valsts un
pašvaldību iestādēs, saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”. Šis
likums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt šīm personām sociālās garantijas, piešķirt
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā
vai pakalpojumu saņemšanā. Šobrīd šis likums faktiski ir atstāts pašvaldību ziņā un, kā jau
ar daudziem formāliem likumiem, ir pašvaldību brīvprātīga lieta. Pāri visiem likumiem un
valsts uzskatiem par barikāžu dalībniekiem, tomēr ir jānonāk pie atziņas, ka 1991. gadā
nevienam no barikāžu dalībniekiem pat prātā neienāca jautājums: “bet, kas par to mums
būs, vai ko mums par to dos?”. Bija tikai viena doma – Latvijas brīvība, un esmu pārliecināts,
ka arī šodien galvenais šīs piemiņas dokuments ir vēstures liecība.
Lai turpinātu šo jautājumu tālāku skatīšanu un diskutētu par strukturizētu Mazsalacas
1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības izveidošanu, uzaicinu Mazsalacas novada
barikāžu dalībniekus un arī atbalstītājus 2019. gada 18. aprīlī plkst. 18.00 uz sapulci
Mazsalacas novada Kultūras centrā, Mazsalacā, Rūjienas ielā 1. Visi laipni gaidīti!
Barikāžu dalībnieki izsaka pateicību Mazsalacas novada pašvaldībai par atbalstu barikāžu
dalībnieku apliecību izsniegšanā un SIA “Mazsalacas slimnīca” kolektīvam par siltajām un
gardajām pusdienām Barikāžu muzeja komandai.
1991. gada barikāžu dalībnieks Ojārs Beķeris

INFORMĀCIJAS DIENA PILSONĪBAS PRETENDENTIEM

17.aprīlī plkst. 11.00 Valmierā, Meža ielā 7 notiks Informācijas diena tiem Latvijas
iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā.
Informācijas dienā interesenti varēs uzzināt:
• kādi ir Latvijas pilsonības iegūšanas noteikumi,
• kādi dokumenti nepieciešami,
• kādas ir naturalizācijas pārbaužu prasības.
Tāpat Informācijas dienu dalībnieki varēs iepazīties:
• ar latviešu valodas pārbaudes kārtību – izpildīt klausīšanās un lasīšanas testu un rakstu
darba paraugus,
• ar Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes kārtību – izpildīt Latvijas vēstures un
Latvijas Republikas Satversmes testu paraugus.
Pieteikties Valmieras nodaļā pa tālruņiem 67209468, 67209471 vai ierodoties personīgi
Valmierā Meža ielā 7.

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē (pirmā) ar augšupejošu soli uz 10 gadiem
lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām izsola nomas tiesības uz pašvaldības
valdījumā esošās zemes vienības Parka iela 30B, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, kadastra
apzīmējums 96110040301, zemes gabalu 1.26 ha platībā. Izsoles sākuma nomas maksa
28 euro, izsoles solis 0,50 euro.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā,
Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, katru darba dienu līdz 2019.gada 3.aprīlim plkst.14.45.
Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 3.aprīlī plkst.15.00 Mazsalacas novada pašvaldības
ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.
Izsolāmos zemes gabalus var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties ar Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas nodaļas speciālistiem pa tālruni 64207845.
Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.mazsalaca.lv, kā arī Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā,
Mazsalacas nov., un pagastu pārvaldēs.

AKTUĀLI

PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMĀS MANTAS IZSOLI

Mazsalacas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) otrā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu - automašīnu
Škoda Roomster, valsts reģistrācijas Nr. HA 2378, (turpmāk - izsoles objekts).
Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) 960 euro (deviņi simti
sešdesmit euro) (bez PVN), nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas ir
96 euro (deviņdesmit seši euro). Nodrošinājums iemaksājams Mazsalacas
novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114167, kontā LV14HABA0551020371802,
AS "Swedbank".
Reģistrēšanās izsolei notiks līdz 2019.gada 17.aprīlim plkst.9.45. Izsole notiks
2019.gada 17.aprīlī plkst.10.00, Mazsalacas novada pašvaldības telpās,
Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas nov. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Mazsalacas novada pašvaldībā vai pašvaldības mājaslapā
www.mazsalaca.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 25451333.

DODAMIES UZ LATGALI

Visi interesenti aicināti 2019. gada 15. - 16. jūnijā izbaudīt Latgales lielāko ezeru
un augstāko pakalnu pievilcību.
Ceļojuma apraksts: Lubāna ezers. Īdeņa – z/s “Zvejnieki” (sētas apskate,
pastaiga pa purva taku 1,5 km, brokastis). Lūznava – muižas kompleksa
apskate, pusdienas. Rāznas ezers. Zosna. Lipuški. Mākoņkalns. Kaunata –
kandžas muzejs. Lesinski – nakšņošana atpūtas kompleksā “Rāznas stāvkrasti”.
Lielais Liepu kalns. Vecslabada – Istras ezers, Plisūna ezers. Zilupes novads –
Latvijas tālākais austrumu punkts “Austras koks”, Draudzības kurgāns,
T.Sinicinas knipelēto mežģīņu darbnīca, Pasienes Sv. Dominika Romas katoļu
baznīca, Saveļinku kapliča, Zilupes pilsēta, pusdienas. Ludzas Mazais ezers –
brauciens ar plostu.
Dalības maksa (autobusa noma, naktsmītne, maltītes, objekti) 73.00 euro.
Pieteikšanās dalībai no 1.aprīļa līdz 27.maijam. Naudas iemaksa līdz 4.jūnijam.
Izbraukšana 15.06.2019. plkst.6.30 no Mazsalacas centra.
Info: 26108686 - Vēsma J

LIELĀ TALKA 2019

2019. gada 27. aprīlī visā Latvijā norisināsies Lielā Talka, kurā aicina ne tikai
vākt atkritumus, bet arī tos šķirot - atdalot plastmasu no citiem atkritumiem.
Mazsalacas novada pašvaldība aicina talkot gribētājus piedalīties Mazsalacas
Sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošanā.
Pulcēšanās 27. aprīlī plkst.9.00 pie baznīcas. Individuālus talkotājus un
interešu grupas aicinām iesaistīties teritorijas labiekārtošanā savos izvēlētajos
objektos. Lielajai Talkai šogad ir divu krāsu maisi. Balti maisi plastmasas
atkritumiem, zilie maisi pārējo talkas atkritumu savākšanai. Maisus
Mazsalacas un Skaņkalnes pagasta iedzīvotāji katru darba dienu var saņemt
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā, Ramatas un Sēļu pagasta
iedzīvotāji - pagastu pārvaldēs.
Lielās talkas atkritumu savākšanas vietas: Mazsalacā pie kapiem, Ramatā un
Vērsī aiz veikaliem, Sēļos pie mehāniskajām darbnīcām. Novietosim tikai talkas
laikā savāktos atkritumus zilajos un baltajos maisos!

LIELGABARĪTU ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Mazsalacas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO” rīko ikgadējo pavasara
lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju Mazsalacas novada iedzīvotājiem no
2019. gada 2. līdz 16. aprīlim. Šīs akcijas ietvaros Mazsalacas novada
pašvaldība četrās vietās novadā izvieto konteinerus un aicina iedzīvotājus bez
maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem.
Konteineru atrašanās vietas:
• Pie Eko laukuma Mazsalacā, Pērnavas ielā 16, no 2. aprīļa līdz 9. aprīlim;
• Ramatā (pie Ramatas pagasta pārvaldes) no 2. aprīļa līdz 9. aprīlim;
• Skaņkalnē (Autoceļa Lībieši – Krastkalni asfaltētajā laukumā (iepretim
autoservisam)) no 9.aprīļa līdz 16. aprīlim;
• Sēļos (pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām) no 9.aprīļa līdz 16. aprīlim.
Lielgabarīta atkritumi: 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.

SENIORIEM

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākuma
“Satiec savu meistaru” nodarbības notiks 2019. gada 6. un 7. aprīlī Pagājuši 70 gadi no brīža, kad
Rīgas ielā 10, Mazsalacā, no plkst. 10.00 līdz 14.00.
dažādu tautību cilvēki tika
Nr.p.k.

Meistara vārds, uzvārds

Datums

Laiks

Nodarbības tēma

1.

Gunta Jēkabsone

06.04., 07.04. 10.00-14.00 “Citāda gleznošana ar adatu uz auduma”

2.

Evija Nagle

06.04, 07.04.

10.00-14.00 “Pērļotu mauču (aproču) adīšana”

3.

Gaļina Birkava

07.04.

10.00-14.00 “Rakstaino jostu un citas aušanas”

Nemateriālais kultūras mantojums nozīmē zināšanas un prasmes, ko kopienas,
grupas un atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Meistars ir
nemateriālā kultūras mantojuma lietpratējs, kas pārmantojis vai izglītības ceļā
apguvis vienu vai vairākas nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes, praktizē
tās savā darbībā, ir sasniedzis tādu kompetences pakāpi, lai tiešā veidā spētu
nodot tālāk citiem savas zināšanas un prasmes.
TLMS “Mazsalaca” vadītāja Rita Ertmane

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg.
Katram pašam marta saulē jāatkūst.
Un kā ābelei no augļu svara jānolūzt.
Katram pašam jārūgst līdzi raugamTikai tā par cilvēkiem mēs augam.
/I.Ziedonis/

vardarbīgi aizvesti uz Sibīriju,
tai skaitā arī latvieši.
Es šodien gribu tikai pateikt:
”Vecmāmiņ, es Tevi atceros!
Es atceros Tavu roku sniegto silto piena krūzīti!”
Mana vecmāmiņa Sibīriju neredzēja, viņa palika
dzelzceļa malā ar zemi klātā krūmājā. Es domāju, ka
Jūs arī šo dienu pieminiet. Neko jau nevar aizmirst,
ne tas, kuru aizveda, ne tie, kuri palika mājās. Man
tad bija 6 gadi.
Un visiem mums ir viens vienīgs lūgums...
Senioru biedrības valdes vārdā Sarmīte Kauliņa
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PASĀKUMU KALENDĀRS

29. martā plkst.10.30 Mazsalacas novada Kultūras centrā SIA "Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs" aicina uz semināru “Aktualitātes
lauksaimniekiem Mazsalacas novadā”. Par tēmām -

aktualitātes

tiešmaksājumos, augu aizsardzībā, mēslošanas plāna sagatavošana un

Saistībā ar Baltijas ceļa 30 gadu jubileju Mazsalacas
novada bibliotēkas lūdz atsaukties iedzīvotājus, kuriem
ir kādas dokumentālas liecības (fotogrāfijas u.c.) un
atmiņas par šo notikumu. Informāciju varat sniegt
jebkurā novada bibliotēkā!

sēklu aprite, nodokļu likumdošana saimnieciskās darbības veicējiem pastāstīs LAD, VID un VAAD pārstāvji.
30. martā plkst.14.00 Sēļu muižas lielajā zālē koncerts “Izdejot sapņus
dejā”. Piedalās: dāmu deju kolektīvi "Sapnis'' (Trikāta), "Rasa'' (Aloja),
"Švunkas" (Naukšēni), "Oravakes'' (Lugažmuiža), ''Dzintare'' (Matīši), VPDK
''Nakte'' (Rencēni), eksotisko deju grupa ''Oreo'' (Sauleskalns), Austrumdeju
kolektīvs "Arābija'' (Seda), “Reveransss” un Latvju danči (Sēļi). Ieeja bez
maksas.
30. martā plkst.18.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā vidējās
paaudzes deju kopu sadraudzības koncerts "Mēs tikāmies martā...".

No 8.aprīļa līdz 12.aprīlim Mazsalacas pilsētas bibliotēka
apmeklētājiem būs slēgta, jo notiks bibliotēkas fonda
inventarizācija.
Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde aicina
visus esošos un topošos pirmsskolas audzēkņu vecākus
5. aprīlī plkst.18:00 Pirmsskolā (Parka iela 14) uz Dr.paed.,
asociētās profesores Intas Bulas-Bitenieces lekciju:
“IKDIENAS KUSTĪBAS BĒRNU PRIEKAM UN ATTĪSTĪBAI
ILGTERMIŅĀ”. Informācija tālr. 27871920 (Saiva Liepa)

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

Ieeja 1,50 euro.
7.aprīlī plkst.17.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā komiķa Maksima
Trivaškeviča soloizrāde „Humors pa latviski”. Ieejas biļete: 2 euro.
14. aprīlī plkst.13:00 Mazsalacas novada Kultūras centrā kinofilma "Vecā
dārza noslēpums", tikšanās ar aktieri Agri Māsēnu, ieejas biļetes skolēniem
2 euro, pieaugušajiem 3 euro.
16. aprīlī plkst.15.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā radošā darbnīca
ģimenēm. Dekupēsim kūdras podiņus Lieldienu olām.
18. aprīlī plkst.10.00 Lieldienu iešūpošana Ramatā.
18. aprīlī plkst.17.00 Saieta laukumā, Mazsalacā, Lieldienu sagaidīšana un
iešūpošana kopā ar Cāli Čau un Zaķi Žani. Zaķis lūdz paņemt līdzi krāsotu
olu.
20. aprīlī no plkst.10.00 Mazsalacas vidusskolas sporta zālē Lieldienu
turnīrs volejbolā.
21. aprīlī plkst.11.00 Pavasara sporta spēles Ramatā.
21. aprīlī plkst.14.00 Lieldienas Sēļu muižā. Piedalās: Mazsalacas novada
Kultūras centra deju kolektīvi un Sēļu pagasta Tautas nama folkloras

Baptistu draudzē:
19. aprīlī plkst.17.00 Lielajā Piektdienā;
21. aprīlī plkst.11.00 Pirmajās Lieldienās.
20. aprīlī plkst.14.00 Adventistu draudzes dievnamā,
Rīgas ielā 5, Lieldienu dievkalpojums „Jēzus ir
uzvarējis!”.
21. aprīlī plkst.12.30 Lieldienu dievkalpojums
Mazsalacas Svētās Annas baznīcā.
21. aprīlī plkst.16.00 Svētā Mise Sv.Faustīnes
Mazsalacas Romas katoļu draudzē notiks Baznīcas
ielā 14, Katoļu draudzes telpās. Visi aicināti un gaidīti!
Sirsnīgs paldies Lienītei Liepiņai par vislielāko aktivitāti,
atnesot daudz skaistu puķu sēklu paciņu uz Mazsalacas
novada Tūrisma informācijas centru!

kopa “Sēlene”, dejotāji un tautas mūzikas kopa „Sēļu muižas muzikanti”.
Zaķīšu sēta, šūpoļu iešūpošana, olu krāsošana, kopīgas dziesmas, danči un
rotaļas. Meistarklases vadīs - folkloriste Iveta Dukaļska un deju skolotājs
Ernests Spīčs. Benitas Audzes un Uģa Vītiņa vadībā - ādas apstrādes
un kokamatniecības meistardarbnīcas. Kopīgi veidosim izstādi „Košāko
Lieldienu olu parāde”. Lai svētki izdotos krāšņāki, līdzi ņemiet košākās un
stiprākās olas!
Atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds. Ieeja bez maksas.

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei
februārī un martā pievienojās trīs
jaundzimušie:
Grēta, Regnārs un Beāte.
Sveicam vecākus!

23. aprīlī plkst.15.00 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā Mazsalacas
stāsti. Tēma "Anekdotes par latviešiem, lietuviešiem un igauņiem".
28.

aprīlī

plkst.13.00

Mazsalacas

novada

Kultūras

centrā

kinofilma “Blakus”. Biļetes cena 3 euro. Ieeja no 16 gadu vecuma.

IZSTĀDES
Līdz 31. martam aicinām atnākt uz Mazsalacas novada
pašvaldību un nobalsot par skaistāko Mazsalacas novada
Ziemassvētku kartīti!
Līdz 4. aprīlim Mazsalacas novada Kultūras centra apskatāma
TLMS “Riekums” un aušanas studijas “Rencēni” izstāde
“Atkušņi”.
Līdz 30. aprīlim Mazsalacas pilsētas bibliotēkā apskatāma
Mazsalacas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
“Jūgendstils un Pēkšēns”.
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.
MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS

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

SVEICAM MARTA JUBILĀRUS!
Es esmu laimīgs,
Milda Paukšēna
Ka man pieder šī diena
Nadežda Rīsberga
Ar vakardienas atmiņām,
Kas tālu, tālu atmirdz,
Anita Lakstīgala
Ka varu raudzīties,
Kā sniegpulksteņi raisās,
Velta Meiunte
Un tas nozīmē
Jau tik daudz, tik ļoti daudz.
Monija Majore
/Atis Sloka/
Skaidrīte Beriņa
Jānis Mende
Rita Sīpola
Dzidra Smilškalne
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Mārtiņš Grīnvalds
Jānis Apsītis

Vallija Kalniņa
Elga Otsone

Mazsalacas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību piederīgajiem!
www.mazsalaca.lv
Facebook: Mazsalacas novads
Twitter: @Mazsalaca_LV
Flickr: mazsalacasnovads
Instagram: mazsalacasnovads

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.

