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PALDIES VISIEM LIELDIENU FOTOKONKURSA DALĪBNIEKIEM, KURI APCEĻOJA NOVADU UN
IEMŪŽINĀJA SVĒTKU DEKORUS!

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

DARBU SĀCIS CVK UZZIŅU TĀLRUNIS PAR 5. JŪNIJA
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM
Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību
domes vēlēšanu kārtību, no 26. marta līdz 6.
jūnijam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) uzziņu tālrunis 67049999.
Tālrunis strādā katru dienu no plkst.9.00 līdz
20.00, bet 31. maijā no plkst.9.00 līdz 21.00, 4. un
5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 24.00. Uzziņu tālruņa
operatori būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī 6.
jūnijā no plkst.9.00 līdz 17.00.
Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji var noskaidrot
savu vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu iecirkņu
adreses un darba laikus, uzzināt, kā pieteikt
vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu
apgabalā pieder nekustamais īpašums. Tāpat
var uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu
no ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes
aizpildīšanu, drošības pasākumiem Covid-19
infekcijas izplatības mazināšanai un iegūt
atbildes uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem
jautājumiem.
5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 novados.
Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās
pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada
vēlēšanām.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir
Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu
pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz
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IZLOZĒTI VALMIERAS
NOVADA PAŠVALDĪBU
VĒLĒŠANU KANDIDĀTU
SARAKSTU NUMURI
Valmieras novada vēlēšanu komisija informē, ka
9. aprīlī tika izlozēti Valmieras novada pašvaldību
vēlēšanu kandidātu sarakstu numuri.
Valmieras novada pašvaldības vēlēšanām iesniegti deviņi saraksti ar kopējo kandidātu skaitu 154,
un atbilstoši izlozes rezultātiem 2021. gada 5.
jūnija Valmieras novada pašvaldību vēlēšanās
kandidāti startēs ar šādiem saraksta numuriem:
1. “Kustība “Par!””

#DodiesBalsot

Noslēdzoties kandidātu sarakstu iesniegšanai 2021.
gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām, pašvaldību
vēlēšanu komisijās iesniegti 324 kandidātu saraksti, kuros uz iekļūšanu 41 pašvaldības domē
kopumā pretendē 5599 kandidāti. Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu
programmām un ziņām par kandidātiem var
iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
tīmekļvietnē - https://pv2021.cvk.lv.
Visvairāk deputātu kandidātu sarakstu – 14 – iesniegti Ropažu novada domes vēlēšanām. Otrs
lielākais kandidātu sarakstu skaits pieteikts
Jūrmalas pilsētas domes vēlēšanām – 13. Savukārt
vismazāk – trīs - deputātu kandidātiem sarakstu
šajās vēlēšanās būs Valkas un Ventspils novados.
Pieteikto deputātu kandidātu vidū 61,4% ir vīrieši
un 38,6% ir sievietes. Jaunākajam deputātu
kandidātam ir 18 gadi, bet vecākajam - 91 gads.
Vidējais kandidātu vecums ir 46,1 gadi. Lielākajai
daļai jeb 68,8% pieteiktajiem kandidātiem ir
augstākā izglītība.
Kandidātu saraksta iesniegšana pašvaldību
vēlēšanām norisinājās no 17. marta līdz 6. aprīlim.
Pašvaldību vēlēšanās 35 jaunizveidojamos novados un sešās valstspilsētās kopumā būs jāievēl 683
deputāti. Līdz ar to uz vienu pašvaldības deputāta
vietu šajās vēlēšanās pretendē vidēji astoņi deputātu kandidāti. Rīgā vēlēšanas šogad nenotiks,
jo domi 60 deputātu sastāvā ievēlēja ārkārtas
vēlēšanās pērn.
Salīdzinājumam 2017. gada pašvaldību vēlēšanās
šā brīža 118 administratīvo teritoriju domēs, izņemot
Rīgu, kopumā tika ievēlēti 1554 deputāti, līdz ar to
pēc šā gada vēlēšanām ievēlējamais deputātu skaits
šajās pašvaldībās samazināsies par 56%. 2017. gada
pašvaldību vēlēšanām tika reģistrēti 599 deputātu
kandidātu saraksti un 8945 deputātu kandidāti.
CVK Informācijas nodaļa

LĪDZ 27. MAIJAM VĒLĒTĀJI
VAR MAINĪT VĒLĒŠANU
APGABALU UZ PAŠVALDĪBU,
KURĀ PIEDER ĪPAŠUMS

Jau šobrīd un līdz 27. maijam vēlētāji, kuri šā gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu
3. Jaunā VIENOTĪBA
apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums,
var mainīt vēlēšanu apgabalu un reģistrēties bal4. Latvijas Zaļā partija
sošanai šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu
apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un mig5. „Saskaņa“ sociāldemokrātiskā partija
rācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu
apgabala noskaidrošana un maiņa” vai klātienē
6. „Latvijas Krievu savienība“
jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas ies7. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!“-“Tēvzemei tādē, iesniedzot iesniegumu.
un Brīvībai/LNNK“
Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi
būs iespēja balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala
8. Jaunā konservatīvā partija
iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot vai nu
pasi vai personas apliecību. Līdz ar to atšķirībā
9. „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA“
no iepriekšējām vēlēšanām katram vēlētājam pa
Izlozi rīkoja Valmieras novada vēlēšanu komisija. pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi vairs netiks
Izloze notika sarakstu iesniegšanas secībā. Šādu sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī
kārtību nosaka Pašvaldības domes vēlēšanu li- jābalso. Informāciju par vēlēšanām no Pilsonības
kums.
un migrācijas lietu pārvaldes saņems tie vēlētāji,
Saraksta izlozētais numurs tiks nodrukāts uz kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses
attiecīgās partijas vai partiju apvienības vēlēšanu konts.
zīmes. Vēlēšanu zīmes vēlēšanu iecirkņos iz- Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības admisniegšanai vēlētājiem tiks sakārtotas to nume- nistratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu aprācijas secībā, sākot ar pirmo numuru un beidzot gabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšaar pēdējo.
nas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās adAr partiju un partiju apvienību iesniegtajiem ministratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un
kandidātu sarakstiem var iepazīties Centrālās 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidvēlēšanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lv
kurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un
Plašāka informācija: šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā
Valmieras novada vēlēšanu komisija iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.
2. “Valmierai un Vidzemei”
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90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7.
martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder
nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas
izmantot iespēju balsot vēlēšanu apgabalā,
kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, no 27.
marta līdz 27. maijam jāreģistrējas balsošanai
šajā vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā
vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē.
Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pirmo reizi
varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala
iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot
gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju
uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks
lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.
Savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji var noskaidrot
arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
e-pakalpojumā internetā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību
vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no plkst.7.00
līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju
nobalsot iepriekš:
• pirmdien, 31. maijā, no plkst.16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst.9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst.13.00 līdz 20.00.
Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs
iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja
pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.

5. JŪNIJA PAŠVALDĪBU
VĒLĒŠANĀM IESNIEGTI 324
KANDIDĀTU SARAKSTI

PAŠVALDĪBĀ

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES LĒMUMI
2021. gada 15. aprīlī notika ārkārtas Mazsalacas
novada pašvaldības domes sēde, kurā nolēma:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma
Parka iela 1, Mazsalaca, zemes daļas, 10 m2 platībā,
nomas tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
nomas tiesības uz sešiem gadiem ir ieguvusi SIA
“Omniva”, par nomas maksu 16,50 eiro mēnesī (bez
PVN).
2. Uzņemties ilgtermiņa saistības, t. i., slēgt pilna servisa apgaismojuma līgumu ar SIA „RCG
Lighthouse”, uz 60 mēnešiem par apgaismojuma
nomaiņu autoceļā “Lībieši-Krastkalni”, Skaņkalnes
ielā, Skaņkalnes pagastā, un Muižas, Robežu, Palejas, Kalna, Sporta ielās, Mazsalacā.
2021. gada 21. aprīlī notika kārtējā Mazsalacas
novada pašvaldības domes sēde, kurā nolēma:
1. Apstiprināt izpilddirektora pārskatu par paveikto
un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no
18.03.2021. līdz 21.04.2021.
2. Apstiprināt domes priekšsēdētāja pārskatu
par paveikto sēžu starplaikā no 18.03.2021. līdz
21.04.2021.
3. Apstiprināt SIA „Banga KPU”, 2019. gada pārskatu
ar bilances kopsummu 3 113 595 eiro. Pārskata gada zaudējumus 33 296 eiro segt no nākamo gadu
peļņas.
4. Izslēgt no Mazsalacas novada vēlēšanu komisijas
sastāva vienu komisijas locekli.
5. Apstiprināt zemes vienībai „Pārupes”, Sēļu pagasts, izstrādāto zemes ierīcības projektu atbilstoši
zemes ierīcības projekta lietai.
6. Atkārtotā (otrā) rakstiskā izsolē ar augšupejošu
soli pārdot nekustamajā īpašumā “Zaļā klēts”, Mazsalacas pag., esošu meža cirsmu (kailcirti).
7. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mačas”, Ramatas pag., atdalot no tā vienu zemes vienību 8,3
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Jaunmačas”.
8. Piešķirt zemei vienībai un uz tās esošai būvei adresi
“Lejaspļavnieki”, Ramatas pagasts. Piešķirt zemes
vienībai un uz tās esošai būvei adresi “Kalves”, Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads. Piešķirt zemes
vienībai un uz tās esošai būvei adresi “Lāčkamoļi”,
Skaņkalnes pagasts. Piešķirt zemes vienībai un uz

SOCIĀLO PAKALPOJUMU
IZVEIDE MAZSALACĀ
PROJEKTA VIRZĪBA
Projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”
Nr.9.3.1.1/18/I/027 uzsākti būvdarbi: dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņemšanas centru bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem izveidei Parka ielā
31 Mazsalacā.
PROJEKTĒTĀJS: SIA “PAŠVALDĪBAS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS”, Reģ. Nr.40003298105,
Preses iela 2, Ogre, LV-5001.
BŪVUZŅĒMĒJS: SIA “EKERS”, Reģ.Nr.44103001903,
Tērbatas iela 33, Valmiera, LV-4201
BŪVUZRAUDZĪBA: SIA’’BŪVE WOOD LINE’, Reģ.
Nr.49503003430, Robežu iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
AUTORUZRAUDZĪBA: SIA “PAŠVALDĪBAS EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS”, Reģ. Nr.40003298105,
Preses iela 2, Ogre, LV-5001
Inese Vektere,
projektu vadītāja

tās esošajai būvei adresi Parka iela 18, Mazsalaca.
9. Apstiprināt SIA „Mazsalacas slimnīca”, 2020. gada pārskatu ar bilances kopsummu 164 939 eiro.
Pārskata gada peļņu 63 654,00 eiro izmantot iepriekšējā gada zaudējumu segšanai un SIA “Mazsalacas slimnīcas” turpmākajai attīstībai.
10. Piešķirt Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Harijam Rokpelnim ikgadējo atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas
un papildatvaļinājumu vienu darba dienu no
26.05.2021. līdz 09.06.2021. (ieskaitot). Piešķirt
domes priekšsēdētājam atvaļinājuma pabalstu
50% apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas. Domes priekšsēdētāja pienākumus Harija Rokpeļņa
atvaļinājuma laikā veikt domes priekšsēdētāja vietniecei Dacei Mažānovai.
11. Atļaut pārdot Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrā, Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, dažāda
veida ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un
simboliku saistītus informatīvos materiālus un preces (suvenīrus) ar mērķi – paplašināt kultūras tūrisma piedāvāto pakalpojumu klāstu.
12. Saskaņot, ka biedrība “No Salacas līdz Rūjai”
pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” ietvaros Mazsalacas novada
pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā īpašumā
“Dzelzceļš” veic šādas darbības: dzelzceļa pārveidošana par gājēju un velosipēdu taku, kuru
ietvaros paredzēts zaļā apauguma tīrīšanas un
šķeldošanas darbi, ceļa seguma uzlabošana un
dzelzceļa guļšņu demontāža, aizvākšana.
13. Slēgt sadarbības līgumu ar Rūjienas novada pašvaldību par Rūjienas novada sporta skolas
sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā par 11,56
eiro mēnesī par vienu Mazsalacas novadā deklarēto
audzēkni.
14. Apstiprināt cenrādi par instruktāžas veikšanu
elektrovelosipēdu lietošanai.
15. Apstiprināt iekšējos noteikumus Nr.9/2021 ”Tūrisma inventāra (velosipēdu) izmantošanas noteikumi”.
16. Nodibināt ceļa servitūtu 397 m2 platībā zemes
vienībā “Mežegles”, Ramatā, ar kuru SIA “Eglītes
mežs” īpašumā esošais nekustamais īpašums
“Mežegles” tiek apgrūtināts par labu nekustama-

jam īpašumam “Ūdenstornis Kalnķīši”, Ramatā.
17. Pieteikt zvērinātam notāram Ainai Zvidriņai kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu un kārtējiem nodokļa maksājumiem 61,34
eiro apmērā par nekustamo īpašumu “Cīruļi”, Sēļu
pagasts.
18. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam „Caritas Latvija” Mazsalacas novada pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 14-2A, Mazsalacā,
Mazsalacas nov. Telpu nodošanas nepieciešamība
un lietderība – atbalsta sniegšana mazaizsargātajām sabiedrības grupām, brīvprātīgā darba veicināšana, labdarības pasākumu veikšana.
19. Iznomāt fiziskai personai zemes vienības
„Mazdārziņi”, zemes gabalu 0,08 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām.
20. Dzēst SIA „Baltic Industrial Trust” nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par zemi uz 21.04.2021.
15,77 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu par
nekustamo īpašumu “Priedkalnītes”, Skaņkalnes pagasts.
21. Dzēst SIA „Ekoteks” nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi 167,84 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu “Āžēni”,
Sēļu pagasts, un par nekustamo īpašumu “Āžēni”,
Mazsalacas pagasts.
22. Apstiprināt izsoles rezultātus par pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Sprīdīši”, Sēļu pagasts, pārdošanu fiziskai personai par 21 397,86
eiro.
23. Sešiem nekustamo īpašumu lietotājiem pašvaldībai atmaksāt veiktās izmaksas par nekustamo
īpašumu objektu noteikšanu saskaņā ar pašvaldībā
saņemtajiem Valsts zemes dienesta rēķiniem.
24. Apstiprināt zemes vienībai „Ūdenstornis Kalnķīši”, Ramatas pagasts, izstrādāto zemes ierīcības
projektu atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai.
25. Apstiprināt zemes vienībai „Bērzkalni”, Ramatas
pagasts, izstrādāto zemes ierīcības projektu atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai.
Plašāk ar lēmumiem varat iepazīties Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv,
sadaļā Pašvaldība, Publiskie dokumenti.

ATBALSTS FOTOKAMERAS
IEGĀDEI

ATBALSTS JAUNU
INSTRUMENTU IEGĀDEI

Atbalstīts Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
direktores Inetas Martinsones projekta pieteikums
“Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas mākslas
nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
un noslēgts 2021. gada 23. martā līgums Nr.20211-VIZ-M04017 2025 ar Valsts kultūrkapitāla fondu
par 1 653 eiro, lai iegādātos fotokameru, kas ļautu
iegūt kvalitatīvas fotogrāfijas un video, dokumentēt
skolas dzīves notikumus, tos atspoguļojot medijos.
Projekts jārealizē no 01.03.2021. līdz 31.08.2021.
Projekta mērķi
1. Nodrošināt Mazsalacas Mūzikas un mākslas
skolas materiāli tehnisko bāzi, piedāvājot audzēkņiem darboties ar kvalitatīvu aprīkojumu, kā
priekšnosacījumu uz izcilību vērstai mākslas profesionālās ievirzes izglītībai, kvalitatīvu tehnisko
aprīkojumu profesionālās ievirzes mācību programmas “Vizuāli plastiskā māksla” apguvei.
2. Popularizēt mākslas mūsdienīgu apguvi, attīstot
un pilnveidojot digitālās prasmes.
3. Nodrošināt iespēju veidot kvalitatīvu skolas foto
arhīvu un popularizēt skolas darbu novada sociālajos
tīklos un mājas lapā, lai piesaistītu jaunus interesentus mākslas profesionālās ievirzes izglītībai.
4. Atjaunot uzskates materiālu krājumus un skolēnu
darbu fondus, pielāgojot tos mūsdienu prasībām.

Atbalstīts Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
direktores Inetas Martinsones projekta pieteikums “Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas
mūzikas nodaļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un 02.03.2021. noslēgts līgums Nr.20211-MDM-M02025 ar Valsts kultūrkapitāla fondu
par 970 eiro, lai iegādātos divas Līgo kokles jaunajiem, mazajiem kokles klases audzēkņiem, lai
nodrošinātu pastāvīgu treniņu un darbu gan klasē, gan mājās, kā attālinātā mācību procesā, tā klātienē. Projekts jārealizē no 26.02.2021. līdz 30.08.2021.
Projekta mērķi:
1. Nodrošināt Mazsalacas Mūzikas un mākslas
skolas materiāli tehnisko bāzi, piedāvājot audzēkņiem darboties ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem kā priekšnosacījumu uz izcilību
vērstai mūzikas profesionālās ievirzes izglītībai
2. Popularizēt mūzikas padziļinātu apguvi, attīstot un atbalstot Dziesmu svētku kustību un turot
godā latviešu tautas tradīcijas.
3. Nodrošināt Mazsalacas Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņiem kvalitatīvus instrumentus profesionālās ievirzes mācību programmas “Kokles
spēle” apguvei.
4. Nodrošināt kvalitatīva darba iespējas ārkārtējās
situācijas laikā, strādājot attālināti un ikdienā
trenējoties instrumenta spēli skolā un mājās.

Inese Vektere,
projektu vadītāja

Inese Vektere,
projektu vadītāja

AKTUĀLI

LAUKSAIMNIEKIEM
Līdz 24. maijam (līdz 15. jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto
darbdienu) lauksaimnieki var pieteikties platību
maksājumiem, aizpildot Vienoto iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var EPS aizpildīt
Provizoriskos platību maksājumu iesniegumus. Tas
ļauj pakāpeniski rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas
zaļināšanas un citas prasības. Šobrīd Provizoriskos
iesniegumus jau ir aizpildījuši vairāk nekā 2400
lauksaimnieki. Atgādinām! Ja lauksaimnieks aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis
iesniegums, sākot ar 7. aprīli, ir jāiesniedz EPS.
Plašāka informācija dienesta mājaslapā www.lad.
gov.lv
Pieteikšanās marķētās dīzeļdegvielas iegādei
Vienlaikus no 7. aprīļa norit iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi. Lai saņemtu
tiesības iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne vēlāk kā
līdz šī gada 1. jūnijam jāiesniedz iesniegums un
jāapliecina, ka viņš veic saimniecisko darbību, kas
reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
vai Valsts ieņēmumu dienestā.
Svarīgi datumi 2021. gada sezonā!
24. maijs – pēdējā diena, kad EPS var iesniegt
platību maksājumu iesniegumu bez atbalsta apjoma samazinājuma.
1. jūnijs – pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos marķētās dīzeļdegvielas iegādei.
15. jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību
maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu
1% apmērā par katru nokavēto darba dienu.
15. jūnijs – pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Vienotajā platību maksājumu iesniegumā.
15. augusts – jābūt noganītiem vai nopļautiem
un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju

biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā
nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.
15. septembris – jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai
ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto
biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu
vākšanai.
Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus darbam
klātienē, klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, palīdzību sniedz arī pa tālruni.
Lai pieteiktos uz konsultācijām klātienē, lūdzu
iepriekš zvanīt 26362938 vai rita.gluha@llkc.lv.
LLKC Valmieras biroja lopkopības konsultante
Rita Gluha

DOD IESPĒJU JAUNIEŠIEM
Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (VNF JIL) aicina līdz šī gada 2. maija plkst.23.59
piedalīties ideju konkursā “Jaunieši dod iespēju
jauniešiem 2021”. Šogad kopējais ideju konkursa
budžets ir 2500 eiro - minimālā summa, ko VNF JIL
gatava piešķirt vienai idejai ir 50 eiro, maksimālā 1000 eiro.
VNF JIL cer, ka saulainais pavasara laiks iedvesmos jauniešus jaunām un lieliskām idejām! Līdz
šim VNF JIL rīkojis 11 projektu konkursus, kuros
atbalstītas un īstenotas vairāk nekā 50 jauniešu
idejas. Un arī šogad VNF JIL vēlas atkal dod iespēju
jauniešiem īstenot savas idejas Valmierā vai tās
apkaimē: Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas vai Strenču novadā.
Idejas var iesniegt gan individuāli, gan grupās,
arī jauniešu organizācijas vai klašu grupas.
Papildinformācija, nolikums un veidlapa - https://
ej.uz/JDIJ2021
Ja rodas jautājumi, aicinām sazināties ar projektu
konkursa koordinatori Samantu Lapinsku (e-pasts:
laboratorija@vnf.lv, tālr.: 26537123).

IESPĒJA VEIKT ANTIVIELU
TESTU
Ņemot vērā iedzīvotāju vēlēšanos noskaidrot savu
aizsardzības līmeni pret Covid-19, Vidzemes slimnīcas
laboratorija piedāvā veikt antivielu testu. Tas ļauj noteikt specifisko antivielu pret SARS-CoV-2 (S) vīrusa
klātbūtni organismā.
Tests tiek rekomendēts pacientiem ar pārslimotu
vai aizdomām par pārslimotu bezsimptomu Covid-19 infekciju. “Testa rezultāti”, skaidro laboratorijas
vadītāja Sandra Mikuļinoka, “viņiem palīdzēs plānot
vakcinēšanās laiku, jo nevajadzētu vakcinēties, kamēr
antivielu daudzums organismā vēl ir pietiekamā
daudzumā. Īpaši ieteicams šis tests ir personām pēc
vakcinācijas. Viņiem testa rezultāti palīdzēs sekot
imūnās atbildes veidošanai – specifisko antivielu
veidošanās dinamikai un tās noturībai ilgtermiņā. Tas
ļaus novērtēt imunitātes veidošanos pēc vakcinācijas”.
Testu tiek rekomendēts veikt, sākot ar 14. dienu pēc
infekcijas simptomu parādīšanās vai pēc vakcinācijas.
Anti-SARS-CoV-2 (S) kvantitatīvai noteikšanai Vidzemes slimnīcas laboratorijā tiek izmantotas ROCHE
Diagnostics Roche (Šveice) testēšanas sistēmas (CE
sertifikāts).
Antivielu tests ir maksas pakalpojums – 12,00 eiro
(cenā iekļauta asins parauga noņemšana un sagatavošana). Tā veikšanai nav nepieciešams ģimenes
ārsta vai cita speciālista nosūtījums.
Asins analīzes antivielu testam var nodot:
• Analīžu pieņemšanas kabinetā (182. kab.) 1. stāvā,
poliklīnikā, plkst.7.30-15.30 darbdienās;
• Konsultatīvajā kabinetā Bastionā (101. kab.),
plkst.8.00-12.00 darbdienās un plkst.8.00-11.00
sestdienās;
• Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā Valkā,
plkst.8.00-12.00 darbdienās;
• Procedūru kabinetā Mazsalacas slimnīcā, plkst.
8.00-13.00 trešdienās.
Benita Brila,
Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAAO EKO LAUKUMOS NODOD:
Elektriskos un elektroniskos atkritumus

Videi kaitīgos atkritumus

RIEPAS
privātpersonām BEZ MAKSAS

neizjaukts un neizkomplektēts

privātpersonām

4 gab. gadā (diametrs līdz 140 cm)

vai piesaki izvešanu pēc cenrāža

katra nākamā

juridiskām personām BEZ MAKSAS

neizjaukts un neizkomplektēts

juridiskām personām

vai piesaki izvešanu pēc cenrāža

BEZ MAKSAS
PĒC CENRĀŽA
NEPIEŅEM

piesaki izvešanu pēc cenrāža vai
nogādā RAAC “Daibe” pēc cenrāža

Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus

AKUMULATORUS
privātpersonām

BEZ MAKSAS

juridiskām personām

BEZ MAKSAS

neierobežotā daudzumā

neierobežotā daudzumā

KRĀSU BUNDŽAS
mājsaimniecībām
10 l gadā

katrs nākamais iepakojuma litrs

BEZ MAKSAS
PĒC CENRĀŽA

juridiskām personām PĒC CENRĀŽA

BATERIJAS

LUMINISCENTĀS SPULDZES

privātpersonām

BEZ MAKSAS

juridiskām personām

BEZ MAKSAS

neierobežotā daudzumā

neierobežotā daudzumā

privātpersonām

10 gab. gadā

katra nākamā

EĻĻAS FILTRUS
neierobežotā daudzumā

mājsaimniecībām

juridiskām personām PĒC CENRĀŽA

TEHNISKO EĻĻU
privātpersonām

BEZ MAKSAS

neierobežotā daudzumā

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI EKO LAUKUMI ATRODAS
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BEZ MAKSAS

juridiskām
NEPIEŅEM
personām

juridiskām personām NEPIEŅEM

Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Cēsīs, RAAC ”Daibe”,
Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos, Mazsalacā,
Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos,
Smiltenē, Strenčos, Taurenē, Valkā, Valmierā.
Adreses un darba laiki www.zaao.lv

BEZ MAKSAS
PĒC CENRĀŽA

Eko laukumi
MALIENAS reģ.

VIDUSDAUGAVAS reģ.
RĪGAS reģ.
AUSTRUMLATGALES reģ.

MŪSĒJIE

MARTA MĒNESIS
MAZSALACAS PILSĒTAS PII
GRUPĀ “CĀLĪŠI”

Ņemot vērā, ka no 16. marta Ministru kabinets
rekomendēja vecākiem bērnus uz pirmsskolu vest
tikai tad, ja nevar strādāt attālināti vai arī strādājot
attālināti, nevar apvienot bērna uzraudzību paralēli
darba pienākumiem, Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestādes grupu apmeklējums bija
nedaudz mazāks kā ierasts. Lai īstenotu mēneša
plānus, bērniem, kuri palika mājās, tika izsūtīti
ieteikumi attālinātajām mācībām un bērni, kuri
apmeklēja pirmsskolu, aktīvi un izzinoši iepazinās
ar dažādu profesiju pārstāvju pienākumiem, darba
rīkiem un instrumentiem.
Marta pirmajā nedēļā mēs iepazināmies ar vecāku
profesijām, tāpēc vecākiem iepriekš tika uzdots
mājasdarbs – nofotografēties savās darba vietās. Tā radot ne tikai bērniem priekšstatu par to,
ko vecāki dara kamēr esam bērnudārzā, bet arī
mums, skolotājām, lai zinātu, kuram vecākam pajautāt palīdzību kādās ikdienas lietās – novadīt
nodarbību, apgriezt matus, sagādāt malku. Pēc tam
iepazināmies ar tiem profesiju pārstāvjiem, kurus
mēs mēdzam satikt arī pirmsskolā. Ievērojot visus
epidemioloģiskos drošības pasākumus, pie mums
viesojās viena bērna mamma (skolotāja palīgs), kura
bija sagatavojusi interesantu un aktīvu nodarbību.
Lai labāk iepazītu šofera profesiju, devāmies nelielā
izbraucienā ar autobusu un apskatījāmies, kas atrodas zem autobusa pārsega. Šoferis Māris arī atļāva
iejusties viņa lomā, pasēžot pie stūres gan bērniem,
gan skolotājām. Šajā mēnesī arī apmeklējām pirmsskolas kurinātavu un lielo malkas šķūni, iejutāmies
ārsta un pavāra lomā.
Pēdējās marta dienās mēs gatavojāmies Lieldienām
– dekorējām grupas telpas, cepām pīrāgus, krāsojām
olas un gājām meklēt zaķus, kuri Ramatā bija salēkuši
vairākās vietās. Mēs neiztikām arī bez pašas Lieldienu svinēšanas, tāpēc 1. aprīlī iepazinām dažādas
Lieldienu tradīcijas – šūpošanos, olu ripināšanu un
ēšanu ar sāli, mīklu minēšanu. 1. aprīlis bija arī joku
diena, tāpēc pie mums bija atlēcis pelēkais zaķis,
kurš pagalmā bija paslēpis šokolādes olas un sanāca
izjokot ne tikai pirmsskolas grupas bērnus, bet arī
skolēnus. Lieldienas mums visiem sagādāja arī nelielu pārsteigumu, jo uzvarējām Mazsalacas novada
Lieldienu fotokonkursā!
Lai aktīvs, izzinošs un emocijām bagāts pavasaris!
Būsim atbildīgi, sargāsim sevi un savus tuvos!
Līva Līga Zaķe un Aivita Antone,
Mazsalacas pilsētas PII skolotājas

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJS
Martā saņēmām iedzīvotāju jautājumu, cik Mazsalacas novadā ir iedzīvotāju un kādās vecuma grupās:
Mazsalacas novads
• līdz darbaspējas vecumam (līdz 14 gadiem ieskaitot) 403 iedzīvotāji:
t.sk. vīrieši 210;
t.sk. sievietes 193;
• darbaspējas vecumā (no 15 līdz 63 gadiem)
1909 iedzīvotāji:
t.sk. vīrieši 1003;
t.sk. sievietes 906;
• pēc darbaspējas vecuma (no 64 gadiem) 766
iedzīvotāji:
t.sk. vīrieši 253;
t.sk. sievietes 513.
Kopā Mazsalacas novadā uz 01.01.2021. dzīvo
3078 iedzīvotāji (Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes dati).

PATEICAMIES PASAULĒ LIELĀKĀ CILVĒKU FOTO PROJEKTA
DALĪBNIEKIEM!
Četras dienas, 21 vieta topošajā Valmieras novadā
un 377 fotoportreti. Pateicamies ikvienam pasaulē lielākā cilvēku foto projekta “Inside out”
dalībniekam par drosmi un sirds siltumu! Katrs
cilvēks ir īpašs un skaists, katrs paveic ko tādu, kas
pasauli dara labāku. Katrs fotoportrets ir arī stāsts
un apliecinājums par nozīmīgumu, ka arī šķietami
mazie darbi un vēlme darīt labu patiesībā rada lielas pārmaiņas.
Foto projekta “Inside out” mērķis ir iedvesmot darīt
pasauli labāku. No Ekvadoras līdz Nepālai, no Sanfrancisko līdz Palestīnai un pat Arktikai – dažādās
vietās projektā iesaistītie cilvēki dalās ar savu fotoportretu un stāstu, kļūstot par publiski aplūkojamu
mākslas darbu. Valmiera un topošais Valmieras novads sabiedriski nozīmīgajā foto projektā iesaistās
ar iniciatīvu “Notice us!” (“Pamani mūs!”). Tas ir
stāsts par iekļaujošu sabiedrību un saikni citam
ar citu, par to, ka Latvija ir bagāta cilvēku, dabas,
kultūras, pieredzes un vēl daudzu citu iemeslu dēļ.
Mēs darām, mēs radām, mēs iedvesmojam, mēs lepojamies, mēs gribam būt pamanīti, lai dalītos savā
īpašajā stāstā.
Dažāda vecuma, tautības, profesiju cilvēki fotografējās Ipiķos, Rūjienā, Lodē, Naukšēnos, Rencēnos, Ramatā, Mazsalacā, Matīšos, Burtniekos,
Valmiermuižā, Vaidavā, Dikļos, Zilākalnā, Kocēnos,
Bērzainē, Strenčos, Trikātā, Brenguļos, Kauguros,
Mūrmuižā un Valmierā. Fotogrāfa Uģa Brālēna
fotografētie brīnišķīgie portreti šobrīd ir nosūtīti
uz Ņujorku, kur tie tiks apstrādāti, attīstīti un ar kurjerpastu ceļos atpakaļ uz Valmieru.
Valmierā lielformāta fotoportreti aprīļa izskaņā
tiks izvietoti vietā, kas nekad nav pieredzējusi
fotoizstādi, kas pildījusi saimniecisku uzdevumu,
kas slejas 45 metru augstumā virs pilsētas un ko

iedzīvotāji, visticamāk, nekad nav iztēlojušies kā
kultūrtelpu. Tas ir Valmieras bijušās katlumājas
skurstenis Rīgas ielā 25. Pēc projekta noslēguma
plānots bijušajā katlumājā veidot mākslas telpu.
Tā būs vieta modernajai un laikmetīgajai mākslai,
pašrealizācijai un mijiedarbībai ar pasaules mēroga mākslu. Šādā veidā tas ir arī simbolisks vēstījums
un sākums katlumājas pārbūvei – vieta, kas radīja
siltumu māju apsildīšanai, turpmāk sildīs sirdis,
pārtopot par kultūrvietu.
Paldies ikvienam, kurš piedalījās, iesaistījās, piekrita būt pamanīts! Pateicamies kultūras nozares pārstāvjiem, kuri arī personīgi uzrunāja un
iedrošināja cilvēkus iesaistīties!
Jāpiemin, ka projekta “Inside out” īstenošana ir
viena no nozīmīgākajām norisēm, Valmierai un topošajam Valmieras novadam esot ceļā uz Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulu 2027. gadā. Projekts
sasaucas ar Eiropas kultūras galvaspilsētas mērķiem
aizsargāt un veicināt kultūras daudzveidību Eiropā
un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju
piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī
veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa
attīstībā.
Katra projekta “Inside out” iniciatīva pasaulē ir
dokumentēta un apskatāma interaktīvā kartē
www.insideoutproject.net/en/map. Piedaloties projektā, esam pievienojušies tiem vairāk nekā 400
000 cilvēkiem 138 valstīs, kuri, publiski daloties ar
savu fotoportretu, vērš uzmanību neiecietībai, rasismam, atbalsta demokrātiskas vērtības, veicina
klimata pārmaiņas, runā par integrāciju.
Zane Bulmeistare, Valmieras pilsētas pašvaldības
Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājas vietniece

UZLABOTS PILSĒTAS IELU APGAISMOJUMS
2012. gadā Mazsalacā projekta ietvaros par publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju tika uzstādītas 189 ielu apgaismojuma lampas ar 80W jaudu. Pēc garantijas laika beigām vairākas
lampas vairs nedarbojās.
2020. gada otrajā pusē radās iespēja pieteikties uzņēmuma “RCG Lighthouse” piedāvājumam par pilna
servisa apgaismojuma pakalpojumu. Tas ietver apgaismojuma armatūras nomaiņu, servisa apkopi un garantiju, ievērojami samazinot elektroenerģijas patēriņu.
Sadarbībā ar šo uzņēmumu aprīlī Mazsalacā uz 40W jaudas LED apgaismojumu nomainītas 77 lampas
Gustava Ērenpreisa, Pērnavas, Parka, Sporta, Kalēju un Audēju ielās un Brīvības bulvārī.
Pilsētas ielu apgaismojuma nomaiņa uz modernām LED lampām bija bez maksas. Turpmākos piecus gadus izmaksas par apgaismojumu nemainīsies - līgumā norādītajā termiņā pašvaldība turpinās maksāt par
apgaismojumu patērēto elektroenerģiju. Starpība, kas radīsies jauno lampu ekonomiskuma dēļ, nonāks
uzņēmuma kontā. Līgums ar “RCG Lighthouse” paredz, ka turpmākos piecus gadus uzņēmums saņems
ietaupītās elektroenerģijas izmaksas - 161 eiro mēnesī.
Mēs esam ieguvuši modernāku un ekonomiskāku apgaismojumu ar kvalitatīvu gaismas izkliedi, ielās neveidojot tumšās zonas.
Turpinot sadarbību ar uzņēmumu, maijā plānots nomainīt vēl 63 ielu apgaismojuma lampas Skaņkalnē
un Mazsalacā.
Lai drošāk un gaišāk!
Anete Gluha,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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NOVADNIEKS, KURŠ BIJA UZ
“TITĀNIKA”
Nākamgad aprīlī apritēs 110 gadi kopš
slavenā “Titānika” nogrimšanas Atlantijas
okeānā. Pētot dzimtu ciltskokus, vēstures
izrakstos minēts, ka 1912. gadā “Titānika”
katastrofā gāja bojā arī divi latvieši, viens
no viņiem novadnieks Edvards Pettaks
(dzimis Mazsalacas draudzes Skulberģu
(Skaņkalnes) pag. “Purmaļos”).
“Divdesmit trīs gadu vecumā beidza Ainažu
jūrasskolu ar kapteiņa diplomu. Jauns, stingrs
gribā un miesās, Edvards sāka iekarot jūras
plašumus. Brālim Jānim piederēja divi burinieki “Haynash” un “Jānis Pettaks” (to pārdeva
1893. gadā Zviedrijai), Edvards bija šo divmastnieku līdzīpašnieks. Trīsdesmit gadu vecumā
brauca uz kuģiem Kaspijas jūrā. Apprecēja
Pērnavas pilsētas galvas meitu – Idu. Pirmo
dēlu nosauca vectēva vārdā – Dāvis.
Izraksts no vēstures
“1912. gada 10. aprīlī “Titāniks no Sauthemtonas ostas uzņēma kursu uz Ņujorku.
Daudzi ceļinieki, kuru mērķis bija Amerika,
ar nolūku aizkavējās Eiropā, lai būtu pirmā
negrimstošā kuģa pasažieri.
13. aprīlis 23. 10 min., kā žilete asa zemūdens
ledus aizberga mala, pārgrieza kuģa apšuvumu 90 metru garumā. Mašīntelpas piepildījās
ar ūdeni. Divos naktī kuģis sāka grimt. Vēl
daudzas stundas pēc traģiskā mirkļa
virs mierīgā jūras līmeņa bija dzirdamas
bezpalīdzīgas, slīkstošu cilvēku vaimanas.
Ledainā ūdenī noslīka pusotrs tūkstotis
cilvēku. Bojā gājušo vidū bija divi latvieši,
viens no tiem Edvards Pettaks.”
Viņa sieva dažus gadus nodzīvoja pie radiniekiem Mazsalacā, turpat arī mira. Idu cinka zārkā aizveda uz Pērnavu, lai apglabātu
dzimtenē – Igaunijā.”
Izraksts no “Pettaku ciltskoks” no Latvijas Kultūras fonda 1991. gada izdevuma
“Četru Dzimtu Krustcelēs” 10. lpp
Informācija no Mazsalacas novada
muzeja arhīva

EMĪLS PUDELIS RAKSTA
1921. gada aprīlis. Emīla Pudeļa (1893-1969),
Mazsalacas saimnieka un latviešu strēlnieka,
Brīvības cīņu dalībnieka, dienasgrāmata.
Piektdien, 1. aprīlī. Nopirku zirgu 6 gadi vecu,
2 aršini, 1 ½ collu augstu. No Mucenieka par
33 000 rubļiem. 27 000 samaksāju, pārējais palika parādā. Par nakti bijām ar Mucenieka Jāni uz
Rūjenes Oļļu pie Mīļa. No rīta stingri uzsalis.
Sestdien, 2. aprīlī. Vidus Lieldienu svētkos. Tāpat pakrāmējos par māju. Par dienu silts.
Svētdien, 3.aprīlī. Biju uz Vecmuižnieku, tad
kopā ar Hugu un Sīmaņa Kārli atnācām uz mūsu
māju. Nodzērām linu un zirga līkopus ar puspudeli Zubrovkas. Tad aizgājām uz Sīmani pie Martas un pēc tam kopā ar Martu uz Nurmiku. Tur
nodzēra Menča Kārļa precības ar Alenu. Roskas
Gusts nodzēra precības ar Matildi.
Pirmdien, 4. aprīlī. Cērt mietus un kārtis. Laiks
silts.
Otrdien, 5. aprīlī. No rīta biju pie kalēja. Sakalu
Jukam vienu kāju ar savām naglām. Pēc tam aizvedu 7 pūru miežus uz dzirnavām.
Trešdien, 6. aprīlī. Izskulstīju 15 mārciņas suku
linus. Līst lietus.
Ceturtdien, 7. aprīlī. No rīta biju uz dzirnavām.
Atvedu māli. Pēc tam nokāvām teļu. Līst lietus,
un nāk sniegi.
Piektdien, 8. aprīlī. Cērt mietus un kārtis gar
ceļa malu.
Sestdien, 9. aprīlī. Atved mietus un kārtis mājā.
Nocērt mietiem galus (noasina). Laiks pastāv
vēss.
Svētdien, 10. aprīlī. Šodien iesvētī jaunās meitas. Vakarā bijām ar Kārli un Aduli uz Vītiņu.
Pirmdien, 11. aprīlī. No rīta nosēju abuliņu 5
pūrvietas. Pēc tam atvedām vienu kaudzi smalko salmu un visu jauno sienu no līča šķūņa. Palika tur tikai vecais siens.
Otrdien, 12. aprīlī. Sacirtu 30 mietu un nomizoju 15 kārtis. Šogad sacirstas 200 kārtis,
galvenokārt alkšņa, un 225 mieti.
Trešdien, 13. aprīlī. Sacirtu un nomizoju
pēdējās kārtis. 50 gabalas.
Ceturtdien, 14. aprīlī. Iesākām ar Krišjāni malku
zāģēt Egļu kalnā.
Piektdien, 15. aprīlī. Zāģē malku. Laiks vējains

un auksts.
Sestdien, 16. aprīlī. Līdz pusdienai zāģē malku.
Svētdien, 17. aprīlī. Laiks lietains. Biju uz Vecmuižnieku.
Pirmdien, 18. aprīlī. Zāģē malku. Sals, vēss.
Otrdien, 19. aprīlī. Zāģē malku.
Trešdien, 20. aprīlī. Līdz brokastīm pabeidz
malku zāģēt. Iesāk malku vest mājā.
Ceturtdien, 21. aprīlī. No rīta aizvedu pie kalēja
lielo arklu un ecēšas. Jāasina zari. Pēc tam līdz
launaga laikam līst lietus. Pēc tam līdzināju ceļu
un raku grāvi ceļa galā.
Piektdien, 22. aprīlī. Biju pie kalēja. Sakalu Jukam 1 kāju pats ar savām naglām. 3 kājas kalējs
ar savām naglām un stotīm. Iestādīju vienu un
pārstādīju 2 ābelītes. Iestādīju 13 jāņogulājus.
Sestdien, 23. aprīlī. Vedu malku. Vakarā atvedu
4 vezmi grants.
Svētdien, 24. aprīlī. No rīta apgriež ābeles un
ogulājus. Rūjenē tirgus. Muižnieki pārdeva ērzeli
par 36100 rubļiem.
Pirmdien, 25. aprīlī. Izpotēju 4 spānera ķiršus.
Ved malku.
Otrdien, 26. aprīlī. No rīta sakalu Melli ar kalēja
naglām. Visas četras kājas. Pēc tam kopā ar Kārli
aizvedām sviestu uz Mazsalaci. Atvedu no Vecā
Sīmaņa rožu stādus un izpotēju.
Trešdien, 27. aprīlī. Iedevām Melli Elšam mantas vest. Es izpotēju 24 ābeles. Noderēju ganu
un salīgu īrnieku Taubi. Sīmaņa Kārlis aizveda uz
Roskas Gusta kāzām apsolīto iesalu.
Ceturtdien, 28. aprīlī. Atvedu pēdējo malku un
bluķus.
Piektdien, 29. aprīlī. Izvedu abuliņa kaudzi.
Elšam iedevu Melli mantu vest. Alekšam Tauriņam par beidzamo nesamaksāto zirga naudu
iedevu 12 pudus rudzu. Uz vakaru saplēsu 80
šķilas. Laiks vēss.
Sestdien, 30. aprīlī. No rīta saplēsu pēdējās
šķilas. Pēc pusdienas mazgā Juku un taisa puķu
dobi.
Dienasgrāmata tapusi sadarbībā ar Latviešu folkloras
krātuves Autobiogrāfiju krājumu.
Facebook: https://www.facebook.com/pudelisraksta/
Twitter: https://twitter.com/pudelis_raksta

NELLIJA NURMIKA (1929. GADA 21. AUGUSTS - 2021. GADA 4. APRĪLIS)
Lieldienas pienāca ar skumju vēsti - mūžībā
devusies nopelniem bagātā kultūras darbiniece,
mazsalaciete Nellija Nurmika...

darbīga un drosmīga, lai mazsalaciešiem nebūtu garlaicīgi.

2009. gadā apbalvota ar “Atzinības krustu”
(V škira).
Nāc un dziesmai savu balsi dod,
Ek, kur dejā brunči deg un plīvo!Laikiem cauri dainu gars lai dzīvoLai šai dailē tauta spēku rod.
Izgaist šaubas, atkrīt dienu grūtums,
Ja tu ļaužu mīlestību jūtiAiziet gadi- gaismu starojot.

Kad 1990. gadā Mazsalacā tika dibināts Latvijas
Kultūras fonda Ziemeļvidzemes birojs, Nellija
Nurmika kļuva par tā vadītāju. Viņas vadībā
aktīvi tika uzsākta novada kultūras un vēstures
izpēte, literārie konkursi, dzejas dienas pie
dramaturģes Marijas Pēkšēnas piemiņas akMācījusies Alojas – Ungurpils pamatskolā. mens, tautas tradīciju atdzīvināšana, novada
Izglītību turpinājusi Kultūras un izglītības seno dzimtu pētniecība. Nenovērtējama ir
darbinieku tehnikumā, ir pirmā tehnikuma Nellijas iniciatīva un lolojums - izpētīt dzimtu Nav jau viegli tādu mūžu nest
vēsturi, apzināties iepriekšējo paaudžu ga1950. gada absolvente.
Un, kad grūti,-palīdz sapņu kāpes,
rīgās vērtības un tradīciju nākamībai.
Saņemot diplomu, jaunā speciāliste tika ieRemdē senā skābumķērne slāpes,
celta par Apes rajona Kultūras nodaļas va- 1979. gadā piešķirts Latvijas PSR Nopelniem
Mīļā Salacā tad bēdu mest.
dītāju. Enerģiska, dedzīga un aizrautīga viņa bagātās kultūras darbinieces goda nosaukums;
Ieskanēt mums Skaņākalna zvanā,
bija savos jaunības gados un nemitīgi darbīga
visu savu radošo mūžu. Nostrādājusi gadu 1995. gadā - Latvijas Republikas Ministru ka- Kļūsim lieli savā dzīvošanāApē Nellija Nurmika darba gaitas turpina bineta Atzinības raksts par pašaizliedzību Aicinu no velna kanceles. (K.Kalnietis)
Priekules rajona Kultūras namā par direktori. un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un
Nu gan viss... mīļie, zelta baltie... Nellija
Kopš 1954. gada 5. aprīļa Nellijas Nurmikas tautas labā;
pārziņā nonāca Mazsalacas kultūras dzīve līdz No 1999. gada – Latvijas Kultūrkapitāla fonda
Mazsalacas novada Kultūras centrs,
pat līdz 1999. gada 1. decembrim. Vienmēr stipendiāte par mūža ieguldījumu kultūrā
pašdarbnieki
Nellija Nurmika dzimusi 1929. gada 21. augustā Limbažu rajona Braslavas pagastā.
Izaudzinājusi meitu Sarmu un dēlu Edgaru.
Bijusi vecmāmiņa diviem mazdēliem un mazmeitai un trim mazmazbērniem.
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SENIORIEM
Tuvojās vasara! Nāk, nāk viņa!
Ar visām pandēmijām ir sajukuši gadalaiki, zudušas vērtības un varbūt, ka arī morāle. Cilvēki
dzīvo vairāk sev. Es neteikšu, ka man šis laiks
patīk. Nē, noteikti, ka nē. Bet laikam līdz nāk
vērtība un katrs izvēlās to, kas viņam ir svarīga.
Vēl jau pastāv jautājums: kāda kuram tā vērtība?
Senioru biedrībā ir iestājies klusums un miers.
Mēs rūpējamies katrs pats par sevi. Viena
iedzīvotāju daļa ir saņēmusi poti pret Covid-19, citi gaida savu kārtu. Es esmu pirmo
poti saņēmusi. Gribu paslavēt mediķus, kuru
darbs bija augstā līmenī, nejutu bailes, potēties
gribēju. No pirmās potes man nebija nekādi
traucējumi, viss kā ikdienā. Uzskatu, ka ir jāpotējas, jo mēs jau esam tā paaudze, kas visu
dzīvi esam potējušies!
Šajā saspringtajā laikā klusi un mierīgi sakopsim savas mājas apkārtni, palasīsim grāmatu,
skatīsimies televizoru, dosimies pastaigāties.
Nu jau arī sāksies dārza darbi visiem tiem, kam
ir dārziņš!
Ikdienā, dodoties ārā no mājas, neaizmirsīsim
paņemt līdzi masku! Ja pats sevi nesargāsi, tad
nez, vai Dievs Tevi spēs nosargāt.
Senioru biedrības telpas atrodas kultūras centrā
pagalma pusē. Īpaši nepulcējamies, gaidām
drošākus laikus, jo esam tā paaudze, kurai ir
bīstami saslimt. Bet, neskatoties uz visu, turamies!
Protams, ka gribam kopā aizbraukt ekskursijā,
nu kaut līdz Staburagam un Daugavai, ceru, ka
varēsim...
Ja Jums ir idejas, zvaniet, mans t. 29443266,
Sarmīte

NO 6. MAIJA VARĒS IZMANTOT ELEKTROVELOSIPĒDUS
Izmantošanas noteikumi:
1. Velosipēda nodošana un pieņemšana notiek Mazsalacas novada Tūrisma informācijas
centrā (turpmāk TIC) Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, tā darba laikā no plkst.9.30 līdz 16.30.
2. Velosipēdus ir jāatgriež TIC darba laikā.
3. Velosipēds paredzēts lietošanai tikai Mazsalacas novada teritorijas robežās.
4. Velosipēda izmantošanas maksimālais ilgums ir septiņas stundas.
5. Velosipēds tiek nodots lietošanā bez maksas, taču maksa 5,00 eiro jāmaksā par pakalpojumu - instruktāžu, Mazsalacas novadā
deklarētajiem iedzīvotājiem ir 40% atlaide, t.i.
par instruktāžu jāmaksā 3,00 eiro.
6. TIC darbiniekam ir tiesības atteikties izsniegt
velosipēdu, ja ir aizdomas, ka nomātājs ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.
7. Pirms tūrisma inventāra nomas līguma parakstīšanas nomātājs uzrāda TIC darbiniekam dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt
velosipēdu (velosipēda vai transportlīdzekļa
vadīšanas apliecību).
8. Tūrisma inventāra nomas līgumu tiesīgas parakstīt tikai pilngadību sasniegušas personas,
nepilngadīgo personu vietā līgumu paraksta
likumīgie aizbildņi vai pilnvarotās personas.
Līguma parakstītājs uzņemas atbildību par
tā aizbildnībā esošas nepilngadīgās personas
rīcības rezultātā patapinātājam vai trešajām
personām nodarīto kaitējumu.
9. Lietojot velosipēdu nomātājs apņemas stingri ievērot LR normatīvos aktus, kas regulē
ceļa satiksmi.
10. Nomātājs var lietot velosipēdu tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, braucot pa

ceļiem un taciņām, kas piemērotas braukšanai
ar velosipēdu, lietojot velosipēdu, apņemas
ievērot atbilstošu rūpību un piesardzību.
11. Nomātājs nodrošina velosipēda saglabāšanu,
kā arī veic jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu velosipēda pazaudēšanu
vai zādzību.
12. Ja nomātājs neatgriež velosipēdu un tā
komplektāciju vai, saņemot velosipēdu, TIC
darbinieks konstatē, ka velosipēds ir sabojāts
un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai velosipēds būtu tehniskajā kārtībā,
nomātājs, nododot velosipēdu, maksā attiecīgā velosipēda un/vai tā komplektācijas
vērtību.
13. Velosipēds ir jāatgriež tīrs (nomazgāts, ja tas
ir nepieciešams).
14. Nomātājs apliecina ar parakstu līgumā, ka
piekrīt savu datu apstrādei, nomājot Tūrisma
inventāru.
Iepriekšēja pieteikšanās uz velosipēda nomu netiek pieņemta.
Informācijai: tālr. 28374774, e-pasts: turisms@
mazsalacasnovads.lv

ESIET UZMANĪGI! NEĻAUJIET KRĀPNIEKIEM SEVI APVĀRDOT
Covid-19 pandēmijas laikā aktivizējušies telefonkrāpnieki, kuri ar vieglas peļņas solījumiem vai
uzdodoties par banku darbiniekiem no iedzīvotājiem cenšas izkrāpt viņu finanšu līdzekļus. Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA)
aicina seniorus būt uzmanīgiem un, lai palīdzētu
izvairīties no iekrišanas krāpnieku slazdos, apkopojusi informāciju par biežāk lietotajām krāpniecības shēmām.
LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja norāda, ka nepietiekamās tehnoloģiju pratības
un neinformētības dēļ seniori var viegli kļūt par
krāpnieku upuriem, un tādēļ ir ļoti būtiski brīdināt
vecāka gadu gājuma cilvēkus gan par krāpnieku
izmantotajām metodēm, gan to, kā šāda veida
telefona zvanus atpazīt. “LSKA apkopoja Valsts
policijas, banku un nebanku kreditētāju sektora
ieteikumus par to, kā sevi pasargāt no krāpnieku
slazdiem. Mēs ļoti ceram, ka speciālistu sniegtie
ieteikumi kā arī biežāko krāpšanas shēmu apraksti palīdzēs senioriem atturēties no nepārdomātas rīcības, kuras rezultātā viņi var palikt ne
vien bez iztikas līdzekļiem, bet vēl iedzīvoties
pamatīgos parādos,” uzsver L.Kalnāja.
Zvans no “bankas”
Viens no telefonkrāpnieku iecienītākajiem paņēmieniem ir “zvans no bankas”. Shēmas ir vairākas. Piemēram, “bankas darbinieks” sākumā nosauc personas vārdu un uzvārdu, tad paziņo, ka
no viņa bankas norēķinu kartes tikko mēģināts
noņemt ievērojamu summu vai arī kontā notikušas kādas aizdomīgas darbības un naudas
tālākas aizplūšanas novēršanai piedāvā kontu nobloķēt. Krāpnieks upurim viņa identitātes
apliecināšanai pieprasa nosaukt internetbankas
lietotāja vārdu, paroli, maksājumu karšu datus,
Smart ID kodus. Pēc piekļuves iegūšanas personas līdzekļi parasti tiek pārskaitīti uz ārzemju kontiem, kurus izsekot ir ļoti grūti.
Tāpat krāpnieki mēdz sūtīt it kā bankas īsziņu,
ka cilvēkam jāapstiprina kāds maksājums. Atcerieties, ka banka šādas īsziņas nekad nesūtīs!

Arī ja saņemat zvanu it kā no bankas operatora
ar aicinājumu pārskaitīt naudu jūsu bankas konta papildināšanai vai saglabāšanai, nedariet to!
Finanšu iestādes nekad nelūdz veikt šāda veida
pārskaitījumus. Tas pats attiecas uz it kā oficiāliem
bankas aicinājumiem veikt testa pārskaitījumus.
Ja pēc tamlīdzīgas ziņas saņemšanas prāts nav
mierīgs, labāk sazināties ar savu banku pa tās mājas lapā norādīto tālruņa numuru.
Pat tad, ja redzat, ka zvanīts tiek no bankas numura, nekādā gadījumā neizpaudiet savus datus!
Diemžēl krāpnieku arsenāls papildinās ar arvien
jaunām tehniskām iespējām, tajā skaitā arī ar spēju zvanīt no viltota tālruņa numura, kurš no īstā
atšķiras vai nu ar vienu ciparu vai pat ir identisks
īstajam.
Aizdevumu drošība
Izkrāptos internetbankas datus krāpnieki mēdz
izmantot arī aizdevumu saņemšanai pie nebanku kreditētājiem. Nereti krāpnieki pēc naudas
saņemšanas pieslēdzas vienotajai sistēmai www.
latvija.lv un nomaina cietušās personas reģistrēto dzīvesvietu, lai tā nesaņemtu ziņojumus par
maksājumiem.
Valsts policija iesaka - ja kādas citas personas dēļ
cilvēks tik tiešām kļuvis par parādnieku, nekavējoties jāvēršas gan pie kreditētāja, gan Valsts
policijā.
Lētie miljonu piedāvājumi
„Es esmu Mr Henry Stylefirm, privāto aizdevumu
aizdevējs. mēs piedāvā aizdevumus ar procentu
likmi 2% gadā par summu 100,000,000,00 eiro. Ar
100% finansēšanas projekti nodrošinātus un nenodrošinātus aizdevumus pieejama. mēs garantē
sniegt finanšu pakalpojumus daudziem mūsu
klientiem visā pasaulē.” Šādas elektroniskās vēstules savus ziedu laikus piedzīvoja globālās ekonomiskās krīzes laikā, taču nav retums arī šodien.
Aizdevēji brīdina, ka vairāk par 50 miljoniem nedošot, un aicina sazināties caur norādīto e-pasta
adresi. Vēstules pienāk arī no kantoriem ar tā-

diem vilinošiem nosaukumiem kā, piemēram,
„Global Finance ltd”. Internetā pat iespējams atrast
šīs kompānijas mājas lapu, kurā solīti aizdevumi
līdz 30 miljoniem ar visai niecīgu procentu maksu. Kad cilvēks piekrīt, seko aicinājums iemaksāt
kredīta noformēšanai nepieciešamos līdzekļus.
Tālāk jau ierastais scenārijs – kredīta devēji pazūd,
iemaksātā nauda arī.
Investīcijas un kriptovalūta
Piesardzīgiem jābūt arī saņemot telefona zvanus
no nezināmām personām, kuras sevi uzdod kā
dažādu uzņēmumu finanšu brokerus vai arī dažādu citu arodu “finanšu speciālistus”. Tā ir viena no
krāpnieku iecienītākajām metodēm.
Cietušajiem telefoniski krievu valodā tiek izteikts
piedāvājums nopelnīt ieguldot naudu kādā akciju fondu tirgū. Cilvēkiem tiek dotas norādes
lejupielādēt kādu no attālinātās piekļuves aplikācijām, kā arī viņam prasa autorizēties savā internetbankas kontā. Kad tas izdarīts, krāpnieki no
viņu kontiem noskaita lielas naudas summas un
pazūd.
Tuvinieks nelaimē
Zvani ar stāstiem par tuviniekiem, kuri iekļuvuši
nelaimē un kuru glābšanai steidzami nepieciešama nauda, jau kļuvuši par telefonkrāpniecības
klasiku, taču cilvēki joprojām iekrīt. Pat tad, ja
svešinieks zvana no tuvinieka tālruņa, neuzticieties – visbiežāk blēži tos veikli izmakšķerējuši no
upura kabatas. Nekādā gadījumā neticiet, ja jums
saka, ka, teiksim, dēls izraisījis nelaimes gadījumu, un tā notušēšanai tagad nepieciešami daži
simti vai tūkstoši policijas piekukuļošanai.
Ja, saņemot šādu zvanu, sirds ir nemierīga, nekavējoties zvaniet uz policijas tālruņa numuru 110.
Tas pats attiecas uz nepazīstamu cilvēku zvaniem
it kā no slimnīcas. Valsts policija atgādina
iedzīvotājiem būt uzmanīgiem un neiesaistīties
sarunā ar šādiem cilvēkiem!
Biedrība „LATVIJAS SENIORU
KOPIENU APVIENĪBA”
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VINGROŠANAS NODARBĪBAS
JOKU MĒNESĪ SMAIDU
ar 7. aprīli līdz 11. jūnijam trešdienās un
STŪRĪTIS NO MAZSALACAS Sākot
piektdienās no plkst.17.30 – 18.30 notiek bezmaksas vingrošanas nodarbības attālināti platformā
PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS
ZOOM. Pievienošanās saite pieejama mājas lapā
Pastāvīgais lasītājs, apmeklējot bibliotēku,
reibumā skaļi pauž savus uzskatus par Covid -19
ierobežojumiem un demonstratīvi paziņo, ka
bibliotēka tagad zaudē vienu lasītāju šo ierobežojumu dēļ... Vēlāk šis lasītājs nāk atvainoties
un secina: “Alkohols un bibliotēka nav savienojami jēdzieni! Es visu nakti neesmu gulējis, jo par to
domāju. Tagad jūsu kolēģe uz mani skatīsies kā
Ļeņins uz buržuāziju...”

www.mazsalaca.lv.
Pasniedzēja Daira Lāce. Nodarbības bez maksas pro-

***
Ļoti satraukts lasītājs gados atnāk atdot
bibliotēkas grāmatas un, sviežot tās uz galda,
paaugstinātā tonī saka: “Šitā grāmata ir
jāsadedzina! Tā nekur neder! Pilnīgs murgs!“
Bibliotekāre diplomātiski saka: “Grāmatas ir
gaumes jautājums. Ja nepatīk, tad taču drīkst
nelasīt...”, par ko lasītājs ir dikti izbrīnīts...

IZSTĀDE

***
Sirma kundze ilgi nav bijusi bibliotēkā. Kad viņa
ierodas, bibliotekāre apjautājas: “Vai kundzei
kaut kas atgadījies, ka tik ilga pauze?” Lasītāja
atbild: “Es nenācu, jo man bija bail, ka es nomiršu
un nebūs neviens kas atnes atpakaļ bibliotēkas
grāmatas, bet tā nāve nenāk, tāpēc jānāk uz
bibliotēku...”

MEKLĒ FOTOGRĀFIJAS
Mazsalacas pilsētas bibliotēka lūdz atsaukties
cilvēkus, kuru krājumā ir saglabājušās vēsturiskas
fotogrāfijas ar Skaņkalnes (agrāk Skulberģu) pareizticīgo baznīcu. Der gan iekšskati, gan ārskati.
Fotogrāfijas tiks ieskenētas (fotogrāfiju oriģināli
paliks to īpašniekiem), lai papildinātu Mazsalacas
pilsētas bibliotēkas novadpētniecības krājumu,
un tās var tikt izmantotas novadpētniecības nolūkos Valmieras bibliotēkas mājas lapas novadpētniecības platformā. Jau iepriekš pateicamies
par atsaucību!
Lūdzam iepriekš sazināties ar bibliotēku pa
tālr.64251246.

jekta “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2/16/I/079 ietvaros

Sveicam vecākus!

SVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS!
Mazsalacas novada pašvaldība sirsnīgi sveic novada
iedzīvotājus 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilejās:

Sākoties “Bibliotēku nedēļai 2021”, kuras tēma
šogad ir “Darīt neticamo!”, no 19. aprīļa Mazsalacas pilsētas bibliotēkā apskatāma tēmai veltīta foto
izstāde. Fotogrāfiju autores - Mazsalacas novada
bibliotekāres.

IZSOLE
Mazsalacas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
pašvaldībai piederošu kustamo mantu - pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Zaļā klēts”, Mazsalacas
pag., Mazsalacas nov., kadastra Nr.96310010069,
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
96310010072 esošu meža cirsmu (kailcirti), 421.
kvartāla 19.nogabalā, cirsmu kopējā platība 2,74 ha,
cērtamais apjoms 559,39 m3 (turpmāk – izsoles objekts).
Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) –
9360,00 eiro (deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro).
Izsoles nodrošinājuma apmērs – 936,00 eiro (deviņi
simti trīsdesmit seši eiro).
Nodrošinājums iemaksājams Mazsalacas novada
pašvaldības (reģ. Nr. 90009114167) kontā LV14HA
BA0551020371802, AS “Swedbank”. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas nov.,
LV-4215, līdz 2021. gada 17. maijam plkst.14.30.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2021. gada 17. maijā
plkst.15.00 Mazsalacas novada pašvaldības telpās,
Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas nov. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mazsalacas novada
pašvaldībā vai pašvaldības mājaslapā www.mazsa
laca.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām
26341450.

KRUSTVĀRDU MĪKLA “PAR KO STĀSTĪJĀM MARTĀ…”
Atminiet krustvārdu mīklu! Atslēgas vārdu, kas veidosies iezīmētajos lauciņos, sūtiet uz
admin@mazsalaca.lv vai zvaniet pa tālr. 25447706 līdz 7. maijam!
1. Koki, kurus Dzelzceļa līnijas malā iestādījusi Mazsalacas novada senioru biedrība.
2. Vieta, uz kurieni 1949. gadā izsūtīja tūkstošiem latviešu.
3. Pavasara sakopšanas Lielā …
4. Vieta Skaņkalnes pagastā, kur atradīsies
vēlēšanu iecirknis.
1.
5. Bīstamie atkritumi, kurus nododot
EKO laukumā līdz 30. aprīlim,
2.
var piedalīties akcijā
“Sper EKO soli”.
3.
6. Dzīvnieku grupa, kuru vidū
izplatās infekcijas slimība un no4.
teikti turēšanas ierobežojumi.
7. Gada mēnesis, uz kuru
5.
pārcelts pašvaldības nodokļu
samaksas termiņš
6.
2021. gadā.

7.
Marta burtu jucekļa atminējums – pastaiga. Saņēmām 23 pareizās atbildes un izlozējām
uzvarētāju – Meta Šuriņa. Sveicam! Balvu lūdzam saņemt Mazsalacas novada pašvaldībā!
Izdots 2021. gada 26. aprīlī.

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei
martā un aprīlī pievienojās trīs jaundzimušie:
puisītis Svens un divas meitenes Enne Otīlija
un Adele

Pilns sudraba pūpoliem vītola zarsUn tagad es zinu: ir pavasar’s.
Smej strautiņi gravās,
un visur tāds prieks,
Ka smejos es arī – no visas sirds,
Un saule pār mani tik zeltaini mirdz.
Kur paskatos,
Jānis Safonovs viss tāds smaidīgs un jauks –
Velta Bundža Es saulei un sudraba pūpoliem
draugs!
Aina Uruma
/Laimonis
Vāczemnieks/
Maiga Ārgale

Daila Tentele
Gelena Mironova
Meta Meļķe
Vija Grīnvalde

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Velta Daugule
Leontīna Saukuma
Nellija Nurmika
Elza Bērztīse
Maiga Bezdelīga
Nona Šubina
Mazsalacas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību
piederīgajiem!

EKSKURSIJA VISIEM
INTERESENTIEM
Pastāvot ceļošanai labvēlīgiem apstākļiem 2021.
gadā, dosimies trīs dienu ekskursijā pa Latgali 23. –
25. jūlijā, baudot Zilo ezeru zemes skaistumu un
sakrālo vidi.
Ceļojuma apraksts:
1. diena. Vīngliemežu audzētava “Ošu mājas” Preiļu
novadā - audzētavas apskate, degustācija. Dabas
parks “Daugavas loki” - Vecpils pilskalns ar
Dinaburgas pils maketu; Vasargelišķu skatu tornis;
Slutišķu vecticībnieku sādža. Piedruja - ekskursija pa
ciemu; Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca; vakariņas
nacionālā stilā ar priekšnesumu; brīvais laiks; naktsmiers viesnīcā.
2. diena. Indra – aušanas darbnīca “Indra”, kur audējas
strādā pēc senas latgaliešu “skalu deķu” tehnikas;
Valentīnas Bārtules ievārījumu degustācija; Laimes
muzejs. Krāslava - ekskursija pa pilsētu; Sv.Ludviga
Romas katoļu baznīca; keramiķu Pauliņu darbnīca;
pusdienas. Indrica – Sv. Jāņa Kristīgā Romas katoļu
baznīca, kas ir vecākais koka dievnams Latvijā. Drīdža
ezers – brīvais laiks; naktsmiers atpūtas kompleksā.
3. diena. Dagda – dabas fenomens Dagdas ala.
Ežezers. Piļoru ozolu audze. Etnogrāfiskais muzejs
“Andrupenes lauku sēta” - ekspozīcijas apskate; pusdienas; purva taka (800m). Muzejs “Kroma kolns”.
Maltas ciems.
Dalības maksa (autobusa noma, naktsmītnes,
maltītes, objekti) – 129 eiro. Pieteikšanās un naudas
iemaksa līdz 11. jūlijam. Izbraukšana 23.07.2021.
plkst.6.30 no Mazsalacas centra. Sekojiet papildu
informācijai Mazsalacas novada mājas lapā un pa
tel.26108686 (Vēsma J.)

