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LAI PRIECĒ UZRAKSTS “MAZSALACA”!

FOTOKONKURSS “MANS
MAZSALACAS NOVADS”

Rīkotājs: Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrs.
Fotokonkursa mērķis - veicināt iedzīvotāju radošo darbību un iesaistīšanos pilsētas dzīves
veidošanā un notikumu atspoguļošanā un rosināt iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes.
Fotogrāfiju iesniegšana no 2021. gada 1. jūnija
līdz 2021. gada 20. jūnijam plkst.12.00.
Trīs labāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti. Balvu fonds: dāvanu karte pirmās vietas ieguvējam
100 eiro vērtībā, divas pārsteiguma balvas no
Mazsalacas novada pašvaldības.
Fotokonkursā drīkst piedalīties ikviens foto entuziasts, fotoamatieris vai profesionālis. Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram. Attēls var būt uzņemts ar jebkādu
fotokameru (digitālo, analogo), taču tam jābūt
tehniski kvalitatīvam. Iesūtīt drīkst tikai 2020.
un 2021. gadā uzņemtas fotogrāfijas.
Fotogrāfijām ir jābūt fotografētam Mazsalacas
novadā un jāatbilst kādai no zemāk noteiktajām
Apmēram divus metrus augstie burti izvietoti pļavā Parka ielā aiz bijušās dzelzceļa līnijas. Uz bur- kategorijām:
1. tūrisma objekti novadā
tiem ir aizliegts kāpt un sēdēt! Būsim atbildīgi! Lai uzraksts mūs priecē ilgus gadus!
2. pilsētvide
Burtus Mazsalacas novada pašvaldība izgatavoja uzņēmumā Liepājā par 5759,60 eiro.
3. novadam raksturīgas ainavas
4. svētki novadā
5. gadalaiki
ĪSTENOTS PROJEKTS “MĀKSLAS PIESAISTE NOVADAM”
Viens autors drīkst iesniegt līdz 10 fotogrāfijām.
Fotogrāfijas var iesniegt, nosūtot tās uz e-pastu
turisms@mazsalacasnovads.lv. Fotogrāfijas jāiesūta kopā ar pieteikuma anketu, kurā norādīts
fotogrāfiju autora vārds, uzvārds, katras fotogrāfijas nosaukums.
Nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.
mazsalaca.lv.
Kontaktinformācija:
Adrese: Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas
novads, LV-4215
Mob. tālrunis 28374774,
e-pasts: turisms@mazsalacasnovads.lv

Noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas aktivitātēs iesniegtais un Lauku
atbalsta dienestā apstiprinātais Mazsalacas
novada projekts “Mākslas piesaiste novadam”
Sēļu muižā (LAD projekta Nr.20-09-AL29-A019.
2201-000004).

Projekts realizēts saskaņā ar Limbažu muzeja
galvenā speciālista Gundara Pleša izstrādāto
koncepciju, veidojot telpu un interjeru vienotā
klasicisma stilā, vēsturiski pietuvinātu muižas
galerijai ar jaunu nosaukumu – Sēļu muižas Zaļā
zāle.

Projekta kopējais finansējums 5978,94 eiro, tai
Projekta īstenošanas rezultātā izgatavotas mē- skaitā attiecināmās izmaksas 5000,00 eiro, no
beles, maksimāli pielāgotas stilam un tel- tām ELFLA finansējums 4500,00 eiro, pārējās izpas plānojumam, vēsturisku materiālu un maksas sedz Mazsalacas novada pašvaldība.
pastāvīgas porcelāna figūriņu ekspozīcijas izvietošanai Sēļu muižā, nodrošinot kultūrvēstures
objekta sakārtošanu un pieejamības kvalitātes
uzlabošanu, atbilstoši mūsdienu kultūrtelpai,
akcentējot mākslas piesaisti novadam un
kultūrtūrisma attīstību reģionā.

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

5. JŪNIJA VĒLĒŠANĀS VĒLĒTĀJI VARĒS BALSOT JEBKURĀ SAVA VĒLĒŠANU APGABALA
IECIRKNĪ
5. jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji
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.
Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci
noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības
svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par
viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks
atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt
iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju
ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam
būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.
Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs
parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu.
Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks
izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne,
uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas
kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto
reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs

jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes,
kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs
vēlēšanu kastē.
Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties,
vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums
nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlētājs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka
balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa
šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks
dzēsts un netiks līdzskaitīts.
Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un
35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un
šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā
iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs
var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem
un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts
vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās

vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999.
Tālrunis strādā katru dienu no plkst.9.00 līdz 20.00.
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.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties
balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu
atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu
vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas
un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no
18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā
vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada
7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder
nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt
pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums,
līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā.

VALMIERAS NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅI
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Iecirkņa numurs
SEDAS KULTŪRAS NAMS
STRENČU KULTŪRAS CENTRS
ĒVELES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
JĒRCĒNU TAUTAS NAMS
PLĀŅU TAUTAS NAMS
TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS
VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS
SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS“
VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
VALMIERAS SKOLU DIENESTA VIESNĪCA
VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA
VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA
VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA
MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS
RŪJIENAS KULTŪRAS NAMS
BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE
BRENGUĻU PAGASTA PĀRVALDE
BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
DIKĻU KULTŪRAS UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE
JERU PAGASTA PĀRVALDE
BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
KOCĒNU KULTŪRAS NAMS
KOCĒNU SPORTA SKOLAS RUBENES SPORTA NAMS
ĶOŅU PAGASTA PĀRVALDE
LODES PAGASTA PĀRVALDE
MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE
NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS
RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS
SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE
SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA
VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS
VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS
VECATES PAGASTA KULTŪRAS CENTRS
VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE
ZILĀKALNA KULTŪRAS NAMS

Adrese
Parka iela 21, Seda, Strenču nov.
Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču nov.
„Ēveles klubs“, Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov.
„Jērcēnmuiža“, Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov.
“Muiža”, Plāņi, Plāņu pag., Strenču nov.
Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov.
Rīgas iela 10, Valmiera
Semināra iela 2A, Valmiera
Zvaigžņu iela 4, Valmiera
Ausekļa iela 25B, Valmiera
Raiņa iela 3, Valmiera
Raiņa iela 11, Valmiera
Meža iela 12A, Valmiera
Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov.
Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas nov.
„Pīlādži“, Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.
„Kaimiņi“, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov.
Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov.
„Straumes“, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.
„Papardes“, Ipiķi, Ipiķu pag., Rūjienas nov.
„Jeru Skola“, Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov.
„Pagastmāja“, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov.
Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.
Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.
„Zirgu pasta stacija“, Ķoņu pag., Naukšēnu nov.
„Lieplejas“, Lode, Lodes pag., Rūjienas nov.
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov.
“Putniņi”, Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.
„Jaunķīši“, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas nov.
Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov.
„Sēļu Muiža“, Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas nov.
Bērzu iela 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.
Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.
„Kultūras centrs“, Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov.
„Pagastmāja“, Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov.
Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.
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5. JŪNIJS - VALMIERAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS
VĒLĒŠANAS
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas, kas Latvijā notiek
reizi četros gados jūnija pirmajā sestdienā. Tās
būs īpašas Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas,
Strenču novadu pašvaldību iedzīvotājiem, jo
atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai,
būs jāizdara savas izvēle un jāievēl 19 Valmieras novada pašvaldības domes deputāti. Līdz
šim astoņās pašvaldību domēs bija ievēlēti 94
deputāti.
Valmieras novada pašvaldības vēlēšanām ir iesniegti deviņi saraksti ar 154 deputātu kandidātiem.
Uz vēlēšanām līdzi jāņem pilsoņa pase vai personas apliecība (eID) ar spēkā esošu termiņu.
Ierodoties uz vēlēšanām, jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 izplatības
ierobežošanai:
1. Jāievēro distance – vismaz 2 metri;
2. Jādezinficē rokas;
3. Jāierodas ar sejas aizsargmasku;
4. Ieteicams līdzi ņemt zilas tintes lodīšu pildspalvu!

KONKURSS “ATBALSTS
UZŅĒMĒJDARBĪBAI
MAZSALACAS NOVADĀ”
Līdz 31.maijam norisinās projektu pieteikumu pieņemšana Mazsalacas novada pašvaldības organizētajā konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā”.
Konkursa mērķis – stimulēt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot iedzīvotājus
sava biznesa veidošanai un atbalstīt jaunos
uzņēmējus, kuri reģistrējuši uzņēmējdarbību
ne agrāk kā iepriekšējā kalendārā gada 1. janvārī, skaitot no konkursa izsludināšanas dienas.
Konkursa īstenošanai piešķirts finansējums
3 000,00 eiro apmērā. Pieteikšanās informācija
www.mazsalaca.lv.

MAZSALACAS NOVADA
JAUNIEŠU PROJEKTU KONKURSS
Līdz 31. maijam izsludināts Mazsalacas novada
jauniešu projektu konkurss, kuru organizē
Mazsalacas novada pašvaldība.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu
iniciatīvas, kas rada labvēlīgus apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Mazsalacas novadā, veicinot jauniešu
iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu novadā,
jauniešiem pašiem izstrādājot un īstenojot projektu vietējā līmenī - savā skolā, pilsētā, pagastā,
novadā.
Vienam jauniešu projektam un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz 200,00
eiro. Pieteikšanās informācija www.mazsalaca.lv.

BALSOŠANA VĒLĒTĀJA ATRAŠANĀS VIETĀ
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs
iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Lai balsotu atrašanās vietā, vēlētājam jāatrodas tā
vēlēšanu apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī:
- vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā
saistībā ar Covid-19;
- slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi attiecīgā
vēlēšanu apgabala vēlētāji un balsošanas brīdī
atrodas aprūpējamā dzīvesvietā;
- aizdomās turētās un apsūdzētās personas,
kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, ja atrodas apcietinājumā sava vēlēšanu
apgabala teritorijā.
Kā pieteikties?
1. Jāuzraksta iesniegums.
2. Vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 5. jūnija
plkst.12.00, iesniegums jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu
vēlētāja vārdā.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu nedēļā,
kad var iesniegt pieteikumu balsošanai atrašanās vietā:
• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz
20.00;
• otrdien, 1. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 (tikai iesniegumu pieņemšana, iepriekšējā
balsošana nenotiek);
• trešdien, 2. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00
(tikai iesniegumu pieņemšana, iepriekšējā
balsošana nenotiek);
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Iesniegums pieejams mājas lapā www.maz
salaca.lv, Mazsalacas novada pašvaldībā un
visos novada iecirkņos šajā darba laikā.

VALMIERAS NOVADA VĒLĒŠANU SARAKSTI

MŪSĒJIE

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRA KOLEKTĪVI
VOKĀLĀ GRUPA “ĒRA”

tu vērts noklausīties. Tā mēs paplašinām savu redzeslauku gan par augstvērtīgu kora
mūziku, gan kvalitatīvu kora priekšnesumu, gan dažādu komponistu devumu kora
mūzikas žanrā.
Whatsapp izmantojam arī, lai apsveiktu viens
otru svētkos, padalītos ar kādu joku vai skaistu piedzīvojumu. Šogad maijā piedalījāmies
virtuālajā tautastērpu gājienā. Un tam par
godu no albumu dzīlēm tika izvilktas arī 2018.
gada Dziesmu svētku krāšņākās fotogrāfijas.
Lūk, viena no tām – sirsnīga, dzīvespriecīga,
nopietna un dauzonīga – šķiet, viss kora Salaca temperaments un raksturs ir šajā vienā
fotomirklī.
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOPA “LĪBIEŠI”

Vien mazpilsētu un lauku klusums vieš mieru dvēselei. Tur mīt vienkārši lauku ļaudis. Tur
mīt amatnieki. Viņu radošums nav apsīcis.
Ikdienas soli pildot, gan audēja, gan adītāja
vai keramiķe paspēj izpaust savu radošumu
audeklā vai adījumā. Tūlīt sāksies arī dārzu
daiļošana. Plānošana, ideju ģenerēšana un
nebūšanas tiek pārrunātas gan attālināti,
gan individuālās konsultācijās ar pulciņu
vadītājām. Darbs rit krietni lēnāk. Dažbrīd
dvēselē iezogas klusas skumjas.
Maija mēnesis. Līdz mēneša beigām Mazsalacas Amatu mājas telpas vēl daiļos aušanas
studijas “RENCĒNI” (Burtnieku novads) grīdas celiņu izstāde, bet Mazsalacas novada
Kultūras centrā tiek atvērta TLMS “MAZSALACA” dalībnieces Guntas Jēkabsones personālizstāde. Šeit mēs vēlētos redzēt savus skatītājus!

SĀCIES PROJEKTS, KAS
TURPINĀS IMIGRANTU
IEKĻAUŠANOS LATVIJAS
SABIEDRĪBĀ
Vokālā grupa ĒRA šajā laikā darbojas attālināti.
Izmantojam modernās tehnoloģijas – gan nopietnai saziņai, gan sirsnīgai papļāpāšanai. Izmantojot Whatsapp aplikāciju, tiek nosūtītas
gan jaunās notis, kas jāmācās, gan balsu partiju ieraksti, kas palīdz jauno dziesmu apgūšanā.
Lēnām būvējam divas koncertprogrammas –
sakrālās un laicīgās mūzikas, kuras ceram šovasar nodziedāt. Pagaidām tā kārtīgi dziedāt
kopā mums vēl nav bijusi iespēja. Dziedam
katra savās mājās solo – virtuvē, istabā vai
balkonā – kur nu ir kāds darbiņš darāms un
dungojamā dziesma palīdz to paveikt raitāk.
Šo grūto laiku palīdz izturēt ĒRAs video un
dziesmu ieraksti no koncertiem, braucieniem
un kopīgiem piedzīvojumiem iepriekšējos gados. Kad ilgošanās pēc kopā būšanas kļūst
gandrīz neizturama, veram vaļā video un
skaņu ierakstus savos telefonos.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lībieši” ar
lielu prieku par atkal satikšanos atklāja savu
mēģinājumu Lībiešu pilskalna estrādē. Divi
metri starp dejotājiem ir lielāka distance nekā
var šķist. Dejojot bez sadošanās rokās, izdejot var tikai nelielu daļu no tā, ko vēlētos.
Šajā pandēmijas laikā mēs tikāmies Zoom
platformā, lai kopīgi izstaipītos, pakustētos
un arī parunātos, bet tomēr tikšanās dzīvē ir
neaizstājama.
Turpmāk dejosim katru svētdienu kopā. Izvingrināsim muskuļus un liksim galvās un
kājās atkal jaunus deju soļus. Neiztrūkstoši izvingrināsim arī mēles muskulatūru, jo tas
mums ir ļoti svarīgi. Un aktīvi ar cerību, ka drīz
varēsim pilnvērtīgi dejot, gatavosimies deju
svētkiem Valmierā.
TLMS “MAZSALACA”

JAUKTAIS KORIS “SALACA”

Mēs, jauktā kora Salaca dziedātāji, ar nepacietību gaidām iespēju vienam otru satikt
klātienē. Bijām jau vienojušies par konkrētu
datumu un laiku, bet dažādu apstākļu dēļ
randiņu nācās atcelt. Un tā mums šajā laikā
ir bijis vairākkārt, kad šķiet – nupat, nupat sanāksim kopā, jau ievelkam elpu un... nākas
savus plānus atkal mainīt. Kā savu saziņas
platformu izmantojam aplikāciju Whatsapp –
kora attālināto mēģinājumu vakaros tajā
tiek nosūtīts kāds stāsts par Latvijas kormūzikas komponistiem, kāda norāde uz kora dziesmām vai citiem skaņdarbiem, ko bū4

Pienācis pavasaris! Tāds vēss un bezcerīgs,
bet teju sevi pieteiks vasara. Cilvēki kā putni
tiecas uz siltumu un sauli. Pandēmija. Pagājis
gads kopš cilvēces bezgalīgais ešelons tika
nobremzēts. Lai arī piebremzēti, brīdināti, sodīti, kustību nevar apstādināt, balsi nevar apklusināt, gaismu nevar apdzēst.
Mēs dzīvojam un to jāmāk novērtēt. Nav viegli atteikties no ierastās rutīnas un bezrobežu
brīvības. Tas ir laiks, kad jāizvērtē, kas mēs
katrs esam, ko varam dot sev, sabiedrībai un
savai valstij.
Pagājis gads... Šī ziema/pavasaris ir bijuši tik
piesātināti un noslogoti. Attālinātās mācības
par komunicēšanās iespējām, IT apguvi un
tās pielietošanu, informācijas apmaiņa video saziņā, utt. Esam iekļuvuši paātrinātā
globālajā digitalizācijā – esam visur un nekur “attālināti”.

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu
valstspiederīgie un likumīgi uzturas Latvijā imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no
2021. gada aprīļa līdz 2022. gada septembrim
biedrība „Sadarbības platforma” īstenos projektu „Integrācijas ABC – 4”. Projekta galvenie
uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētas
kvalitatīvas integrācijas kursa un latviešu valodas kluba programmas, organizēt interaktīvus,
izglītojošus, savstarpēju izpratni un integrācijas procesu veicinošus pasākumus gan Latvijā
dzīvojošajiem imigrantiem, gan vietējās sabiedrības pārstāvjiem.
Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs integrācijas kursi, nodarbības latviešu valodas klubā, starpkultūru pasākumi, kā arī laikmetīgās
mākslas aktivitātes.
Laikmetīgās mākslas pasākumos imigranti
tiks aicināti radoši iesaistīties un aktīvi līdzdarboties. Tā, piemēram, Rēzeknē kopīgi tiks veidota improvizācijas teātra izrāde, Ramatā taps
vides objekts – instalācija ar akmens, koka elementiem un dalībnieku izstrādātām vizualizācijām. Notiks laikmetīgās mākslas plenērs,
kura ietvaros dalībnieki veidos mūra sienas
apgleznojumu grafiti tehnikā un “stop motion”
tehnikā veidota animācijas īsfilma.
Kopējais projekta finansējums ir 218 375 eiro, ko
veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadu perioda finansējums 75%
apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25%
apmērā. Projektu „Integrācijas ABC – 4” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros
īsteno biedrība „Sadarbības platforma”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma
Nr.PMIF/8/2020/4/04.
Lauma Celma, „Sadarbības platforma”
Sadarbībā ar Mazsalacas novada Ramatas pagasta Kultūras centru, no 7. līdz 11.06.2021. Ramatas pagasta centrā norisināsies Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļas studentu
tēlniecības plenērs “Ramatas pietura”. Tēlnieki veidos dažādus akmens un koka objektus,
kuriem par pamatu tiks ņemti Ramatai nozīmīgi pieturas punkti. Akmens un koka objekti papildinās integrācijas projekta “Integrācijas ABC –
4” Vides objektu Ramatas centrā.

PAŠVALDĪBA

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES LĒMUMI
2021. gada 19. maijā notika kārtējā Mazsalacas
novada pašvaldības domes sēde, kurā nolēma:
1. Apstiprināt izpilddirektora pārskatu par paveikto
un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu starplaikā no
22.04.2021. līdz 19.05.2021.
2. Apstiprināt domes priekšsēdētāja pārskatu
par paveikto sēžu starplaikā no 22.04.2021. līdz
19.05.2021.
3. Apstiprināt cenrādi par instruktāžas veikšanu
elektrovelosipēdu lietošanai – 0,80 centi reize.
4. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunmuižnieki”, Mazsalacas pag., atdalot no tā zemes vienību
17,48 ha platībā.
5. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai 0.8 ha
platībā, Mazsalacā.
6. Veikt grozījumus konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā” pieteikumu vērtēšanas
komisijas sastāvā.
7. Iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
Parka ielā 20A, Mazsalacā, zemes gabalu 85 m2
platībā, sakņu dārza ierīkošanai.
8. Iznomāt piekrītošās zemes vienības Parka ielā
20A, Mazsalacā, zemes gabalu 129 m2 platībā,
sakņu dārza ierīkošanai.
9. Pagarināt noslēgto zemes nomas līgumu par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Parka ielā
20A, Mazsalacā, daļas 252 m2 platībā iznomāšanu.
10. Iznomāt zemes vienības “Ceriņu pļavas” zemes
daļu 1.0 ha platībā.
11., 12., 13. un 14. Iznomāt zemes vienības
„Mazdārziņi”, zemes gabalus 0.08 ha platībā.
15. Pagarināt noslēgtā zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības Parka iela 31, daļu 4000 m2
platībā.
16. Atļaut rīkot Pavasara gadatirgu 2021. gada 30.
maijā Mazsalacas pilsētas centra laukumos, no
plkst.8.00 līdz 14.00.

17. Apstiprināt fotokonkursa „Mans Mazsalacas novads” nolikumu.
18. un 19. Izslēgt fiziskas personas no Mazsalacas
novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistra.
20. SIA “Banga KPU” pārtraukt dzīvokļu īrniekiem
Parka ielā 9, Mazsalacā, noslēgto dzīvojamo telpu
īres līgumu īres maksas aprēķinus uz projekta Nr.
9.3.1.1/18/l/027 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”
realizēšanas laiku.
21. Ieguldīt SIA “BANGA KPU pamatkapitālā 425 800
eiro no Mazsalacas novada pašvaldības 2021. gada
pamatbudžeta līdzekļiem prioritārā investīciju projekta “Objekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli R.Dārziņa, Lielajā, Dzirnavu un Aurupītes ielās,
Mazsalacā, Mazsalacas novadā, 2., 3., 4., 5., 6., 7.
kārtas” būvniecība” īstenošanai.
22. Apstiprināt Mazsalacas novada pašvaldības
2020. gada pārskatu.
23. Apstiprināt zemes vienībai „Trumpji”, Mazsalacas
pagasts., izstrādāto zemes ierīcības projektu.
24. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo
mantu – automašīnu Volkswagen Transporter. Apstiprināt automašīnas nosacīto cenu 1800 eiro (bez
PVN). Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo
mantu – automašīnu Škoda Roomster, Apstiprināt
automašīnas nosacīto 400 eiro (bez PVN).
25. Pieteikt zvērinātam notāram Ainai Zvidriņai kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu un kārtējiem nodokļa maksājumiem
311,79 eiro par īpašumu “Jaunramatas”, Ramatas
pagasts.
26. Dzēst SIA „Ilekss Grupa” nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par zemi uz 19.05.2021. 44,53 eiro
un ar to saistīto nokavējuma naudu 17,82 eiro par
nekustamo īpašumu Skaņkalnes iela 2A, Skaņkalnes
pagasts.

27. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo
dzīvokļa īpašumu Bērzu iela 2-2, īpašuma nosacītā cena 2302,85 eiro. Nosūtīt atsavināšanas
paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
28. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu
“Vīboti”, Sēļu pagasts. Apstiprināt nosacīto cenu
12 575,46 eiro.
29. Pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi 2021.
gada 21. janvāra saistošajos noteikumos “Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””.
30. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lejasreinas”,
Skaņkalnes pag., atdalot no tā zemes vienību 8,3 ha
platībā.
31. Pieņemt saistošos noteikumus “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Iģes
ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā”.
Plašāk ar lēmumiem varat iepazīties Mazsalacas
novada pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv,
sadaļā Pašvaldība, Publiskie dokumenti.

BIEDRĪBA „LATVIJAS
SENIORU KOPIENU
APVIENĪBA” DĀVINA
MAZSALACAS SLIMNĪCAI
MEDICĪNAS INVENTĀRU

IZSOLES
Mazsalacas novada pašvaldība pirmā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Vīboti”, Sēļu pagasts, Mazsalacas
novads, kadastra Nr.9682 001 0091, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9682 001
0091, platība 6.05 ha (Sēļu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000607296) (turpmāk- nekustamais īpašums).
Nekustamā īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) 12 575,46 eiro (divpadsmit tūkstoši
pieci simti septiņdesmit pieci eiro 46 centi), nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas, t.i.,
1257,55 eiro (viens tūkstotis divi simti piecdesmit
septiņi eiro 55 centi), izsoles solis 50 eiro. Samaksas
kārtība ir noteikta izsoles noteikumos. Dalībniekiem
jāreģistrējas uz izsoli Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalacā, ne vēlāk kā līdz
2021. gada 28. jūnijam plkst.15.30. Izsole notiks
2021. gada 28. jūnijā plkst.16.00. Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mazsalacas novada
pašvaldībā vai pašvaldības mājaslapā www.mazsa
laca.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām
26341450, vai 29444413.
***
Mazsalacas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu automašīnu Škoda Roomster, valsts reģistrācijas
Nr. GZ 6522, (turpmāk - izsoles objekts). Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) 400,00 eiro
(četri simti eiro) (bez PVN), nodrošinājums - 10% no
izsoles sākumcenas, t.i., 40 eiro (četrdesmit eiro).
Nodrošinājums iemaksājams Mazsalacas novada
pašvaldības, reģ.Nr. 90009114167, kontā LV14HA
BA0551020371802, AS “Swedbank”. Reģistrēšanās izsolei notiks līdz 2021. gada 9. jūnijam plkst.13.30. Izsole notiks 2021. gada 9. jūnijā plkst.14.00 Mazsalacas novada pašvaldības automašīnu stāvlaukumā,
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.
***
Mazsalacas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu - automašīnu Volkswagen Transporter, valsts reģistrācijas Nr. HP 9083, (turpmāk - izsoles objekts).
Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena)
1800,00 eiro (viens tūkstotis astoņi simti eiro (bez
PVN), nodrošinājums - 10% no izsoles sākumcenas,
t.i., 180,00 eiro (viens simts astoņdesmit eiro). Nodrošinājums iemaksājams Mazsalacas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009114167, kontā LV14HA
BA0551020371802, AS „Swedbank“. Reģistrēšanās
izsolei notiks līdz 2021.gada 9. jūnijam plkst.14.30. Izsole notiks 2021. gada 9. jūnijā plkst.15.00 Mazsalacas novada pašvaldības automašīnu stāvlaukumā,
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.

PALDIES!
Paldies Ērikam Celmiņam par dāvinājumu – sānu
trenažieri Mazsalacas trenažieru zāles inventāra
papildināšanai!

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ
Saistībā ar remontdarbu uzsākšanu projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” mainīsies Mazsalacas pilsētas bibliotēkas apmeklētāju pieņemšanas
laiks. Lūdzam apmeklētājus sekot līdzi informācijai
mājas lapā, bibliotēkā vai zvanīt pa bibliotēkas
tālr. 64251246!

Biedrība turpina 2020. gadā uzsākto Latvijas
senioru kopienu, sociālo iestāžu un senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ilggadējais sadarbības partneris un atbalstītājs AS
„DelfinGroup”.
2021. gadā saņēmām ziedotāju atbalstu paredzamajiem pasākumiem visos Latvijas reģionos. Plānots piecpadsmit sociālās aprūpes iestādēs, slimnīcās un pansionātos nodot lietošanā medicīnas inventāru un materiālus, ko
iegādāsimies par ziedojumā saņemtajiem līdzekļiem.
Mazsalacas novada Sociālā dienesta vadītāja
Agrita Bērziņa aprīļa mēnesī atsaucās mūsu
piedāvājumam un kopā ar slimnīcas vadītāju
Edgaru Grandānu apzināja inventāra nepieciešamību. Par ziedojuma līdzekļiem iegādājāmies mājas aprūpei tik nepieciešamo skābekļa
aparātu Covid-19 slimniekiem, kā arī medicīnas
palīglīdzekļus un inventāru.
6. maijā LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne un Mazsalacas novada Sociālā dienesta
vadītāja Agrita Bērziņa parakstīja ziedojumā iegādātās mantas nodošanas – pieņemšanas līgumu. Ziedojuma nodošanā piedalījās biedrības
pārstāve Lilita Kalnāja un slimnīcas direktors
Edgars Grandāns, tāpat arī biedrības „Mazsalacas
draugi” vadītāja Santa Hincenberga.
Vēlam sekmes mūsu sabiedrībai un īpaši senioriem tik nepieciešamajā aprūpes darbā!
Visa ziedojuma nodošana notika ievērojot valstī
noteiktos piesardzības pasākumus – ar maskām un
neuzkavējoties ilgstoši.
Par notikušo Mazsalacā 6. maijā varat arī lasīt LSKA
mājas lapas www.lskapavieniba.lv Aktualitātes un
skatīt foto stāstu mājas lapas sadaļā Galerija.
Lilita Kalnāja, biedrības valdes priekšsēdētājas
vietniece, sociālā atbalsta projekta vadītāja
5

VĒSTURE

EMĪLS PUDELIS RAKSTA
1921. gada maijs. Emīla Pudeļa (1893-1969),
Mazsalacas saimnieka un latviešu strēlnieka,
Brīvības cīņu dalībnieka, dienasgrāmata.
Svētdien, 1. maijā. Biju Roskas Gustam kāzās.
Gāja diezgan apmierinoši.
Pirmdien, 2. maijā. Līdz pusdienai beidz kāzas dzert. Pēc pusdienas atvedu no Kaimiņa
ekseļmašīnu.
Otrdien, 3. maijā. No rīta abi Dorbena dēli
atnāca ekseļu griezt. Es aizvedu uz dzirnavām 6
pūrus rudzu un 2 pūrus miežu.
Trešdien, 4. maijā. Biju atkal uz dzirnavām. Samalu vakar aizvestos rudzus un iztaisīju putraimus.
Ceturtdien, 5. maijā. Debess braukšanas diena. Dienā aizvedu ekseļmašīnu uz Sīmani. Atvedu pudu zirņu un no Martas puķu sīpolus.
Piektdien, 6. maijā. Vecā Jurģu diena. Stipri
līst lietus. Taube pārkravājas no Droniņas uz
mūsu māju. No rīta bija liela salna. Noviju 2
dzeņauskas un sāku skaldīt malku.
Sestdien, 7. maijā. No rīta izvedu dārzos
12 vezmus mēslu. Pēc pusdienas atvedu no
kalēja lielo arklu. Pēc pusdienas nopederēju
kalna gala kartiņu zemi un zemi, ko uzaru no
rentnieka klēts līdz erberģa galam. Laiks pastāv
vēss un saulains.
Svētdien, 8. maijā. Bijām ar Kārli un Celmiņa
Alpi uz Rauskas skolas balli. Izdevu par biļetēm
60 rubuļus.
Pirmdien, 9. maijā. Uzar mājā visus dārzus un
kalna galā 1 pūrvietu un pie gates ¼ pūrvietu.
Otrdien, 10. maijā. No rīta aru. Pēc tam aizvedu skrīveram vienu birkavu siena par 800 r. No
pagasta dabūju visu naudu par nodotiem pro-

duktiem – 2647 rub.
Trešdien, 11. maijā. Aru uz upes krasta. Izved
pēdējo sienu no līča šķūņa. Laiž govis pirmo reizi ganos.
Ceturtdien, 12. maijā. Uzar pēdējo tīrumu pirmo reizi.
Piektdien, 13. maijā. Saimniece aizbrauca
uz Mazsalaci. Iesāk pederēt abuliņu. Pēc brokastīm ecē zirņu zemi.
Sestdien, 14. maijs. Vasarsvētku sestdienā.
Nosēj ½ pūrvietas kviešu un ¼ pūrv. zirņu.
Svētdien, 15. maijā. Pirmos vasaras svētkos.
Bijām ar Aduli un Helēnu uz Sīmani pie Martas.
Martai bija atnākuši Celminiešu Augusts un Ernests.
Pirmdien, 16. maijā. Biju uz ugunsdzēsēju balli muižas parkā. Izdevu 20 rubļus.
Otrdien, 17. maijā. Svētī pēdējos svētkus.
Trešdien, 18. maijā. No rīta pederē abuliņu.
Pēc pusdienas aru auzu zemi uz upes krasta.
Ceturtdien, 19. maijā. Pederē miežu un auzu
zemi.
Piektdien, 20. maijā. Atvedu no kalēja jaunas
ecekšas. Samaksāju kalējam veco rēķinu 418 r.
Uzkārto dārzus.
Sestdien, 21. maijā. No rīta līdz pusdienai
uzkārto kartiņu zemi.
Svētdien, 22. maijā. Kundziņu Martai kāzas.
Pirmdien, 23. maijā. Ecēju un rullēju ar vienu
zirgu kartiņu dārzus. Laiž pirmo reizi zirgus zālē.
Otrdien, 24. maijā. No rīta pederē, pēc tam
stāda kartiņus. Izstāda Maram 2 pūri (14) vagas,
Fričam 1 pūru (9) vagas. Mēs paši izstādījām
mājā 1 pūru un tīrumā 8 pūri. Kopā iestādīti 9
pūri.

MAZSALACAS PRIEDES AIZCEĻOJA UZ VĀCIJU

Aprīlī Mazsalacas novada sadraudzības pilsēta Hārzevinkela Vācijā saņēma mūsu dāvinātos priežu
stādus.
Nosūtījām uz Vāciju divus priežu stādus, kas sagādāti tepat, Mazsalacas mežos, lai papildinātu
Marienfeldas četru kilometru garo meža mācību taku.
Idejas autors ir vācietis Leonards Sieveke, kurš arī vairākkārt viesojies Mazsalacā. Viņš šo projektu
uzsāka pagājušā gada rudenī, kopā ar vietējā bērnudārza bērniem stādot ozolus. Šobrīd meža
takā Hārzevinkelā ir jau 70 koku. Tā izveidota kā pastaigu un izziņas galamērķis gan vietējiem, gan
viesiem – taka ir kā simbols klimata pārmaiņām un māca par koku nozīmi planētas ilgtspējībā.
Mazsalacas koki ir īpaši izcelti ar mūsu valsts karoga krāsas informācijas stendu, kas pastāsta par
to, ka priede (pinus silvestris) ir Latvijas mežu izplatītākais koks un ka jau Hercoga Jēkaba laikos
Latvijas priedes bija vienas no izcilākajām kuģu mastu būvniecībā.
Šis ir arī kā pagodinājums un simbols Valmieras apriņķa un Hārzevinkelas draudzības saitēm.
Anete Gluha, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Trešdien, 25. maijā. Iztaisīju gatavas priekš sēšanas uz upes krasta viņā pus ceļa 8 ½ pūrvietas.
Ceturtdien, 26. maijā. Pederē auzu un linu
zemi. Laiks karsts.
Piektdien, 27. maijā. Nosēj pirmo pūrvietu
mistru kalna galā. Jaunais Nigulis izrāmīja lielo
kuili un divus sivēnus.
Sestdien, 28. maijā. Pederē abuliņu. Laiks silts.
Svētdien, 29. maijā. Vecblanksīmanī zaļumu
balle.
Pirmdien, 30. maijā. Nosēj 3 pūrvietas miežu.
Atnāk Elsis jumtu jumt no pusdienas.
Otrdien, 31. maijā. Nosēj 4 ½ pūrvietas auzu
uz upes krasta.
Dienasgrāmata tapusi sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājumu.
Facebook: https://www.facebook.com/pudelisraksta/
Twitter: https://twitter.com/pudelis_raksta

PIEMINOT LATVIJAS
IEDZĪVOTĀJU PIRMĀS
MASU DEPORTĀCIJAS
80. GADADIENU,
VIENLAIKUS VISĀ VALSTĪ
NOTIKS 1941. GADĀ
IZSŪTĪTO IEDZĪVOTĀJU
VĀRDU LASĪJUMI
2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas
organizēja pirmās masu deportācijas – 1941.
gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot deportāciju upurus,
vienlaikus visā Latvijā lasīs 1941. gadā izsūtīto
Latvijas iedzīvotāju vārdus. Piemiņas pasākumi
notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.
Pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi
kopš 14. jūnija deportācijām” notiks vienlaikus
visā Latvijā – katrā pašvaldībā plkst.11.00 tiks
sākti 1941. gadā deportēto iedzīvotāju vārdu
lasījumi, tādējādi godinot ikviena izvestā Latvijas valstspiederīgā piemiņu. Pasākuma idejas autore Sandra Kalniete norāda: “Nav nekā
personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu
un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas
līdz nāves brīdim un turpina pastāvēt līdz laiku
aizlaikiem vēstures annālēs. Ikviens izsūtītais ir
pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā
lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīšanas ceremonijai vienlaikus notiekot visos Latvijas novados un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot
vienotā Latvijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā visā
pasaulē mītošajiem tautiešiem.”
Lasījums no katras pašvaldības tiks straumēts
reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs
pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta”
izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām
saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par
deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski
pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē
deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru
un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot
izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.
Piemiņas pasākumu rīko Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku,
ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu
izdevniecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem medijiem.

AKTUĀLI

MAZSALACAS NOVADA UZŅĒMĒJI PIEDĀVĀ IEGĀDĀTIES
RAŽOTĀJS

PRODUKCIJA

TĀLRUNIS

PIEGĀDES INFORMĀCIJA

SIA Spelta
(Mareks Bērziņš,
Iveta Pāvula)
www.loja.lv

Kaņepju sēklas, kaņepju eļļa, lobītas kaņepju sēklas, kaņepju
proteīns un šķiedrvielas (kaņepju
milti)

Tālr.26309741

Par piegādi un vajadzīgo
daudzumu lūdzam zvanīt.
Vienosimies individuāli!

Ēdiendaris

Tālr. 20169259
Cepam dažāda veida kūkas, taisām Tālr. 28211665 Ja tīkla pārklājuma dēļ nevacepumu mīklu un mīklu maizītei,
E-pasts:
rat sazvanīt, aicinām rakstīt
kuru mājas pēc tam paši var izcept ediendaris@gmail.
SMS vai WhatsApp
com

Sigita Tāre
“Purvītiņi“

Mājas vistu olas

Tālr.29404463

Informācija zvanot

Imants Šillers

Medus, ziedputekšņi, bišu saimes

Tālr.26675442

Par cenu un piegādi vienosimies sazvanoties

IK HI veltes

Mājās ražots vīns svētku galdam
un ikdienai, vairāk info: https://
www.facebook.com/HIveltes
Pasūtot vismaz 10 pudeles vīna,
11.tiek dāvināta!

Tālr.22027471

Minimālā pasūtījuma summa
30 eiro.
Mazsalacas novadā piegāde
bezmaksas

Medus 3 litru un 1 litra spainīšos.
3 litri 18 eiro, 1 litrs 7 eiro

Tālr.29167362

Iespējama piegāde

ZS Ķeiķi
Jēru klubs

Vilnas dzija, jēldzija, kārsums, ekskursijas saimniecībā. Pēc iepriekšēja pasūtījuma gatavojam jēra
gaļas ēdienus lielākām un mazākām kompānijām. Iznomājam viesu nojumi svinību organizēšanai.

Tālr.22144936

Atsevišķa produkcija var būt
sezonāla, sīkāka uzziņa pa
telefonu

ZS Sidrabkaļi

Meža un pļavas ziedu medus dažādos tilpumos, bišu maize, propoliss, pavasara krēmotais medus,
kaltēta bišu maize un krēmotā
medus maisījums ar propolisu un
bišu maizi

Tālr.26588816
(Andris)
Tālr.29326785
(Irēna)

Trešdienās produkciju var
iegādāties Mazsalacas tirgū;
Novada robežās iespējama
piegāde

ZS Jaunbomji

Stādi dārzam, siltumnīcām, balkoniem, gan kulinārijai, gan skaistumam

Tālr.26464138

Informācija
zvanot

Sandis Zilpaušs
“Galtalcis”

Mājas vistu olas

Tālr.28625423

Informācija
zvanot

Samaja Strumpe

Dažādi stādi

Tālr.28219964

Informācija
zvanot

Rabarberi, pārtikas kartupeļi Vineta, zirņi, ķiploki

Tālr.26323044

Informācija
zvanot

Kārlis Rusmanis

SIA “Ekora”

SENIORIEM
Gan dzīves darbdienu, gan svētku lappusēm
bezgala vajadzīgs ir saules pieskāriens,
ar vārdiem, mīlestībā sacītiem,
to katram uzdāvināt varam mēs ikviens.
/K.Apškrūma./
Vasariņa ieripojusi pagalmā ar saules stariem, ar darbiem, ar sajūtām un vējiem...
Pavasara beigu cēlienā senioru biedrība ar
projektu vadītājas Ingunas Zukures palīdzību
saņēma finansiālu atbalstu Latvijas valsts
mežu un Ziedot.lv projektu konkursā. Ja senioriem ir aktīvs projekts un to atbalsta Latvijas valsts meži, tad mēs Mazsalacā stādām kokus, apstādījumos - košumkrūmus. Šajā reizē
sākām veidot pīlādžu aleju bijušā dzelzceļa
līnijas malā. Ar Mazsalacas iedzīvotāju līdzdalību iestādījām 48 pīlādžu stādus. Šajā vietā
šobrīd veidojas pastaigu taka, velo celiņš,
tāpēc gandarījums arī senioriem, kuri palīdz
veidot kādu vietu Mazsalacā skaistāku.
Paldies Mazsalacas līdzcilvēkiem, kuri palīdzēja
kociņus iestādīt! Laiks nebija mums labvēlīgs,
bet process notika. Liels paldies Mazsalacas
pilsētas dārzniecei Antrai Brasliņai, viņas komandai un Valdim Kampusam par aktivitātēm,
alejas sakopšanā! Es ceru, ka kociņi ieaugs, šī
vieta būs skaista, ka tā sagādās prieku, ejot uz
Salacu, skolu, estrādi. Protams, ka senioriem
un Mazsalacas iedzīvotājiem, skolu jaunatnei
būs jātur rūpe par šiem jaunajiem kociņiem.
Lai mums visiem kopā izdodas savu pilsētu
turēt skaistu!
Sarmīte Kauliņa,
Mazsalacas novada senioru biedrība

Ja vēlaties papildināt informāciju ar savu produkciju, zvaniet pa tālr.25447706!

NOSLĒGUSIES „LATVIJAS VALSTS MEŽU UN VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA
ATBALSTĪTĀS VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2021“ PROJEKTU VĒRTĒŠANA
Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un
administrētā konkursa „Latvijas valsts mežu
un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021” (VKP) projektu vērtēšana ir noslēgusies. Šogad konkursam
tika iesniegti 182 projektu pieteikumi, kopējā
pieprasītā finansējuma summa – 762 391,37
eiro.
Šogad Vidzemes kultūras programmā 2021
atbalstīti divi Mazsalacas novada projekti:
• “Akmens Kundziņš” - īstenojot projektu,
Ramatā tiks organizētas meistardarbnīcas
bērniem un jauniešiem vecumā no 6-15 gadiem - animācijas, kultūrvēstures, mūzikas,
veidošanas, skatuves runas un mākslas pamatu iemaņu apgūšanai. Projekta pirmā
tikšanās būs Mazsalacas Mūzikas un mākslas
skolā 7. jūnijā brīvā dabā. MMMS audzēkņi
iepazīsies ar gleznotāja Pētera Kundziņa
daiļradi un nodarbības turpināsies Ramatas pagasta Kultūras centrā. Ramatas pagasta bērni tiek gaidīti uz animācijas filmas
scenārija darbnīcu 07.06.2021., plkst.14.00.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr.25450574

(Sandra), vietu skaits ierobežots. Projekta
turpinājums notiks 2021. gada jūlijā, augustā, septembrī. Sekojiet līdzi aktualitātēm.
• “DONS ŽUANS UN LEPORELLO Opermūzikas nakts koncerts 14. augustā Sēļu muižā” - patiesi neatkārtojams muzikāli teatrāls
piedzīvojums opermūzikas žanra cienītājiem. Projekta mērķis aktualizēt Sēļu muižas
kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību, rīkojot opermūzikas koncertu senās muižas
un parka teritorijā, ļaujot klātienē baudīt
augstvērtīgu, profesionālu mākslinieku sniegumu, nodrošinot līdzsvarotu un kvalitatīvu
kultūras produkta pieejamību Vidzemes
lauku kultūrvidē.
Ekspertu komisija izvērtēja projektu pieteikumus un nolēma atbalstīt 54 projektus, sadalot
konkursā pieejamo finansējumu 141 000,00 eiro
apmērā.
Vienlaicīgi ar ekspertu vērtējumu, vietnē balso.
vidzeme.lv otro gadu norisinājās arī sabiedrības
balsojums par Vidzemes kultūras programmā
iesniegtajiem projektiem. Katrs tika aicināts
balsot tieši par trim, viņaprāt, nozīmīgākajiem

projektiem. Nobalsoja 5 452 cilvēki, reģistrējot
kopā 16 356 balsis. Balsojuma mērķis bija
uzzināt iedzīvotāju viedokli par to kultūras
produktu loku, kas vidzemnieku skatījumā ir
nozīmīgs. Tomēr saņemto balsu apjoms nenoteica finansējuma piešķiršanu, lēmumu par projektu atbilstību programmai un finansējuma
piešķiršanu pieņem Valsts kultūrkapitāla fonds
saskaņā ar ekspertu komisijas ieteikumu. Ar
sabiedrības balsojumā populārākajiem projektiem iespējams iepazīties vietnē balso.vidze
me.lv.
Jau četrpadsmito gadu, no 2021. gada 5.maija līdz 15. decembrim, ar Vidzemes kultūras
programmas atbalstu tiks īstenotas dažādas
kultūras iniciatīvas un idejas. Aktuālā informācija par atbalstīto projektu pasākumiem un
rezultātiem pieejama Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.
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PASĀKUMI
29. maijā Baznīcu naktis 2021 Mazsalacas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīcā, no
plkst.12.00-22.00 atvērts dievnams individuālai apskatei. Plkst.21.00 kopīga Tēvreizes lūgšana.
Saturs ierobežotam cilvēku skaitam klātienē.
30. maijā no plkst.8.00 līdz 14.00 Pavasara gadatirgus Mazsalacā - Tirgus laukumā,
Saieta laukumā un Zaļajā skvērā. Tirgotāju dalība ierobežotā skaitā pieteikšanās secībā.
Papildu informācija pa tālr. 29179179.
Līdz 11. jūnijam trešdienās un piektdienās no plkst.17.30 – 18.30 vingrošanas nodarbības
attālināti platformā ZOOM. Pasniedzēja Daira Lāce. Pievienošanās saite: www.mazsalaca.lv.
Nodarbības bez maksas projekta “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2/16/I/079 ietvaros.

IZSTĀDE

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.

AICINA DARBĀ
Mazsalacas pilsētas PII aicina papildspēkus darbam vasaras laikā: divus pirmsskolas skolotājus un divus pirmsskolas skolotāju palīgus!
Pieteikšanās līdz 4. jūnijam! CV sūtīt uz
pirmsskola@mazsalaca.edu.lv
Informācija pa tālruni 27871920

LEPOJAMIES!
Ordeņu kapituls 2021. gada 20. aprīlī nolēma
par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības
krusta virsnieku:
Mazsalacas novada Goda pilsoni, bijušo ilggadējo Mazsalacas vidusskolas vēstures un ekonomikas skolotāju, Vidzemes Augstskolas vieslektoru Mihailu Siņicinu.

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei
aprīlī un maijā pievienojās četras meitenītes:
Melānija, Liene, Klinta Elizabete un Hanna.

Sveicam vecākus!

SVEICAM MAIJA JUBILĀRUS!
Mazsalacas novada pašvaldība sirsnīgi sveic novada
iedzīvotājus 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilejās:
Lai zied tavi gadi!
Lai atbalso tavi aizgājušie
ar siltu atmiņu smaidu
un pateicies tiem,
Ziedonis Sudārs kuri vēl atnākšanu gaida!
/Vija Poļaka-Rikveile/
Ausma Auziņa

Līvija Auskalne
Kārlis Rozenbergs
Ilga Dunce
Elza Krastiņa

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Normunds Beņķis
Māris Landrāts
Viesturs Magone
Anta Alberinga
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
KRUSTVĀRDU MĪKLA “PAR KO STĀSTĪJĀM APRĪLĪ…”
tornis; Slutišķu vecticībnieku sādža. Piedruja –
ekskursija pa ciemu; Sv.Nikolaja pareizticīgo
Atminiet krustvārdu mīklu! Atslēgas vārdu, kas veidosies iezīmētajos lauciņos, sūtiet uz
baznīca; vakariņas nacionālā stilā ar priekšnesuadmin@mazsalaca.lv vai zvaniet pa tālr. 25447706 līdz 4. jūnijam!
mu; brīvais laiks; naktsmiers viesnīcā.
1. Novadnieks, kurš gāja bojā uz “Titānika”.
2. diena. Indra – aušanas darbnīca “Indra”,
2. Valmieras novada pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu skaits.
kur audējas strādā pēc senas latgaliešu “skalu
3. Mūzikas instruments, ko šogad projektā iegādājās Mazsalacas Mūzikas un māksla skola.
deķu” tehnikas; Valentīnas Bārtules ievārījumu
4. Gada mēnesis, kurā notiks Pašvaldību vēlēšanas 2021.
degustācija; Laimes muzejs. Krāslava - ekskur5. Vieta, kur apskatīt izstādi “Darīt neticamo”.
sija pa pilsētu; Sv.Ludviga Romas katoļu baznīca;
1.
6. Latvijas kultūrvēsturiskais novads,
keramiķu Pauliņu darbnīca; pusdienas. Indrica –
uz kuru iedzīvotājiem jūlijā
Sv. Jāņa Kristīgā Romas katoļu baznīca, kas ir
2.
organizē ekskursiju.
vecākais koka dievnams Latvijā. Drīdža ezers –
7. Tests, kuram analīzes
brīvais laiks; naktsmiers atpūtas kompleksā.
3.
var nodot Mazsalacas
3. diena. Dagda – dabas fenomens Dagdas ala.
slimnīcā.
Ežezers. Piļoru ozolu audze. Etnogrāfiskais
4.
muzejs “Andrupenes lauku sēta” - ekspozīcijas
apskate; pusdienas; purva taka (800m). Muzejs
5.
“Kroma kolns”. Maltas ciems.
Dalības maksa (autobusa noma, naktsmītnes,
6.
maltītes, objekti) – 129 eiro. Pieteikšanās un
naudas iemaksa līdz 11. jūlijam Izbraukšana
7.
23. jūlijā plkst.6.30 no Mazsalacas centra.
Aprīļa burtu jucekļa atminējums – pastaiga. Saņēmām 31 pareizo atbildi un izlozējām uzvarētāju – Sekojiet papildu informācijai Mazsalacas novada mājas lapā un pa tel.26108686 (Vēsma J.)
Madara Zariņa. Sveicam! Balvu lūdzam saņemt Mazsalacas novada pašvaldībā!
Izdots 2021. gada 25. maijā.

