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VALMIERAS NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDE
Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumu
Nr.4 un Mazsalacas novada pašvaldības domes
2021. gada 20. janvāra lēmumu Nr.1.11. ir
uzsākta jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde.

kopums Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā,
nosaka, ka Valmieras novadu veidos šādas
teritoriālās vienības: Bērzaines pagasts, Dikļu
pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts un
Zilākalna pagasts (Kocēnu novada pašvaldība);
Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts un Trikātas
pagasts (Beverīnas novada pašvaldība); Burtnieku pagasts, Ēveles pagasts, Matīšu pagasts,
Rencēnu pagasts, Valmieras pagasts un Vecates pagasts (Burtnieku novada pašvaldība);
Rūjienas pilsēta, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts, Vilpulkas pagasts (Rūjienas novada pašvaldība); Valmieras valstspilsēta (Valmieras pilsētas pašvaldība); Naukšēnu pagasts un
Ķoņu pagasts (Naukšēnu novada pašvaldība);
Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Sēļu pagasts un Skaņkalnes pagasts (Mazsalacas novada pašvaldība); Strenču
pilsēta, Sedas pilsēta, Plāņu pagasts un Jērcēnu
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības strapagasts (Strenču novada pašvaldība).
tēģijā tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības
Jaunveidojamā novada teritorijas attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības
plānošanas dokumentu izstrādi vada tā paš- prioritātes un specializācija, kā arī telpiskās atvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbil- tīstības perspektīva.
stoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, Valmieras novada attīstības programmā tiks noValmieras pilsētas pašvaldība.
teiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs
www.valmiera.lv, www.koceni.lv, www.beverinas
novads.lv, www.burtniekunovads.lv, www.rujiena.
lv, www.naukseni.lv, www.mazsalaca.lv, strencu
novads.lv. Lūdzam sekot līdzi informācijai!

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunveidojamā
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās un sabiedriskajās apspriešanās.

Priekšlikumus iespējams iesniegt:
- nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
- nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā https://geolatvija.lv.
Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes
vadītājs Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks/Attīstības pārvaldes vadītājs
Sandis Svarinskis.
Ar lēmumu un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba uzdevumiem var iepazīties Valsts vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā https://
geolatvija.lv.

2021. GADĀ PLĀNOTIE LIELĀKIE DARBI MAZSALACAS NOVADĀ
Projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā”
drīzumā plānots uzsākt darbus Parka ielā 31,
Valtenberģu muižas 2.stāvā (stāvlaukuma, ieejas, dienas un sociālā rehabilitācijas centra
izbūve). Maijā projekts turpināsies Parka ielā 9,
Mazsalacā, (jauna jumta izbūve, 2. un 3.stāva siltināšana, grupu dzīvokļu izveide).
Iestājoties siltākam laikam, tiks uzsākti darbi pie
Baznīcas ielas posma Mazsalacā apgaismojuma
projekta realizācijas.

tiek izglītības iestādes pasākums vai izglītības nājusi Sociālā aprūpes centra, Brīvības bulvārī 4,
programmu apguve).
dokumentāciju. Remontdarbus plānots uzsākt
Līdz aprīļa beigām tiks pabeigti remontdarbi aprīļa beigās.
Sēļu muižas mazajā zālē un bijušajās bibliotēkas Vasarā tiks veikti labiekārtošanas darbi: Lībiešu
pilskalna laipas atjaunošana no Līgojošā tilta
telpās.
līdz estrādei, uzlabota un labiekārtota atpūtas
Savukārt Valtenberģu muižas klētī uzsākti darbi
vieta pie Rauskas ezera Ramatas pagastā,
griestu siju nostiprināšanai.
Skaņākalna dabas parkā atjaunoti atpūtas eleJa pašvaldībai piešķirs aizdevuma finanšu lī- menti un atjaunots dabas objekts “Dauģēnu
dzekļus, tad šogad tiks realizēti seši pos- cirks”.
mi ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu Mazsalacas novada pašvaldība pasūtījusi burizbūvei Mazsalacā, ja nē, tad budžeta ietvaros tu uzrakstu MAZSALACA, ko plānots izvietot
tiks izbūvēts viens posms.
Valtenberģu muižas apkārtnē, netālu no puķu
Līdz rudenim plānots izbūvēt gājēju ietves pļavas. Iestājoties pavasarīgākiem laika appagarinājumu Parka ielā līdz Mazsalacas vi- stākļiem, uzsāks darbus pie divus metrus augsto burtu uzstādīšanas vietas labiekārtošanas.
dusskolai.
Domājot par ainavas pievilcību, pašvaldība iesLEADER projektā “Mākslas piesaiste novadam”
niegusi Meža dienu projektu stādu iegādei pie
Sēļu muižā tiks izgatavotas mēbeles vēsturisku
Mazsalacas burtiem muižas apkārtnē.
materiālu un pastāvīgas porcelāna figūriņu
Ritvars Sirmais,
ekspozīcijas izvietošanai.

Vasarā tiks ierīkoti divi jauni rotaļu laukumi - viens
Sēļu ciemā un otrs “Dinozauru parkā“, Parka
ielā, Mazsalacā (“Dinozauru parkā“ iekļaujot
ielu vingrošanas elementus un āra trenažierus
jauniešiem un pieaugušajiem). Tāpat tiks papildināti rotaļu laukumi pie Mazsalacas pilsētas
Pirmsskolas izglītības iestādes gan Mazsalacā,
gan Ramatā. Atgādinām, ka rotaļu laukums
pie pirmsskolas izglītības iestādes ir publiskais
rotaļu laukums, kas ir atvērts un pieejams gan
darba dienās, gan brīvdienās (izņemot, kad no- 17. martā Kocēnu novada Būvvalde apstipri-

pašvaldības izpilddirektors

VALMIERAS ROTARI
KLUBA STIPENDIJA LAURIM
PĒTERIM VĒJAM

LATLOPPET SLĒPOŠANAS
INDIVIDUĀLĀS SACENSĪBAS
MAZSALACĀ
Ņemot vērā spēkā esošos drošības pasākumus
Covid-19 ierobežošanai, “LATLOPPET 2021” sacensības šoziem notika virtuālā (individuālā) formātā
trīs posmos.
Pirmais sacensību posms notika Mazsalacā, kad
sniegotajā nedēļas nogalē 13. un 14. februārī slēpotāji tikās Skaņākalna dabas parka trasē. Divu dienu garumā slēpotājiem atkarībā no vecuma grupas bija iespēja noslēpot marķētas distances
3km, 12km un 24km garumā. Katram slēpotājam
pašam bija jāveic rezultātu fiksēšana, izmantojot
sporta pulksteni vai telefonu.
Kopā Mazsalacas posmā finišēja 80 dalībnieki, starp
kuriem arī vairāki mūsu novadnieki. Paldies visiem
aktīvajiem slēpotājiem!
Savukārt trīs posmu kopvērtējumā godalgotās vietas:
S14 grupā Laurai Alziņai 2.vieta;
S18 grupā Elizabetei Slotiņai 1.vieta;
V10 grupā Krišjānim Podiņam 3.vieta, sīvā cīņā uzvarot mazo brāli, kurš ierindojās 4.vietā.
Sveicam!
Visi slēpojuma rezultāti ir pieejami www.latloppet.lv
Biedrība “Mazsalacas aplis”

Arī šogad tika godināti apkārtējo novadu vidusskolu labākie audzēkņi, kuriem Valmieras
Rotari kluba prezidents Indulis Jansons pasniedza apliecinājuma rakstus par kluba stipendijas
piešķiršanu.
Par neatlaidīgu, mērķtiecīgu un labu mācību darbu, aktīvu līdzdarbību visos skolas pasākumos
un projektos, kā arī nozīmīgiem sasniegumiem
sportā un Mazsalacas vārda popularizēšanu
pasaulē Rotari kluba stipendiju šogad saņēma
novadnieks, Mazsalacas vidusskolas audzēknis
Lauris Pēteris Vējš.
Tā kā ārkārtējās situācijas dēļ skolēni nevarēja tikties svinīgajā pasākumā klātienē, apliecinājumu
rakstu Laurim Pēterim pasniedza domes priekšsēdētājs, Valmieras Rotari kluba biedrs Harijs Rokpelnis.
Ārpus aktīvās skolas dzīves Lauris Pēteris nodarbojas ar stenda šaušanu. “Latvijas čempionātā
stendu šaušanā 2020” kļuva par čempionu un
ieguva 1.vietu stenda šaušanā jauniešu konkurencē. Sacensībās „Baltic Cup” junioriem 1.vieta
un 2.vieta Baltijas čempionātā junioriem, 3.vieta
Latvijas kausa izcīņā pieaugušo konkurencē,
2.vieta Latvijas kausā junioriem. Jaunietis izpildīja
Latvijas Sporta meistara normatīvu. Lauris Pēteris
par izciliem rezultātiem apaļā stenda šaušanas
distancē, popularizējot Mazsalacas novada vārdu
gan Latvijā, gan ārpus novada robežām, ir “Gada
cilvēks Sportā 2020” Mazsalacā. Vēl viņš aizraujas
ar kokapstrādi.
2012. gadā Valmieras Rotari kluba stipendiju no
Mazsalacas vidusskolas saņēma Alise Jātniece,
gadu vēlāk Mairis Ķimenis, 2014. gadā Annija
Gobiņa, 2015. gadā Reinis Plūmanis, 2016. gadā
Kate Anna Lauzne, 2017. gadā Sabīne Riekstiņa,
2018. gadā Santa Bogdanova, 2019. gadā Krista
Paula Gobiņa.
Rotary ir organizācija, kas visā pasaulē vieno ap
1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju.
Rotary biedri īsteno dažādus palīdzības projektus,
atbalsta augstus profesionālās ētikas principus
un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Rotary organizācijas moto ir „Pašaizliedzīgi kalpot”.
Sveicam Lauri Pēteri Vēju ar panākumiem!
Anete Gluha,
sabiedrisko attiecību speciāliste

AKTUALITĀTES MAZSALACAS
PILSĒTAS PII
Neskatoties uz to, ka valstī jau no 2020. gada 9. novembra izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 ierobežošanai, Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde darbojas klātienē. Bērni ir aizrautīgi,
dzīvespriecīgi, darboties griboši joprojām. Viņu
dzīvesprieks palīdz arī iestādes darbiniekiem sevi
turēt formā. Šķiet, ka šogad arī citi vīrusi pirmsskolai
iet apkārt ar lielu līkumu, jo par bērnu apmeklējumu
nevaram sūdzēties. Bērni pieraduši arī pie tā, ka no
vecākiem jāatvadās pie ieejas durvīm, labāk apguvuši
pašapkalpošanās prasmes, prot saģērbties, sakārtot
savas lietas. Atpazīst pedagogu emocijas arī caur
maskām, jo uz pirmsskolu nāk priecīgi un smaidīgi.
Spraigi pagājuši pirmie gada mēneši. Janvārī
bērni mācījās izprast, kā mainās dienas, mēneši,
gadalaiki. Iepazina un pētīja debess spīdekļus - sauli un mēnesi. Izpētīja galaktiku un iepazina astoņas
planētas. Februārī laika apstākļi bija pateicīgi un
mēs varējām veikt eksperimentus ar sniegu un ledu,
celt sniegavīrus, sniega cietokšņus un vizināties
ar ragaviņām no pašu izveidotiem kalniņiem. Tagad marta mēnesī iepazīstam dažādas profesijas,
bērni paši ir arhitekti, celtnieki, ārsti, mākslinieki,
dārznieki… Jau iestādīti pirmie sīpoli un izaudzētie
loki apēsti, jo mums taču jābūt stipriem un veseliem!
No marta mēneša katru nedēļu visiem iestādes darbiniekiem tiek ņemti siekalu testi. Pagaidām tie bijuši
100% negatīvi un cerams, ka tā tas būs arī turpmāk.
Esam piedalījušies arī dažādās akcijās. Šajā mācību
gadā esam savākuši četras tonnas un 260 kg papīra,
bateriju konkursā “Tīrai Latvijai!” savākuši pāri par
200 kg izlietoto bateriju. Sirsnīgs paldies jāsaka Mazsalacas novada pašvaldības strādīgajiem vīriem un
personīgi Aleksandram Zaļkalnam, kuri palīdzēja nest
makulatūras saišķus no pagraba līdz ZAAO mašīnai
un noorganizēja bateriju svēršanu.
Ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, bērni
“savos burbuļos” un savās grupās mācās svinēt mazos
svētkus. Jā! Mums arī pietrūkst koncerti, ekskursijas,
iestādes kopīgie pasākumi, bet mēs esam pacietīgi
un ticam, ka labais uzvarēs un kā visām pasakām,
arī šai būs laimīgas beigas! Tikai nedaudz jāpagaida,
jāpaciešas…
Baiba Bīviņa,
Mazsalacas pilsētas PII metodiķe

SKOLĒNU IKDIENA ATTĀLINĀTO MĀCĪBU LAIKĀ
Runājot par šo tēmu, nāk prātā trīs vārdi: skolēni,
mācības, attālināti. Pirmie divi vārdi ir savstarpēji
saistīti - skolēni un mācības, jo kas gan ir mācības
bez skolēniem un skolēni bez mācībām? Bet vārds
“attālināti”, liekas, neiederas. Kurš gan būtu domājis,
ka šāds trīs vārdu savienojums mūsu pašreizējā ikdienā kļūs ļoti aktuāls un saderīgs.
Katru dienu mēs no skolotājiem saņemam ierakstus e-klasē par to, kas jāpaveic uz noteiktu mācību
stundu. Uzdevumu formāti ir pat ļoti dažādi. Digitāli
mēs mācāmies no uzdevumi.lv, soma.lv, tavaklase.lv,
Word dokumentiem un video ierakstiem. Protams,
ir arī uzdevumi, kas nav digitāli. Mēs lasām, pildām
uzdevumus no grāmatām, veicam dažādus pētījumus un eksperimentus. Viena no galvenajām attālinātās mācības sastāvdaļām ir tiešsaistes stundas,
kuras notiek platformā Google Meet un e-klases video saziņā. Vismaz 50% no stundām norisinās video
saziņā jeb tiešsaistē. Šajā saziņā mums ir nepieciešami tehniskie līdzekļi: kāda viedierīce, mikrofons un
kamera. Tiešsaistes stundās apgūstam jaunas tēmas,
pārrunājam mājas darbus, pārbaudes darbus, uzdodam jautājumus un iepazīstamies ar veicamajiem
darbiem.
Neskatoties uz apkārtējo situāciju, mums ir jāturpina mācību process. Mācoties attālināti kādam veicas
labāk, taču kādam ir sarežģītāk apgūt nepieciešamo
mācību vielu. Ikviens no mums, skolēniem un skolotājiem, mēģina atrast pēc iespējas efektīvāku zināšanu apguves veidu. Skolotāji mums nodrošina individuālās konsultācijas gan tiešsaistē, gan klātienē.
Salīdzinot ar 2020. gada pavasari, kad attālinātās
mācības tikko bija sākušās, esam ļoti attīstījuši mūsu

zināšanas un prasmes tehnoloģiju izmantošanā.
Skolotāji ir kļuvuši krietni prasmīgāki digitālajā pasaulē, kā ietekmē ir gan vieglāk komunicēt, gan
apgūt vielu. Neaizmirsīsim arī mūsu vecākus, kuri
ir stingrs plecs šajā grūtajā laikā. Vēlamies gan
skolotājiem, gan vecākiem pateikt mīļu paldies par
atbalstu!
Galvenais šajā procesā ir pielāgoties situācijai, kas
pienāca negaidot, un komunicēt savā starpā. Attālinātās mācības labāk sagatavo mūs turpmākajai
dzīvei. Mēs esam kļuvuši patstāvīgāki, saprotošāki,
iecietīgākie, dažkārt paši mēģinām atrisināt un saprast nesaprotamo. Šis mācību process ir bijis smags
un sarežģīts, taču tagad jau saprotam, ka viss notiek
tikai uz labu un ka iegūtā pieredze mūs stiprina.
Novēlam visiem šī raksta lasītājiem viegli un bez
grūtībām pārdzīvot šos laikus, kad nevaram būt
fiziski kopā, taču varam satuvināties garīgi!
8.klases skolēni un
sociālo zinību skolotāja N.Leitāne

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

www.zaao.lv

KĀ PAREIZI
SAGATAVOT NODOŠANAI

JA PATS NOGĀDĀSI UZ REĢIONĀLO
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
CENTRU “DAIBE”:

AZBESTU SATUROŠUS

ATKRITUMUS JEB JUMTA ŠĪFERI

1) piesaki apmeklējumu pa tālr. 28394140,
2) pārliecinies, ka atkritumi iesaiņoti atbilstoši,
lai vedot azbesta šķiedras un putekļi nenonāk
apkārtējā vidē,
3) norēķinus veic ar bankas pārskaitījumu vai
maksājumu karti, atbilstoši nodotajam svaram.
Pakalpojuma maksa 135 EUR/ tonna + PVN.

JA NEPIECIEŠAMS PAKALPOJUMS
NO OBJEKTA ADRESES:

1) nodali to atsevišķi no
pārējiem būvniecības
atkritumiem,

1) maisus vai paletes novieto specializētam
transportam brīvi piebraucamā vietā – nedrīkst
atrasties zem koku zariem, elektrības vadiem,
2) piesaki pakalpojumu pa tālr. 29225862,
27330054 vai epastā zaao@zaao.lv,
3) norēķinus veic ar bankas pārskaitījumu.
Pakalpojuma maksa SIA “ZAAO” darbības
reģionā 164 EUR/ tonna + PVN.

2) nelauz to un nedrupini,
3) ievieto lielizmēra
polipropilēna (Big-bag)
maisā vai novieto
uz paletes − krauj
līdz 70 cm augstu un
notin ar izturīgu plēvi.

Cenas spēkā 2021. gadā

AZBESTU SATUROŠIE
ATKRITUMI IR BĪSTAMI!
Nedrīkst izmantot ceļu segumos, aprakt vai
dedzināt!
RAAC "Daibe" atkritumus apsaimnieko atbilstoši
A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai.
Izsniedzam izziņu par materiāla noglabāšanu
atbilstoši vides prasībām.
18.02.2021.

10 PADOMI EFEKTĪVAI ATKRITUMU ŠĶIROŠANAI
AS “AJ Power Recycling”, biedrība “Zero Waste Latvija” un SIA “ZAAO” kampaņas “Gudri pakot – gudri
šķirot” ietvaros aicina iedzīvotājus pārskatīt savus
šķirošanas paradumus, lai tie būtu jēgpilni un efektīvi. Galvenokārt vajadzētu padomāt par to, kā ikdienā patērēt pēc iespējas mazāk iepakojuma. Tas
jau pašā pamatā palīdzētu samazināt kopējo atkritumu daudzumu. Gadījumos, kad to nav iespējams
izdarīt, pārzinot atkritumu šķirošanas noteikumus,
pēc iespējas vairāk izvēlēties tieši pārstrādājamu
iepakojumu, tādējādi mazinot cilvēku patērēto
iepakojumu ietekmi uz vidi.
1. Šķiroto atkritumu konteinerā tikai izlietotais
iepakojums un metāla priekšmeti.
Izmetot atkritumus, jāpārliecinās, ka konteinerā
netiek ievietoti atkritumi, kas nav iepakojums,
piemēram, rotaļlietas un citas no plastmasas izgatavotas lietas, jo tās netiks nodotas pārstrādei. Ieteikums – jāatceras, ka vieglā iepakojuma konteiners
nav plastmasas konteiners! Iedzīvotājiem jāseko
norādēm uz konteinera vai jāsazinās ar ēkas atkritumu apsaimniekotāju, lai noskaidrotu, kā rīkoties.
2. Latvijā preču marķējums nenorāda, vai iepakojums ir pārstrādājams.
Tas, vai iepakojuma materiāls būs nododams pārstrādei, ir atkarīgs no pārstrādes rūpnīcu atrašanās
vietas un atkritumu apsaimniekotāja iespējām to
realizēt. Ieteikums – marķējums uz iepakojuma ne
vienmēr nozīmē to, ka tas ir nododams pārstrādei.
Iedzīvotājiem nepieciešams izlasīt informāciju uz
atkritumu konteinera vai sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju, lai noskaidrotu, kā pareizi rīkoties.
3. Ne viss PET tiek nodots pārstrādei.
Tikai PET, kas tiek izmantots dzērienu iepakošanā,
šobrīd tiek nodots pārstrādei. Šampūnu, dušas želeju, olu, augļu un citi līdzīgi PET iepakojumi netiek
pārstrādāti. Ieteikums – mazināt PET atkritumu
daudzumu, izmantojot vairākkārt lietojamo pudeli
vai izvēloties produktu pārstrādei derīgā iepakojumā.
4. Maizes maisiņi pārsvarā netiek pārstrādāti.
Maizes iepakojumu ražo no diviem dažādiem materiāliem (LDPE un PP), bet tikai LDPE šobrīd tiek
pārstrādāts. Atkritumu šķirošanas procesā nav
iespējams pārbaudīt un sašķirot katru maisiņu, līdz
ar to tie pārsvarā netiek nodoti pārstrādei. Ieteikums – izvērtēt, vai iepērkoties maisiņš tiešām ir
nepieciešams. Aicinām izvēlēties maizi bez iepakojuma, cept to pašiem vai lūgt savas mīļākās maizes
cepējiem pāriet uz LDPE iepakojumu.
5. Kartupeļu, augļu un dārzeņu tīkliņi netiek no-

doti pārstrādei.
Tīkliņa iepakojumi netiek nodoti pārstrādei, jo materiāls nav pietiekamā apjomā, lai tā pārstrāde būtu
ekonomiski pamatota. Ieteikums – izvairīties no
preču pirkšanas šādā iepakojumā. Veikalā vienmēr
jāmeklē alternatīva. Tas ir īpaši aktuāli mandarīnu
sezonas laikā.
6. Pārtikas iepakojuma trauciņi netiek nodoti
pārstrādei.
Krējuma, margarīna, jogurta un līdzīgi iepakojuma
trauciņi netiek pārstrādāti. Šādi iepakojumi šobrīd
ir derīgi tikai sadedzināšanai un enerģijas ieguvei. Ieteikums – izvēlēties vajadzīgo produktu bez
iepakojuma vai stikla iepakojumā. Ir veikali, kur
iespējams iegādāties produktus un tos uzpildīt savā
vairākkārt lietojamā traukā.
7. Netīrs pārtikas iepakojums netiek nodots pārstrādei.
Kečupa, eļļas pudeles un citu produktu plastmasas
iepakojumi netiek pārstrādāti, pat ja tie ir izmazgāti. Tajos var atrasties pārtikas piemaisījumi - tātad
netīrs materiāls. Šķirošanas procesā nav iespējams
pārbaudīt vai iepakojums ir tīrs. Ieteikums – izvēlēties vajadzīgo preci bez iepakojuma vai stikla iepakojumā. Ir veikali, kur iespējams iegādāties
produktus un tos uzpildīt savā vairākkārt lietojamā
traukā.
8. Čaukstošas čipsu, saldējuma un citu uzkodu
pakas netiek nodotas pārstrādei.
Šādu produktu iepakojumi pārstrādē nenonāks,
jo to iepakojums tiek izgatavots no vairāku slāņu
materiāliem. Ieteikums – izvairīties no preču
iegādes šādā iepakojumā. Veikalā vienmēr jāmeklē alternatīva. Ir veikali, kur iespējams iegādāties
produktus un tos uzpildīt savā vairākkārt lietojamā
traukā.
9. Balts un mīksts kā mākonis − pārstrādei netiek
nodots.
Putupolistirola jeb putuplasta pārtikas iepakojums
netiek pārstrādāts. Ieteikums – censties izvairīties
no preču iegādes šādā iepakojumā un lūgt ievietot ēdienu līdzņemšanai savā vairākkārt lietojamā
traukā.
10. Pārāk mazs, lai būtu noderīgs.
Konfekšu papīrus un citus maza izmēra iepakojumus
atsevišķi atšķirot nav nepieciešams – pāršķirošanas
procesā tie nenonāk līdz pārstrādei. Ieteikums –
izvairīties no precēm mazā iepakojumā, izvēlies citas pieejamās alternatīvas. Ir veikali, kur iespējams
iegādāties šādus produktus bez iepakojuma.

LIELGABARĪTA ATKRITUMU
SAVĀKŠANAS AKCIJA
Mazsalacas novada pašvaldība sadarbībā ar
SIA “ZAAO” rīko ikgadējo pavasara lielgabarīta
atkritumu savākšanas akciju novada iedzīvotājiem
no 2021. gada 25. marta līdz 8. aprīlim. Šīs akcijas
ietvaros pašvaldība četrās vietās novadā izvieto
konteinerus un aicina iedzīvotājus bez maksas
atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem.
Konteineru atrašanās vietas:
• Pie Eko laukuma Mazsalacā, Pērnavas ielā 16,
no 25. marta līdz 1. aprīlim;
• Skaņkalnē (Autoceļa Lībieši – Krastkalni asfaltētajā laukumā (iepretim autoservisam)) no
1. līdz 8. aprīlim;
• Ramatā (pie Ramatas pagasta pārvaldes) laika
posmā no 25. marta līdz 1. aprīlim;
• Sēļos (pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām)
laika posmā no 1. līdz 8. aprīlim.
Lielgabarīta atkritumi: mēbeles, matrači, paklāji,
izjauktas elektrotehnikas ierīces, metāllūžņi un
citi lielāki sadzīves priekšmeti, kurus to izmēru
dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.
Atgādinām, ka lielāko daļu šķirotos atkritumus
ir iespējams bez maksas nodot Mazsalacas EKO
laukumā. Lūdzu izmantojiet šo iespēju!
Akcijas noteikumi neattiecas uz nešķirotiem sadzīves atkritumiem un būvgružiem, lielgabarīta
konteineros nedrīkst ievietot dažāda veida traukus
ar šķidrumiem, kā arī pulverveida ķīmiskas vielas.

SPER EKO SOLI
Līdz 30. aprīlim notiek SIA “ZAAO” (ZAAO)
organizēta nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas akcija “Sper EKO soli”, kuras laikā
ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos bez
maksas var nodot neizjauktu nolietoto dažāda
izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas. Akcijā
aicinātas piedalīties gan privātpersonas, gan juridiskas personas. Akcijas dalībniekiem būs iespēja
piedalīties balvu izlozē.
EKO laukumos pieņem televizorus, ledusskapjus,
tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, plītis, matu
fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus,
putekļu sūcējus, mikserus, tosterus un citas ierīces,
kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.
Akcijā viena persona var piedalīties vairākas reizes
– akcijas kupons katrā EKO laukuma apmeklējuma
reizē tiek izsniegts par vismaz vienu nodotu nolietotas elektrotehnikas vienību vai vismaz piecām
baterijām. Juridiskās personas var saņemt izziņu
par pārstrādei nodoto atkritumu veidu un daudzumu.
Akcijā nodoto nolietoto sadzīves elektrotehniku ZAAO darbinieki sašķiros atbilstoši kvalitātes
prasībām un nodos pārstrādes uzņēmumiem.
Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela jaunu preču ražošanai, bet jāatceras, ka tā,
tāpat kā baterijas, satur cilvēkiem un dabai kaitīgas
vielas – šie atkritumi nedrīkst nonākt dabā un nav
atļauts tos ievietot sadzīves atkritumu konteineros.
Iepriekš līdzīgās akcijās iedzīvotāji uz EKO laukumiem mēneša laikā nogādāja vairāk par 40
tonnām nolietotas sadzīves elektrotehnikas. Akciju periodā iedzīvotāji vairāk pievērš uzmanību arī
pārējiem materiālu veidiem, kurus var nodot EKO
laukumos, un šo iespēju vēlāk izmanto arī ikdienā.
Balvās tiks izlozēti divi grīdas tīrīšanas roboti un
20 elektroniskās sporta aproces. Akcijas nolikums
pieejams mājas lapā www.zaao.lv un pie EKO laukumu darbiniekiem.
Atgādinām, ja nav iespējas nogādāt elektrotehniku uz EKO laukumu pašiem, ZAAO ikdienā piedāvā
nolietotās sadzīves elektrotehnikas savākšanu no
mājsaimniecības vai uzņēmuma adreses. Izmantojot minēto pakalpojumu, neatkarīgi no nododamo priekšmetu skaita, ir jāmaksā tikai vienreizēja
transporta maksa. Pieteikumi tiek pieņemti pa
tālruni 64281250 vai e-pastā zaao@zaao.lv.
Mazsalacas EKO laukuma, Pērnavas ielā 16,
darba laiks: pirmdien, otrdien no plkst.10.00
līdz 18.00, trešdien slēgts, ceturtdien no
plkst.11.00 līdz 19.00, piektdien un sestdien no
plkst.10.00 līdz 18.00, svētdien slēgts.

PAŠVALDĪBĀ

MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES
LĒMUMI
2021. gada 17. martā notika kārtējā Mazsa- Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā
lacas novada pašvaldības domes sēde, kurā būvniecības procesa tiesiskumu.
nolēma:
13. Deleģēt Kocēnu novada domei organizēt
1.Apstiprināt izpilddirektora pārskatu par pa- pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izveikto un domes lēmumu izpildes gaitu sēžu glītības metodisko darbu Mazsalacas novada
teritorijā.
starplaikā no 18.02.2021. līdz 17.03.2021.
14. Pagarināt noslēgtā zemes nomas līguma
2. Apstiprināt domes priekšsēdētāja pārskatu Nr.165-11 termiņu līdz 31.12.2031. par zepar paveikto sēžu starplaikā no 18.02.2021. mes vienību “Vēji”, Skaņkalnes pagastā, 0.2 ha
līdz 17.03.2021.
platībā.
3. Nodot nomā nekustamā īpašuma Parka 15. Deleģēt darbībai biedrības „Valmieras-Giiela 1, Mazsalacā, zemes vienības daļu 10 m2 terslo reģionu sadarbībai” valdē Hariju Rokplatībā, rīkojot nomas tiesību rakstisku izsoli.
pelni.
4. Apstiprināt Mazsalacas novada attīstības 16. Izsniegt pārtikas pakas pirmsskolas izprogrammas 2019.-2025. gadam īstenošanas glītības iestādes audzēkņiem, kuri apgūst
uzraudzības ikgadējo ziņojumu par 2020. gadu. pirmsskolas izglītības programmu, lai sagata5. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lazdas”, votos pamatizglītības ieguvei, vai kuri nāk no
Ramatas pag., atdalot no tā zemes vienības 6,2 trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenēm.
ha platībā un 10,0 ha platībā.
6. Iznomāt zemes vienības „Ciemats (mazdār- 17. Noteikt projektu “Ūdensapgādes un kanaziņi)” daļu 0.02 ha platībā, personiskās palīg- lizācijas tīkli R.Dārziņa, Lielajā, Dzirnavu un
Aurupītes ielās, Mazsalacā, Mazsalacas novadā,
saimniecības vajadzībām.
2.,3.,4.,5.,6.,7.kārtas” būvniecība” kā prioritāru
7. Piešķirt būvju īpašumam nosaukumu
investīciju projektu.
“Krūklīši”, Ramatas pagasts.
8. Apstiprināt izmaksas par vienu izglītojamo 18. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 377 370 eiro
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020./ no Valsts kases ar atmaksas laiku uz 20 gadiem,
2021. mācību gada 2.semestrī par izglītības prioritārā investīciju projekta “Ūdensapgādes
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Mazsa- un kanalizācijas tīkli R.Dārziņa, Lielajā, Dzirlacas novada izglītības iestādēs: Mazsalacas navu un Aurupītes ielās, Mazsalacā, Mazsalavidusskolā 88,85 eiro mēnesī; Mazsalacas pil- cas novadā, 2.,3.,4.,5.,6.,7.kārtas” būvniecība”
sētas Pirmsskolas izglītības iestādē 165,84 eiro realizācijai. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
mēnesī.
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu.
9. Reģistrēt fizisku personu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās pa- 19. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa salīdzības reģistrā, pašvaldībai piederošās dzī- maksas termiņus no 31.03.2021., 17.05.2021.
vojamās telpas izīrēšanā, to personu grupā, un 16.08.2021. uz 15.11.2021.
kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 20. No 2021. gada 22. marta atsākt mācības
klātienē Mazsalacas vidusskolas 1. - 4.klasēm,
pirmkārt.
10. Nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “Banga veikt izglītības iestādēs klātienē nodarbināto
iknedēļas Covid-19 testēšanu. Turpmāk mācīKPU” septiņus pašvaldības zemes gabalus.
bu procesu klātienē organizēt saskaņā ar do11. Apstiprināt izsoles rezultātus par pašvalmes priekšsēdētāja rīkojumu.
dībai piederošā nekustamā īpašuma – “Jaunvači”, Skaņkalnes pagasts, kas sastāv no zemes Plašāk ar lēmumiem varat iepazīties Mazsavienības 3,02 ha platībā, pārdošanu fiziskai lacas novada pašvaldības mājas lapā www.
personai par 4897,86 eiro.
mazsalaca.lv, sadaļā Pašvaldība, Publiskie
12. Deleģēt Kocēnu novada domei nodrošināt dokumenti.

PROJEKTU KONKURSI
JAUNIEŠIEM
Arī šogad no 1. marta 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.
Vairāk informācijas mājas lapas sadaļā
SABIEDRĪBA/JAUNIEŠIEM
JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM
No 1. aprīļa 31. maijam norisināsies projektu
pieteikumu pieņemšana Mazsalacas novada
pašvaldības organizētajā konkursā “Atbalsts
uzņēmējdarbībai Mazsalacas novadā”.
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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.
Vairāk informācijas mājas lapas sadaļā
SABIEDRĪBA/UZŅĒMĒJDARBĪBA

MAZSALACAS NOVADA
SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA
DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU
DARBAM AR PILNGADĪGĀM
PERSONĀM
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:
• otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā
augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• vispārējas zināšanas par spēkā esošajiem tiesību aktiem sociālajā jomā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• labas prasmes sociālo gadījumu vadīšanā, sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšanā;
• labas komunikācijas (t.sk. intervēšanas, klausīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšanā
u.c.) un konfliktu risināšanas prasmes;
• prasme darbā ar Microsoft Office, Excel
programmām labā lietotāja līmenī, vēlama ZZ
Dati programmu pārzināšana;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Amata pamatpienākumi:
• veikt personas/klienta individuālo vajadzību,
materiālo resursu – ienākumu, īpašuma un
personisko resursu novērtēšanu;
• sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un
ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
• organizēt un nodrošināt sociālo darbu ar
personām un ģimenēm, nepieciešamības
gadījumā noslēdzot ar klientu vienošanos par
līdzdarbību, izstrādājot un īstenojot sociālās
rehabilitācijas plānu;
• organizēt un mobilizēt resursus un sociālos
pakalpojumus klienta sociālo problēmu risināšanai;
• sagatavot administratīvo aktu projektus par
sociālās palīdzības piešķiršanu, atteikumu vai
pārtraukšanu un rakstiski informēt personu
par pieņemto lēmumu atbilstoši spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
Piedāvājam:
• Pilnu darba slodzi;
• Darbs uz nenoteiktu laiku;
• Stabilu atalgojumu no 677,66 - 758,98 eiro;
• Sociālās garantijas.
Uz interviju tiks aicināti tie pretendenti, kuru
iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā noteiktajām prasībām.
Motivētu pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV jāiesniedz līdz
09.04.2021. plkst.16.00 Mazsalacas novada Sociālajā dienestā (“Parka 30”, Mazsalacas pagastā,
Mazsalacas novadā) vai elektroniski socialais.
dienests@mazsalacasnovads.lv. Pasta sūtījumam
jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk
minētajam termiņam.
Papildus informācija: tālr. 29372138 (Sociālā dienesta vadītāja Agrita Bērziņa)

IEVĒRĪBAI!
Lai ievērotu piesardzību un drošu apmeklētāju pieņemšanu, ārkārtējās situācijas laikā turpmāk
katru pirmdienu tiem Mazsalacas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem,
kuri turpina nodrošināt klientu pieņemšanu klātienē, tiks veikti Covid-19 testi.
Savukārt, lai ievērotu epidemioloģiskos pasākumus un nodrošinātu, ka pašvaldībā vienlaicīgi
atrodas tikai viens apmeklētājs, pie administrācijas durvīm Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, novietots durvju zvans.
Lai ienāktu ēkā, lūdzam piezvanīt un uzgaidīt - pie Jums pienāks pašvaldības darbinieks!
Ja iespējams, pirms pašvaldības un iestāžu apmeklēšanas, lūdzam piezvanīt un pieteikties!
Pašvaldības tālrunis 25446604

AKTUĀLI

PUTNU GRIPA
Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas
slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji
ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni.
MĀJPUTNI
Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem savvaļas putniem, uzņemot vīrusu
ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā
(aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt
arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm,
transportlīdzekļiem, apaviem un apģērbu,
pakaišiem, u.c.
Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims
ar putnu gripu, slimības apkarošanas procesā
būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu
ganāmpulks. Ap Tavu saimniecību trīs kilometru
rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un
10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas
nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un
uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs
ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu
produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.
Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens)
nebūs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā
(LDC), Tu nevarēsi saņemt kompensāciju par
likvidēto ganāmpulku slimības dēļ.
Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk patērē barību un ūdeni, strauji samazinās olu dējība,
tie izskatās savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties ziņo veterinārārstam vai tuvākajai Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) teritoriālajai
pārvaldei, lai pēc iespējas ātrāk noteiktu, vai
mājputni ir inficējušies ar putnu gipas vīrusu un
novērstu iespējamu slimības izplatīšanu.
BIODROŠĪBA
Visu gadu, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ievēro biodrošību:
• ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu
mājputnu turēšanas vietām;
• ievēro higiēnas pasākumus, veicot darba
pienākumus (mazgā rokas ar ziepēm un
karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas);
• glabā mājputnu barību un pakaišus
savvaļas putniem nepieejamās vietās;
• mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu;
• ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD
par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par
mājputnu saslimšanu.
Laikā no 2021. gada 26. februāra līdz pastiprinātu biodrošības pasākumu atcelšanai (atkarībā no putnu gripas epidemioloģiskās situācijas Latvijā un tuvākajās
kaimiņvalstīs):
• mājputnus turi slēgtās telpās, novēršot
to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts
vai vieglākas konstrukcijas būve ar pamatiem vai bez tiem, kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu
dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas,
dzirdināšanas un barošanas vietai. Tā var būt
slēgta nojume vai ar smalku sietu norobežota telpa, ko sedz drošs, ūdensizturīgs jumts;
• neveic izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām;
• nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs un citos
pasākumos ar mājputnu piedalīšanos; to norise ir aizliegta;
• neizmanto putnu dzirdināšanā virszemes
ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
• nodrošini, ka darbiniekiem ir darba vai
maiņas apģērbs un apavi (darba vai maiņas
apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā);

Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī
biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām
mājputnu saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek
turēti tikai viens vai divi mājputni.
PVD aicina ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem vai vairākiem vienkopus
(vairāk par 3-5) mirušiem savvaļas putniem,
zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko
atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko
PVD teritoriālajā pārvaldi.

JA MAINĀS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Cien. skolēnu vecāki!
Lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību
un komunikāciju, lūdzam gadījumos, kad
mainās jūsu vai jūsu bērna mobilā tālruņa
numurs, par to obligāti informēt klases
audzinātāju.
Mazsalacas vidusskolas vadība

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANA
Šogad, no 1. marta iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju par 2020. gadu, iedzīvotāji savos
attaisnotajos izdevumos var iekļaut izglītības
un ārstniecības izdevumus par savām māsām
un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2. grupas
invaliditāte.
Attaisnotos izdevumus savā gada ienākumu
deklarācijā viens par otru var iekļaut šādi
ģimenes locekļi – vecāki, vecvecāki, laulātais,
bērni, mazbērni. Savukārt no 2021. gada 1. marta informāciju var iekļaut arī par māsu un brāli,
kuriem ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.
Tomēr svarīgi, lai pašu maksājumu, par kuru
tiek iesniegti dati, būtu veicis kāds no ģimenes
locekļiem. Piemēram, izdevumu par brāli ar
invaliditāti deklarē māsa, bet pašu maksājumu
var būt veikuši arī vecāki vai vecvecāki.
Maksājumu apliecinošajā dokumentā – čekā,
kvītī vai rēķinā – obligāti jābūt norādītam cilvēka vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam
un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim
– attaisnoto izdevumu veidam (izglītība un
bērnu interešu izglītība vai ārstniecības pakalpojums).
Iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu
pārmaksātos nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem, var tikai tāds cilvēks, kurš konkrētajā
gadā ir bijis iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) maksātājs – tas nozīmē, ir strādājis un no
viņa gūtajiem ienākumiem maksāts IIN. Tātad,
piemēram, nestrādājošas māsas vai brāļa, ja
kam ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, attaisnotos izdevumus savā deklarācijā var norādīt
strādājošais brālis vai māsa, vai arī kāds cits
strādājošs viņu ģimenes loceklis.
Dokumenti, kas pierāda brāļa vai māsas invaliditāti, deklarācijai nav jāpievieno.
Piemēram, Jānis 2020. gadā apmaksājis sava
brāļa Olafa, kuram ir 2. grupas invaliditāte,
mācību maksu 900 eiro par mācībām Latvijas
Universitātē. Šos izdevumus Jānis norāda savā
2020. gada ienākumu deklarācijā.
Arī 2020. gada ienākumu deklarācijā, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp
politiskajām partijām, piemērojamā kopējā
attaisnoto izdevumu norma vienam cilvēkam
ir 600 eiro. Ja atmaksājamā summa pārsniedz
minēto normu, atlikusī daļa pārceļas uz nākamo gadu un automātiski ielasīsies jau
nākamā gada deklarācijā.
Kādos gadījumos vēl var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju?
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju, lai
atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli, var iesniegt, ja no algota darba ienākumiem par attiecīgo gadu ir maksāts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tāpat to var
iesniegt gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa
pārmaksa saistībā ar gada diferencētā ne-

apliekamā minimuma un progresīvās nodokļa
likmes piemērošanu. Deklarāciju var iesniegt
arī, ja gada laikā nav bijuši piemēroti nodokļu
atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošām
personām.
Cik ilgi var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju?
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu laikā. Tātad šogad to varēs iesniegt ne tikai par 2020. gadu, bet arī par 2019.
un 2018. gadu, bet līdz 2021. gada 16. jūnijam
– vēl arī par 2017. gadu.
Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?
Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt elektroniski VID EDS eds.vid.gov.lv, vai arī sūtot pa
pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.
Lai deklarācijas iesniegšanas process noritētu
iespējami ērti un raiti, VID aicina iesniegt
deklarāciju elektroniski, jo tajā automātiski
pievienojas visi VID rīcībā jau esošie dati un
aprēķinās maksājamās summas.
Aicinām ievadīt pagājušā gada attaisnoto izdevumu čekus bezmaksas mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”. Tādējādi pats dokuments
un tā apraksts nonāk VID EDS un glabājas
tur līdz brīdim, kad izlemsiet iesniegt gada
ienākumu deklarāciju. Tad atliek tikai tos pievienot deklarācijai no “čeku krātuves” un iesniegt deklarāciju.
Ikviens var pieslēgties EDS, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnes
sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu
un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus
zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000
vai arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS
sadaļā “Sarakste ar VID”. Atgādinām, ka, zvanot
uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens
var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja
vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur
redzamo kodu.
Jautājumu gadījumā varat vērsties arī
Mazsalacas novada valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(Mazsalacas novada VPVKAC):
Adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas
novads, LV-4215
Tālrunis: 66954867
E-pasts: mazsalaca@pakalpojumucentri.lv
Apkalpošanas centra vadītāja: Diāna Krastiņa
VPVKAC darba laiks:
P. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
O. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
T. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
C. 8.00–12:00 un 13.00–17.00
Pk. 8.00–12.00 un 13.00–16.00
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VĒSTURE

PAMODINĀJA UN AIZVEDA NAKTS VIDŪ
Pēc Otrā pasaules kara Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) vadība 1939.–1940. gadā
okupētajās un anektētajās teritorijās centās pabeigt
iesākto reģiona sovjetizāciju, kuras sastāvdaļa bija
individuālo zemnieku saimniecību apvienošana kolhozos. Lai panāktu šo mērķi, 1948.–1952. gadā notika deportācijas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
teritorijām. Viena no akcijām bija “Krasta banga” - no
1949. gada 25. līdz 30. martam uz Sibīriju izsūtīja ap 42
125 Latvijas iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju deportācija no Valmieras apriņķa (informāciju sagatavoja Dainis Rasa)
Mazsalacas pilsētas un tuvākiem pagastiem Valmieras
dzelzceļa stacijas dzelzceļa sliežu atzars “Gaidēs” bija
divu ešelonu “iekraušanas” un formēšanas vieta.
Valmieras rajonā uzskaites lietas bija izveidotas par
668 ģimenēm (2125 cilvēkiem), bet izvešanai arestēja
un nogādāja uz ešeloniem 1968 cilvēkus, tai skaitā:
no Mazsalacas izveda 12 ģimenes (21 cilvēku, to sk. 4
bērnus līdz 16 g.vec.);
Mazsalacas pag.- 51 ģimenes (168 cilvēkus, to sk. 41
bērnus līdz 16 g.vec.);
Idus pagasta - 18 ģimenes (52 cilvēkus, to sk. 12 bērnus līdz 16 g.vec.);
Sēļu pagasta - 16 ģimenes (35 cilvēkus, to sk. 9 bērnus
līdz 16 g.vec.);
Skaņkalnes pag. - 27 ģimenes (84 cilvēkus, to sk. 24
bērnus līdz 16 g.vec.).
Viens ešelons (Nr.97325) Valmieras staciju atstāja 25.
marta vakarā, kurā bija “iekrauti” 1490 izvestie cilvēki,
tai skaitā no Mazsalacas novada - 170 cilvēki (62 ģimenes). Novosibirskā šajā ešelonā esošos cilvēkus
aizveda uz pirti, veica apģērbu dezinfekciju. Pēc šī
pasākuma ešelons devās tālāk un 17. aprīļa vakarā
piestāja Vožajevkas stacijā (Amūras apgabala Kuibiševkas raj.), kur atkabināja daļu vagonu. Galamērķi
– Burejas staciju ešelons sasniedza 19. aprīlī.
Otrs ešelons (Nr.97326) ar 1316 “iekrautiem” cilvēkiem,
tai skaitā no Mazsalacas novada - 187 cilvēkiem (60
ģimenes), Valmieras staciju atstāja 29. marta agrā
rītā un galamērķi – Tomskas apgabala Asinas (Asino)
pilsētu sasniedza 7. aprīlī. Pēc 1949. gada 25. marta no
Valmieras rajona izsūtīja vēl 21 cilvēku, tai skaitā no
Mazsalacas novada – septiņus cilvēkus.
Laika posmā no 1945.g. - 1947.g. no Mazsalacas
novadā apcietinātajiem uz gulaga nometnēm (koncentrācijas un “labošanas darba” nometnes, kur
ieslodzītie strādāja smagos darbos) nosūtīja vairāk
nekā 160 cilvēkus. Daļu cilvēku pēc soda izciešanas
atbrīvoja no ieslodzījuma, daļu - kuru ģimenes bija
izsūtītas, nosūtīja uz specnometinājuma vietām pie
savām ģimenēm.
25. marts Latvijā ir sēru diena, kad pieminam
1949. gada deportācijas upurus. Tā ir diena, kad no
savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti
daudzi tūkstoši latviešu. Starp viņiem arī mazsalaciete Olga Strauberga. Tiekamies pavasarīgā dienā
parkā uz soliņa, runājam ar smaidu sejā un nelielu
humora devu, kaut arī atminēties šo izsūtīšanas laiku Olgai nav patīkami, jo atmiņas ir nospiedošas.
Olga ir dzimusi Ludzā. Viņas tēvs bija aizsargs, tāpēc
ģimenei jau bija radušās aizdomas, ka viņi varētu būt
starp tiem, kurus plāno izsūtīt. Pasargājot bērnus,
vecāki aizveda Olgu pie vecākās māsas (23 gadi),
kura tajā laikā strādāja skolā netālu no Zilupes. Olga
atminas: “Un izrādās, ka zaldāti, aizbraucot uz mūsu
mājām, tēvu un māti neatrada, jo viņi bija paslēpušies
pagrabā, bet kāds bija izstāstījis, kur atrodas bērni. Un
zaldāti ieradās mums pakaļ uz skolu. Māte man bija
uzadījusi jaunas čības un māsa stāstīja, ka naktī, kad
zaldāti ienāca pie mums istabā un teica, lai taisāmies,
es esot piecēlusies, uzreiz jaunās čības padusē un
stāvu.”
Kad notika izvešana, Olgai bija tikai 11 gadi, tāpēc pati
atzīst, ka bail nebija un īpaši neuztraucās, jo māsa bija
blakus un varbūt arī – nezināja, kas sagaida. Izvešanas
dienā abām ar māsu nebija ēdiena, ko paņemt līdzi
– tikai dažas drēbes. Viņa atceras, ka Zilupē notika
cilvēku savešana uz vagoniem un tur māsai pazīstama
skolotāja atnesa vienu maizes kukulīti ceļam. Taču vagonos esot bijuši arī labi cilvēki, kuri bērniem iedevuši
paēst.
Brauciens līdz Sibīrijai ilga vairākas nedēļas, vagoni bija
noklāti ar sienu, kurā abas meitenes gulēja. Galamērķī
Tomskas dzelzceļa stacijā cilvēkus sasēdināja ragavās
un ar buļļiem nogādāja uz tuvējo kultūras namu,
kur visiem no vagona lika sastāties rindā, un sabrauca pircēji no kolhoziem. Olga atceras: “Kurš gan
mūs, divas jaunas meitenes, gribēja ņemt? Sākumā
izvēlējās spēcīgākos vīriešus, mēs palikām pēdējās –
kur aizvedīs, tur aizvedīs. Kopā ar vēl vienu sievieti
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ar divām meitām nonācām pavisam nelielā ciemā ar
dažām mājiņām – logi pierakti ar sniegiem, tikai kāds
jumtiņš bija redzams. Vidēji ziemā bija ap mīnuss 40
grādiem. Mēs kopā ar šo sievieti un viņas bērniem
dzīvojām vienā istabā. Spilgti atceros, ka virtuvē bija
metāla krāsniņa, pie krāsns malām pielikām zaļus
kartupeļus un kad tie bija gatavi, nokrita no krāsns
nost un varēja ēst.”
Bija arī tādas dienas, kad pavasarī viņas lasīja un
ēda sapuvušos kartupeļus no tīruma. Vēlāk jau pie
mājas iestādīja kartupeļu miziņas, no kurām izauguši ļoti lieli kartupeļi, jo Sibīrijā bija laba augsne. Lai
iedzīvotos jaunajā vidē, Olgas māsa sāka strādāt kolhoza noliktavā, savukārt Olga paralēli skolai pieskatīja
kolhoza priekšsēdētāja mazo bērnu. Latvijā Olga
nepaspēja pabeigt 4.klasi, tāpēc Sibīrijā turpināja tās
apguvi.
Pārceļoties uz citu kolhozu, lai varētu turpināt mācības skolā, Olga ik dienu devās septiņus kilometrus
garā ceļā. Viņa stāsta: “Kājās īsti nebija ko vilkt, tās
sala. Man līdzi vienmēr deva sērkociņus, ja būtu kāds
apdraudējums, varētu aizšķilt un mest – tas atbaidītu
dzīvniekus. Spilgti atceros, kā reiz gāju uz skolu,
ļoti sala, notupos zemē un domāju – viss tālāk vairs
neiešu, palikšu tepat. Tomēr biju drosmīga - uzcēlos
un turpināju iet.”
Skolā Olga mācījās labi, pabeidza septīto klasi ar
skaistu rokrakstu un palīdzēja veidot skolas avīzes. Tuganas rajonā cēla jaunu rūpnīcu kartupeļu pārstrādei,
kur Olga sāka strādāt būvniecībā. 14 gadu vecumā
viņa strādāja mežā, betonēja un lauza akmeņus. Arī
celtniecības darbos viņa strādāja priekšzīmīgi un
kārtīgi. Atminoties bezbailību, spēku un drosmi, Olga
ar aizrautību stāsta, kā bija jābrauc pēc miltiem uz
Tomsku. Biļeti nepirka, kāpa uz jumta un tā, tupot uz
vilciena jumta, nonāca galamērķī. Reizēm atpakaļceļā
stacijā neviens neesot sagaidījis, tāpēc gadījies, ka 20
kg smags miltu maiss pašai bijis jānes uz ciemu.
Tā pienāca Olgas 16 gadi, kad bērnus laida mājas.
Māsas ierosināta, viņa devās uz Latviju. Pati māsa tajā
laikā palika Sibīrijā, kur audzināja divus bērnus. Olgas

vecāki bija apcietināti, brālis atgriezies no dienesta un
atbraucis pie sava onkuļa uz Mazsalacu. Tā kā mājas
Latgalē bija atņemtas, Olgai nebija, kurp doties, un
viņa atbrauca pie brāļa uz Mazsalacu. Sāka strādāt par
audēju fabrikā. Olga atzīst, ka bijis grūti iedzīvoties
Latvijā, jo jāatjauno valodas zināšanas un tajā laikā
cilvēki baidījās – sauca par izsūtīto un fašistu.
Pēc tēva attaisnošanas vecākus atbrīvoja no cietuma,
un arī viņi atbrauca dzīvot uz Mazsalacu. Un pēc gadiem arī Olgas māsa ar ģimeni no Sibīrijas pārbrauca
uz jaunajām mājām – Mazsalacu.
Olga ar savu vīru iepazinās Mazsalacā, arī viņš bija
izsūtīts, tikai uz Amūras apgabalu, Sibīrijā. Māte bija
aizsūtīta uz mežu, un viņš palicis pie tantes, un abus
kopā deportēja.
Katram savs stāsts.

Olgai tagad rit 84.gads, viņa ir priecīga par saviem
bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Jautāju,
ko Sibīrijas dēļ viņa dzīvē nevarēja izdarīt, un viņas
atbilde bija pavisam vienkārša - žēl, ka dzīves apstākļi
neļāva izmācīties tālāk, lai nebūtu jāstrādā tik smagi.
Sirsnīgs paldies par dalīšanos atmiņās, jo ir pieredzes
un stāsti, kas ikvienam kaut ko var iemācīt, un tā ir
neatņemama daļa no mūsu visu vēstures!
Anete Gluha,
sabiedrisko attiecību speciāliste

EMĪLS PUDELIS RAKSTA
1921. gada marts. Emīla Pudeļa (1893-1969), Mazsalacas saimnieka un latviešu strēlnieka, Brīvības
cīņu dalībnieka, dienasgrāmata.
Otrdien, 1. martā. No rīta tīra linus. Pēc brokastīm
iesākām ar M. salmus vest. Izvedām 5 smalko un vienu
kaudzi jukumu. Sniegs šodien stipri kūst.
Trešdien, 2. martā. Iztīra 350 saujas suku linus. Līdz
šai dienai 3100 saujas. Stipri kūst.
Ceturtdien, 3. martā. No rīta iztīra 200 sauju linu. Pēc
pusdienām atvedam 3 vezmu siena no līča šķūņa.
Piektdien, 4 martā. Biju uz Mazsalaci. Saņēmu ieroču
atļauju. Aizvedu Milai divi birkavi siena un no Milas
dabūju 200 rubļus. Tiesas mājā par rudziem, sviestu
un gaļu dabūju 2190 rubļu. Vēl nesazinājos par vilnu
un nespējnieku labību. Nopirku colkoku par 20 r. un
½ mārc. šindeļu naglas, kopā 30 r. Brīdiņš atnāca linus
tīrīt.
Sestdien, 5. martā. Brīdiņš iztīra par šodienu un vakardienu 200 sauju. Ar maniem kopā – 275 saujas.
Šodien traki liels vējš. Vētra!
Svētdien, 6. martā. No rīta biju zirga lūkotu. Pēc tam
gar Tīliku atbraucu mājās. Pēc pusdienas aizgāju pie
Eduarda un Krišjāņa. Vakarā biju uz V. M. Tur atnāca
arī Marta no Sīmaņa. Šodien Mazsalacē teātris “Kas tie
tādi, kas dziedāja?” no Rauskas skolas skolotājiem.
Pirmdien, 7. martā. Tīra linus. Iztīra 325 sauju.
Otrdien, 8. martā. No rīta iztīra 100 linu saujas, pēc
tam aizbraucu uz Mazsalaces tirgu.
Trešdien, 9. martā. Nāk sniegi. Pēc tam sāk lietus līt.
Iztīra 375 saujas linu.
Ceturtdien, 10. martā. Līst lietus, un stipri kūst sniegi.
Iztīra 325 saujas linu.
Piektdien, 11. martā. Iztīra 375 saujas linu. Sniegs
gandrīz viss nokusis. Nopirku no Sālzirņa Teņa divas
rūtes pa 25 r. gabalā. Kopā 50 r.
Sestdien, 12. martā. Iztīra 325 saujas linu, vēl paliek 175 saujas. Jānis aizveda vienu kaudzi jukumu uz
nākamā gada atdošanu.
Svētdien, 13. martā. Ļoti jauks laiks. Biju uz jakti.
Nošāvu 2 līdekas.
Pirmdien, 14. martā. Nokāvām cūku. Svēra 4 pudus
un 15 mārciņas. Vakarā aizbraucu uz Valmieru, aizvedu
cūku. Par cūku dabūju 700 rubļu pudā.
Otrdien, 15. martā. Nodzīvoju par Valmieru.
Trešdien, 16. martā. No rīta pulksten 10 atbraucu
mājās.
Ceturtdien, 17. martā. Biju uz Mazsalaci noskaidrot
sviesta un siena parādu. Sviesta 10 mārc. atlaida un
siena vietā jādod labība. Izdevu par pusdienām 32 r.

Piektdien, 18. martā. Iztīra pēdējos linus 175 saujas.
Laiks pastāv silts.
Sestdien, 19. martā. Iesāk siet linus. Laiks pastāv
jauks.
Svētdien, 20. martā. Huga atnesa 2 pudi sāls par 90
rubļiem.
Pirmdien, 21 marta. Sien visu dienu linus. Līst lietus,
un nāk sniegi.
Otrdien, 22. martā. Pabeidz siet linus. Buntē 16
mārciņas. Iztīra 12 mārciņas. suku linus. Iesāk mietus
tēst.
Trešdien, 23. martā. Šodien Rūjenē tirgus. No rīta pabeidz mietus tēst. Notēš 50 gab. Izved visu sienu no
lielā šķūņa, ap 4 krietni vezmi.
Ceturtdien, 24. martā. Zaļā ceturtdiena. Slikts laiks.
Līst lietus, un liels vējš.
Piektdien, 25. martā. Biju uz Veco Rausku zirgu pirktu, bet nenopirku. Par vēlu. Bija jau pārdoti. Atpakaļ
nākot biju pa Vītiņu.
Sestdien, 26. martā. No rīta atvedām ar M. no līča
šķūņa 4 mazi vezumi siena. Pēc tam uztaisīju zirgiem redeles augstāk un būdas pārtaisīju. Uz vakaru
nostrīpoju 50 kārtis.
Svētdien, 27. martā. Pirmos Lieldienu svētkos. Šodien
bija pirmo reizi pērkons. Biju ar Hugu un Aduli uz Jaunmuižnieku alu dzertu. Bija atnākuši Menči un Roskas.
Šodien dabūju 2 līdekas. Pēc pusdienas dabūju no
Aduļa par līdeku 10 rubļus.
Pirmdien, 28. martā. Bijām ar Hugu un Aduli uz
izrīkojumu Mazsalacē. Izrādīja Jepa Baldzēna 3 cēlienu
lugu “Pavasara simfonija”. Izdevu par balli un teātri
kopā 125 rubļus.
Otrdien, 29. martā. Biju uz Mucenieku zirgu pirktu.
Trešdien, 30. martā. Biju uz Mazsalaci. Aizvedu 9 ½
mārciņas sviesta un 18 mārciņas tauku. Samaksāju
uguns apdrošināšanas prēmiju 12 r. Ķieģeļam par
šņorzābakiem – 1200, zirgu līkopi – 200. Valmieras
apriņķa ienākuma nodoklis – 486 r. un nosūtīšanu uz
Rīgu 494 r. Ķimenim par zirgu uzraudzīšanu – 3 r., kopā
1897 rubļi.
Ceturtdien, 31. martā. Pārdevu linus. Par labākiem
(20 pudi, dabūju 5200, par sliktākiem 19 pudi 15 mārc.
3200 birkavā. Izdevu Mazsalace 621 rubuļus, ieņēmu
par liniem 16 600 rubuļu.
Dienasgrāmata tapusi sadarbībā ar Latviešu folkloras
krātuves Autobiogrāfiju krājumu.
Facebook: https://www.facebook.com/pudelisraksta/
Twitter: https://twitter.com/pudelis_raksta

AKTUĀLI

SENIORIEM
Laiks nemainās. Laiks paliek tāds pats, kā bijis.
Mainās gadalaiki, un mainās cilvēks. Šodien sniegs,
rīt vējš un auksts, bet parīt jau sniegs kusīs... Saule
būs enerģiska. Būtībā - nav par ko uztraukties!
Senioru biedrībai ir apstiprināts Ziedot.lv projekts
“Seniori apgūst virtuālo saziņu”. Projekts risinās
Mazsalacas novada senioru vajadzību apgūt 21.gs.
nepieciešamību - virtuālo saziņu, kā arī veicinās
kopības, atbalsta un vienotības sajūtu senioru vidē,
lai mazinātu viņu atstumtību un vientulību.
Seniori nelielās grupās (6-10 cilvēki) vienā nodarbībā
apgūs vienkāršāko sociālo tīklu lietošanu (Facebook vai Instagram, vai citu pēc izvēles), nodarbību
klausīšanos vai saziņu ar Skype, Zoom vai MS Team
vidē. Ja Covid - 19 ierobežojumu dēļ nodarbības
nevarēs notikt grupā, tad nodarbības notiks
individuāli vai citā laikā, kad nebūs ierobežojumu.
Plānots, ka notiks divas nodarbības mēnesī - aprīlī,
maijā, septembrī, oktobrī un novembrī.
Plānojam arī piecas rokdarbu nodarbības - bērnu
zeķu un cimdu adīšana. Cimdus un zeķes dāvināsim
mūsu novada bērniem, droši vien, ka nākošajai ziemai.
Esam ieplānojuši iestādīt 50 pīlādžus, kam būs
ēdamas ogas ne tikai putniem, bet arī mums.
Precīzu nodarbību laiku paziņošu katram individuāli!
Laipni lūgti visi Mazsalacas novada seniori! Nodarbības ir bez maksas un aktuālas ikvienam!
Projekta vadītāja Sarmīte Kauliņa. Lūdzu zvaniet un
piesakieties nodarbībām, lai man būtu iespējams
Jums paziņot par laiku, kad sāksim darboties!
Atbildēšu uz visiem Jūsu jautājumiem, zvaniet
29443266! Mans e-pasts: sarmitek@inbox.lv
Turēsimies! Ievērosim disciplīnu, neklaiņosim citās
mājsaimniecībās! Sargāsim sevi, tad arī citus varēsim
pasargāt no saslimšanas!
Mazsalacas novada senioru biedrības “Atbalss”
valdes vārdā Sarmīte Kauliņa

MAINĪTA IESTĀŽU
ATRAŠANĀS VIETA
Saistībā ar to, ka uzsākti būvdarbi projekta “Sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” realizēšanai, pārceltas
Valtenberģu muižā, Parka ielā 31, 2.stāvā esošās
pašvaldības iestādes.
No 2021. gada 15. marta uz būvdarbu veikšanas laiku:
MAZSALACAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS atrodas
Mazsalacas vidusskolas dzīvokļa telpās (adrese “Parka
30”). Ieeja no stadiona puses.
Tālr. informācijai 28345161.
MAZSALACAS NOVADA BĀRIŅTIESA atrodas Mazsalacas vidusskolas jauniešu istabas telpās. Atrodas zem
Mazsalacas vidusskolas sporta zāles, ieeja pa gala durvīm,
kur kādreiz atradās šautuve un tagad trenažieru zāle.
Tālr. informācijai 25616064.
MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA atrodas Rūjienas ielā 1, senioru telpā. Ieeja tāpat kā
Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrā.
Tālr. informācijai 25654594.

APSTIPRINĀTS UZRAUDZĪBAS
ZIŅOJUMS
Pamatojoties uz Mazsalacas novada domes 19.12.2018.
lēmumā Nr.16.8. apstiprinātā vidējā termiņa plānošanas dokumenta “Mazsalacas novada attīstības
programmas 2019.-2025.gadam” V. daļā “Īstenošanas
uzraudzība” noteikto un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pantu, katru gadu tiek veikts
Attīstības programmas uzraudzības process, kur tiek
apkopoti dati par īstenotajām rīcībām (pasākumiem/
aktivitātēm) saskaņā ar Rīcības un Investīciju plānu,
tiek norādītas veiktās darbības uzdevumu izpildes sasniegšanai, tiek ietverts attīstības rādītāju un darbības
rezultātu rādītāju apkopojums.
Ar Mazsalacas novada pašvaldības domes 17.03.2021.
lēmumu Nr.5.4. tika apstiprināts Mazsalacas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam īstenošanas
uzraudzības ikgadējais ziņojums par 2020. gadu.
Uzraudzības ziņojums publicēts Mazsalacas novada
pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv, kur ikviens
ar to var iepazīties.

VALMIERAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS!
Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana

Laikā no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 31. martam notiek kandidātu izvirzīšana darbam Valmieras
novada vēlēšanu iecirkņu komisijās pašvaldību vēlēšanu organizēšanai.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās ir:
 reģistrētajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
 vēlēšanu komisiju locekļiem.
Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
 kurš prot latviešu valodu;
 kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikuma veidlapas atrodamas Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv un Mazsalacas
novada pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv
Valmieras novada vēlēšanu iecirkņi Mazsalacas novadā:
Iecirkņa Nr.
Adrese
Nr.917
MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS, Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov.
Nr.932
RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS, „Jaunķīši“, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas nov.
Nr.934
SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE, „Sēļu muiža“, Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas nov.
Nr.935
SKAŅKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKA, Bērzu iela 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov.

Pieteikumi iesniedzami:
Valmieras novada vēlēšanu komisija - Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, apmeklētāju pieņemšanas centrā,
e-pasts: pasts@valmiera.lv. Ilze Polka, 29107921, ilze.polka@valmiera.lv
Mazsalacas novada pašvaldība - mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv, Ilze Šteinberga, 25616064,
ilze.steinberga@mazsalacasnovads
Mazsalacas novada pašvaldība - Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV4215
Ramatas pagasta pārvalde – “Ķīši”, Ramata, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4216
Sēļu pagasta pārvalde – “Sēļu muiža”, Sēļi, Sēļu pagasts, Mazsalacas novads, LV-4213
Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, šajās vēlēšanās būs ievērojami mazāks vietvaru un ievēlamo deputātu skaits. Administratīvi teritoriālā reforma, paredz, ka Latvijā būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā.

PĀRCELTS NODOKĻU SAMAKSAS TERMIŅŠ
Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai 2021. gada Mazsalacas novada
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi, kas tika norādīti maksāšanas paziņojumos, no 2021. gada 31.
marta, 17. maija un 16. augusta tiek pārcelti uz 2021. gada 15. novembri. Pārceltais samaksas termiņš attiecas arī uz nekustamā īpašuma nodokļa papildu aprēķiniem par 2020. gada neapstrādāto lauksaimniecībā
izmantojamo zemi.
Saskaņā ar šo lēmumu, visām fiziskajām un juridiskajām personām līdz pēdējam nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņam, kas šogad ir 15. novembris, netiks aprēķināta nokavējuma nauda par likumā noteikto ceturkšņa samaksas termiņu kavējumiem. Ja iedzīvotāji vēlas, protams, var veikt maksājumus ierastajos
termiņos!
Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies
nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā 0,05% par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas.
Lēmums pieņemts 2021. gada 17. marta Mazsalacas novada domes sēdē.

IZSOLES PAZIŅOJUMS
Nomas objekts
Nomas tiesību izsoles veids
Iznomājamā objekta nosacītā
nomas maksa
Maksimālais iznomāšanas
termiņš
Nomas objektu raksturojošā
informācija un citi
iznomāšanas nosacījumi
Pieteikumu atvēršanas vieta un
laiks
Nomas tiesību pretendentu
pieteikšanās laiks un vieta
Iznomājamā objekta
apskates vieta un laiks
Izsoles kārtība
Izsoles rīkotājs
Citi noteikumi

Nekustamā īpašuma Parka iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas nov., zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 96110010108, daļa 10 m2 platībā.
Lietošanas mērķis – pakomāta uzstādīšanai automatizētai sūtījumu
saņemšanai un nosūtīšanai
Pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli
16,35 eiro (sešpadsmit eiro 35 centi) mēnesī, bez PVN. Maksāšanas
līdzeklis - 100% eiro apmērā
6 gadi
Zemes gabalam ir nodrošināts elektrības pieslēgums.
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot apakšnomā
bez Iznomātāja piekrišanas
Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, 2021. gada
7. aprīlī plkst.15.00
Iesniegums jānosūta vai jāiesniedz līdz 2021. gada 7. aprīlim plkst.14.30
Mazsalacas novada pašvaldībai slēgtā aploksnē ar atzīmi “Zemes
vienības daļas Parka ielā 1, Mazsalacā, Mazsalacas nov., nomas tiesību
izsolei”, neatvērt līdz 2021. gada 7. aprīlim plkst.15.00”
Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā Parka ielā 1, Mazsalacā,
Mazsalacas nov., apskati iepriekš saskaņojot pa tālruni 64207845, mob.
26341450
Skatīt Mazsalacas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela
1, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, zemes vienības daļas nomas tiesību
rakstiskas izsoles noteikumus pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.
lv, sadaļā Pašvaldība, Izsoles
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija.
Izsoles rezultātus apstiprina Mazsalacas novada pašvaldības dome
Nekustamā īpašuma nomas līgums tiek noslēgts 15 darba dienu laikā
no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
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IZSTĀDES
No 8. līdz 31. martam Mazsalacas novada Kultūras centra skatlogos apskatāma Daces Asnes svēpētās
keramikas personālizstāde “Mazāk ir vairāk”.
No 9. marta līdz 16. aprīlim Mazsalacas pilsētas bibliotēkā apskatāma Diānas Hofmanes gleznu un Kitijas Bergas grafiku izstāde “Skaistums”. Darbus iespējams iegādāties.
No 18. marta līdz 18. aprīlim Mazsalacas gleznotāju izstāde “Trešais pavasaris” būs apskatāma Salacgrīvā
Rīgas ielā 1. Izstādē ar saviem darbiem piedalās: Guna Daugule, Liene Apsīte, Gunta Jēkabsone, Olga Rasa,
Elga Puķulauka, Inga Podiņa, Saiva Vēja, Sarmīte Kauliņa. Draudzība ar Randu, Kuivižiem un Salacgrīvu
izveidojusies plenēru laikā Kuivižos pie darbnīcas vadītājas Daces Asnes.
Lieldienu logi Mazsalacas novada Kultūras centra skatlogos priecēs ar Gleznošanas darbnīcas ”Saules
logu”. Saule dažādu autoru skatījumā godinās Lielās dienas notikumu - pavasari. Dažos logos saules zaķu
svētku sajūtu ienesīs darbnīcas vadītāja Dace Asne, būs mazi jauki pārsteigumi garāmgājējiem. Spēku
dos lielais puzuris, kas, neskatoties uz materiāla vieglumu un vienkāršību, dod stabilitātes sajūtu. Visam
pamatā vēsturi liks apjaust TLMS audējas Guntas Jēkabsones segas, tradicionālais audumu fons.
Vides izstāde Lieldienās “Neparastās Pieturvietas”
Mazsalacas pilsētā tiks izliktas Kultūras centra foto studijas dalībnieku dabas fotogrāfijas. Vides izstāde
četrās tematiskās daļās. Fotogrāfijas ikdienišķas vietas padarīs par neparastām pieturvietām. Tā būs
iespēja apstāties un ieraudzīt vienkāršajās lietās skaisto!
Lai visiem lustīgas, veselības un spēka pilnas Lieldienas un priecē svētku dekorācijas gan Ramatā,
gan Sēļos, gan Mazsalacā! Aicinām savas mājsaimniecības ietvaros doties svaigā gaisā un aplūkot
novadā izvietotos Lieldienu vēstnešus!

ZEMES STUNDA 2021
Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas iedzīvotājus
27. martā piedalīties Zemes stundā, plkst.20.30
uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismojumu. Šogad Zemes stundas galvenā tēma
ir dabas daudzveidības izzušana un aicinājums
steidzami rīkoties, īstenojot dabas saglabāšanas
un atjaunošanas pasākumus un klimata pārmaiņu
mazināšanas iniciatīvas.
Idejas Zemes stundai iedzīvotājiem
• Pieslēdzies Zemes stundas koncertam! Sapulcini draugus un ģimeni (virtuāli) un pieslēdzieties Zemes stundas koncertam tiešraidē
27. martā plkst.20.30 Pasaules Dabas Fonda
Facebook lapā.
• Organizē pasākumu tiešsaistē! Organizē pats
savu pasākumu Facebook, Twitter, Instagram vai
jebkurā citā straumēšanas platformā!
• Vakariņas sveču gaismā. Ielūdz draugus uz
tiešsaistes bezatkritumu maltītes pagatavošanu un uzbur veselīgus un gardus ēdienus,
kas satricinās tavas garšas kārpiņas!
• Noķer brīdi, kad izslēgsies gaismas! Atrodi
labu vietu pilsētas panorāmas vērošanai un
vēro gaismu izslēgšanas brīdi plkst.20.30 vakarā
pēc vietējā laika! Fotografē vai iemūžini video
apgaismojuma izmaiņas vides objektos. Sūti
tos uz zemesstunda@pdf.lv.

• Naksnīgais velobrauciens. Ar velosipēdu do-

•
•
•

•

•

dies vēla vakara piedzīvojumā un izpēti tuvējo
apkārtni. Dodies izbraucienā zem naksnīgajām
debesīm, izbaudi vēso vēja brāzmu un apkārtējo
dabu.
Paliec mājās! Sarīko galda spēļu vai grāmatu
lasīšanas vakaru tiešsaistē!
Dabai veltīts filmu vakars. Ieplāno noskatīties
dokumentālo filmu par dabu.
Štābiņš iekštelpās. Lieliska ideja bērniem, taču
pat, ja tev bērnu nav, kas teicis, ka esi par vecu
šādām izpriecām! Uzbūvē cietoksni no spilveniem vai uzslej štābiņu telpās un iekārtojies ērti!
Vienas minūtes izaicinājums. Izdomā 60 sekunžu uzdevumus, kuros jāizmanto pārstrādājumi materiāli (papīrs, bundžiņas un
plastmasas pudeles). Izaicini draugus uz dueli
tiešsaistē!
Esi aktīvs Zemes stundā! Zemes stundas akcijas laikā 27. martā plkst.20.30 mēs visos savos
sociālajos tīklos ievietosim īpašu video, kas noteikti jāredz.
Jūsu Pasaules Dabas Fonds, ww.pdf.lv

Mazsalacas novada pašvaldība, piedaloties Zemes stundā, no plkst.20.30 – 21.30 izslēgs ielu
apgaismojumu Saieta laukumā, pie Valtenberģu muižas un Lībiešu ielas posmā.

KRUSTVĀRDU MĪKLA “PAR KO STĀSTĪJĀM FEBRUĀRĪ…”
Atminiet krustvārdu mīklu! Atslēgas vārdu, kas veidosies iezīmētajos lauciņos, sūtiet uz
admin@mazsalaca.lv vai zvaniet pa tālr. 25447706 līdz 9. aprīlim!
1. Palīdzības veids iedzīvotājiem, kuri nonākuši grūtībās.
2. Vieta Skaņkalnes pagastā, kur varēs veikt traktortehnikas valsts tehnisko apskati.
1.
3. Prezidents, kurš 1928. gadā izsludināja
Saeimas pieņemto likumu “Par pilsētu
2.
tiesību piešķiršanu 16 miestiem”.
4. Pašvaldības iestāde, kas no 15. marta
3.
atrodas Rūjienas ielā 1, Mazsalacā.
5. Projekta iesniedzēji, kuri var saņemt 200 eiro
4.
kāda projekta īstenošanai Mazsalacas
novadā.
5.
6. Cilvēka maņa, kam vērsta uzmanība
Mazsalacas pilsētas bibliotēkas ERASMUS+
6.
projektā.
7. Transportlīdzeklis, ar kuru no maija
7.
būs iespējams pārvietoties
Skaņākalna dabas parkā.
8.
8. Vieta, kur uzstādīti jaunie
sporta trenažieri.

Februāra burtu jucekļa atminējums – pastaiga. Saņēmām 37 pareizās atbildes un izlozējām
uzvarētāju – Aija Puriņa. Sveicam! Balvu lūdzam saņemt Mazsalacas novada pašvaldībā!
Izdots 2021. gada 23. martā.

Mazsalacas novada iedzīvotāju saimei
martā pievienojās divi jaundzimušie:
meitenītes Amēlija un Mia.

Sveicam vecākus!

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

Gunārs Krēsliņš
Vallija Šmite
Rita Rozenberga
Pēteris Aparjods
Aija Plūmane
Valdis Prauliņš
Meta Šņuka
Rasma Logina
Skaidrīte Bergina
Lidija Kalniņa
Gaida Šmite
Astra Zariņa

Atļaut sev ienirt dziļumā
Gremdēties izjūtas savās,
Aizpeldēt debesu zilumā,
Saldajai sulai būt kļavās.
Saplaukt zaļajos pumpuros,
Bērza līganā zarā,
Šūpoties zeltainos putekšņos
Lazdas brūnajā skarā.
/Dace Ābeltiņa/

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Benita Sudare
Maina Asarīte
Aina Rozenberga
Aivars Valdmanis
Valda Praula
Mirdza Karele
Mārtiņš Āboltiņš
Vaira Zirne
Vilma Zālīte
Jānis Rozenbergs
Agris Lūsītis
Māris Jānis Mūrnieks
Dzidra Liepiņa
Mazsalacas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību
piederīgajiem!

LIELĀ TALKA UN VARAM
AICINA KOPĪGI SAKOPT
LATVIJU 24. APRĪLĪ
Lielās Talka un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
aicina talciniekus ņemt aktīvu dalību jau
tradicionālajā pavasara talkā un Vislatvijas vides sakopšanā, kas norisināsies šā
gada 24. aprīlī. Ministrija arī atgādina par
nepieciešamību ievērot valstī noteiktus
epidemioloģiskās drošības noteikumus
un aicina doties talkot atbilstoši tā brīža
noteiktajiem ierobežojumiem. Lai parūpētos par vidi, pasargājot arī sevi, organizatori aicina talkot individuāli – “solo” talkas,
divatā – “duo” talkas vai vienas mājsaimniecības ietvaros – “ģimenes talkas”.
Plašāka informācija par 2021. gada talkas norisi, ieteikumiem talciniekiem un
iespējām iesaistīties atrodama Lielās
Talkas mājas lapā www.talkas.lv.

