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mēs esam saistīti ar Dieva Avotu, mūsu iekšējo Dievišķo Es, katrā Tagad Brīdī.
Tas nu ir noticis! Kāds Aplis noslēdzies un
sācies atkal Jauns! Nu arī mūsu bibliotēka 4.
augustā izgājusi cauri akreditācijas labirintiem.
Paldies Jums visiem par laba vēlējumiem un
īkšķu turēšanu! Pats smagākais šai reizē,
protams, bija telpu jautājums, bet, kā zināms,
tas tiek risināts un tuvāko 2 gadu laikā
atradīsimies vairāk piemērotās telpās, kā
šobrīd. Bet pārējo bibliotekāro darbiņu darām
pēc labākās sirdsapziņas. Par to liecina arī
jūsu atsauksmes. Lūk, dažas no tām:
„Šodien eju mājās ļoti apmierināta, jo kārtējo
reizi laipni apkalpota, ieguvu nepieciešamo
literatūru, ko izmantošu referāta rakstīšanai.
Šeit vienmēr prieks iegriezties.”L.
„Ļoti laipnas bibliotekāres. Vienmēr palīdz
izvēlēties literatūru. Sagaida un pavada ar
labu vārdu. Patīkami iegriezties.”A.
„Bibliotēka priekš manis ir vietiņa, kur arvien
gribas iegriezties. Varbūt tie ir daudzie
nostrādātie gadi, kas šeit pavadīti darbā un tie
kaut kā “pievelk” Skumdina tas, ka problēma
ar bibliotēkas telpām arvien turpinās. Vēlu, lai
tuvākajā laikā viss mainītos uz labo pusi.
Paldies Maijai un Zanei par laipnību un
apkalpošanu visaugstākajā līmenī.”M.
Paldies mūsu Valmieras centrālās bibliotēkas
kolektīvam un jo īpaši metodiķei Vitai
Ziediņai. Pēc akreditācijas brauciena saņemtā
vēstulīte:
„Labdien no Valmieras!
Cienījamās kolēģes, noslēdzies nopietns
mūsu kopēja darba posms - akreditācija visās
bibliotēkās! Jūtos gandarīta un Jums visām,
arī kolēģēm Valmieras bibliotēkā, pateicīga
par paveikto! Arī vakardiena nelika vilties ne
man, ne direktorei Daigai, ne akreditācijas
komisijai!
Paldies Brenguļu Aigai, Mazsalacas
meitenēm, Ķoņu Marutai, Lodes Unai,
Rencēnu Lūcijai un Andrai un Aelitai Ēvelē par
ieguldīto darbu, sagatavojot savas bibliotēkas
vakardienas akreditācijai! Tāpat paldies
visām, kuru "špikeri" tika izmantoti, kuras

sniedza padomus gan telefoniski, gan rakstiski,
gan tām, kuras turēja īkšķus, lai vakar viss labi
izdotos!
Tas gan nenozīmē, ka tagad varam "gulēt uz
lauriem" :-) ! 5 gadi paiet ātri, lielākajai daļai no
jums vairs 4. Šogad Latvijā sākas otrs
akreditācijas posms bibliotēkām, kuras kā
pirmās akreditējās 2005.gadā. Novēlu neatslābt,
turpināt labi iesākto un sakārtot, paveikt tos
darbiņus, kas vel darāmi! Jauku un joprojām
vasarīgu
nedēļas
nogali
vēlot,
ar sveicieniem, Vita.

“Kas no rīta iziet, lai
kalpotu
otram,
tas
vakarā konstatē, ka viņa
dzīve bijusi piepildīta.”
(Zenta Mauriņa)
Dārgās kultūrsadarbības
partneres!
Cienījamās
novada
galvenās
bibliotēkas mīļās, darbīgās kolēģes! Sveicu un
suminu Jūs ar veiksmīgi izturētu akreditāciju!
Sadarbības partnere – brīvprātīgā N.N.
Paldies arī nenogurstošajai Nellijai un
sveicieniņš dzimšanas dieniņā – 21. augustā!
Diena atnāk ar rītu un jautā vai gana tev Mīlestības,
lai sasildīt iespēj
skumjas un pārestības,
lai noturi grožos
dusmas un vārdus skarbus,
lai priecīga dodies
pelēkos ikdienas darbos
un vakarā,
slieksnim pārkāpjot pāri
pateikties dienai
par gaišu gājumu vari...
Diena rītausmā jautā.
Sarma Upesleja

Dosimies uz Dzejas dienu Ramatā!
It
kā
nemanot
aizskrējuši
divi
gadu desmiti kopš
tā rudens, kad
latviešu
pirmā
dramaturģe Marija
Pēkšēna atgriezās
Ramatā uz Nuķu
pusmuižas
noras
PIEMIŅAS zīmē – laukakmenī, lai te paliktu
Andra Vārpas veidotā viņas galvas veidolā.
Šajos gados šī PIEMIŅAS vieta savos
kultūras notikumos - DZEJĀ, DZIESMĀ,
UZVEDUMOS un LASĪJUMOS – pulcējusi
daudz ievērojamu dzejnieku, rakstnieku,
novada kultūras darbinieku u.c. radošas
personības, vietējos jaunos talantus – literāro
konkursu laureātus, kā arī novada un viesu
pašdarbības kolektīvus un citus interesentus.
Nu pienākusi mūsu ievērojamās novadnieces
165. dzimšanas diena un reizē 140. gadskārta,
kopš luga “ĢERTRŪDE” uzvarēja Rīgas LB
konkursā.
Š.g. 10. septembrī Dzejas dienā mūs atkal
ielūdz Ramata.
 plkst. 14.00 pie dramaturģes akmens
un
 plkst. 16.00 lasījumiem un atmiņu
vakaram savu Līču skolas vasaras
namiņu jau atvēlējis Maestro Raimonds
Pauls.
Ar dziesmām atbraukt solījuši ansamblis
„Dziesmotā Senatne” un arī senie igauņu
draugi – diriģente Hille Tuuling ar savu
folkloras kopu “Patlane”. Ļoti gaidīti tiek senie
draugi – dzejnieki, novada un pārnovadu
drāmas ansambļu dalībnieki, vietējie autori.
Atnāc! Atbrauc arī Tu ar savu vēlējumu un
rudens ziedu!
Par šī kultūras notikuma patronesi esam
lūguši
Valmieras
integrētās
bibliotēkas
direktori Daigu Rokpelni. Sarīkojuma režisore
būs skolotāja Baiba Zilpauša ar darba grupu.
Gaidām arī novadu un pārnovadu pašvaldību
atbalstu un deputātu klātbūtni.
Nellija Nurmika,
LKF Mazsalacas novada kopas vadītāja,
“Literārās Vēstis” lasītāja

Mazsalacas novadā šūpulis kārts daudziem
ievērojamiem cilvēkiem.

Vai zināt, kurš bijis lielākais
velosipēdu rūpnieks Latvijā?
Bija laiks, kad katra jauna cilvēka sapnis bija
velosipēds. Tas bija ērts pārvietošanās līdzeklis,
jo ne visur varēja aizbraukt ar zirgu. Velosipēdus
pirmās brīvvalsts laikā izgatavoja daudzas
rūpnīcas un darbnīcas pilsētās un laukos –
kopumā vairāk nekā septiņdesmit ražotnes. Bet
"Ērenpreiss" pagājušā gadsimta 20. – 30. gados
garantēja kvalitāti un ieviesa jaunākos
sasniegumus šajā nozarē. Slavenā Ērenpreisa
rūpnīca bija enerģiskā, mehāniķa dotībām
apveltītā Gustava Ērenpreisa lolojums.
Gustavs Ērenpreiss dzimis 1891. gada 5.
augustā Mazsalacā, beidzis amatniecības
skolu. Kopš 1907. gada strādāja E. Bērziņa
velosipēdu darbnīcā "Baltija", pirms darbnīcas
slēgšanas I Pasaules kara laikā bija tās
tehniskais vadītājs. 1922. gadā nodibināja savu
velosipēdu remonta darbnīcu, kas laika gaitā
izauga par "G. Ērenpreisa velosipēdu rūpnīcu"
Brīvības gatvē 2, kas saražoja ap 70% no
visiem Latvijā izgatavotajiem velosipēdiem.
Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni un Atzinības
krustu. 1940. gadā rūpnīcu nacionalizēja, 1943.
gadā atguva savu īpašumu, bet 1944. gadā
izbrauca no Latvijas uz Augstdorfu, kur strādāja
meža darbos. Vēlāk no vecām benzīna mucām
būvēja taupības krāsniņas. Miris 1956. gadā
Augstdorfā, Vācijā.
( No „Latvijas Avīzes”, 2010.g.5.aug.)

Ik brīdis ir Dieva Moments, un tie, kas to saprot
un ievieš dzīvē šo sapratni spēj daudz skaidrāk
redzēt kopējo apziņas paplašināšanos, jo ik
brīdis ir brīdis mūžībā. Katrs moments ir Viss,
tas ir mūžīgā pagātne, tagadne un nākotne, tas ir
Viss Kas Ir, tas ir Dievs. Ik solis, ko sperat fiziski,
katra doma, ko domājat, katra darbība, ko veicat,
tās visas ir Dievišķās kalpošanas aktivitātes.
Darbā, gatavojot maltīti, palīdzot bērnam skolas
uzdevumos, ik brīdis ir Dievišķs Moments un
paredzēts kalpošanai Dievam. Kad sākat uz dzīvi
skatīties šādā veidā, tad jūs ik brīdi dzīvojat
Svētās Sirds Centrā un katrs šis brīdis ir Svēts
Brīdis. Tas ir Dieva brīdis. Tad jūs nevarat
nomaldīties vai pazaudēt Dieva apziņu, lai vai
kas notiktu.
Ar mīlestību un pateicību šo izdevumu sagatavoja
Maija Reinvalde
e-pasts: mazsalacasbiblioteka@inbox.lv

