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Ramatas sākumskolā aizrit mācību gada
pēdējais mēnesis. Kā parasti, notikumiem bagāts.
Ģimeņu dienai veltīto pasākumu un
vecāku sapulci 6.maijā atbalstīja kupls vecāku
skaits. Paldies vecākiem, jo koncerta sveiciens
bija veltīts tieši Jums!
No 2. - 10. maijam Mazsalacas kultūras
centrā varējām aplūkot Mazsalacas novada
izglītības iestāžu pirmsskolēnu darbiņus izstādē
„Es mācos…” Noslēguma pasākumā, 9.maijā, tika
sveikti dalībnieki un viņu pedagogi, bērni
noskatījās Valmieras pamatskolas teātra pulciņa
literāru uzvedumu „Runcis Francis un Parīze”.
6. maijā Mazsalacas kultūras centrā
pulcējās novada tautu deju kolektīvi. Arī mūsu
„Stariņi” savu dejotprasmi atrādīja novada
iedzīvotājiem.
11. un 12. maijā 3.klases skolēni apzinīgi
veica valsts pārbaudes darbus latviešu valodā un
matemātikā. Šogad mācību vielas kopējais
apguves koeficients 0,67.
Sestdien, 21.maijā skolēni devās uz Rīgu,
lai piedalītos „Zaļās jostas” organizētajā lielajā
Meža dienu pasākumā , kas ir kā balva visiem
bateriju „Būsim atbildīgi” un makulatūras „Tu
vari izglābt…” konkursu dalībniekiem un
uzvarētajiem. Pasākums notika Mežaparkā – bija
interesanta un iespaidiem bagāta diena. 25. maijā
skolas sporta komanda dosies uz Valmieras

vājdzirdīgo bērnu pamatskolu - attīstības centru,
lai piedalītos novada skolu pavasara vieglatlētikas
sacensībās.
27.maijā plkst.11:00, Drošības dienas
ietvaros, skolā viesosies Valsts policija un
ugunsdzēsēji, lai uzskatāmi atgādinātu par
drošības noteikumiem vasaras periodā.
27.maijā plkst. 13:00 Ramatas pagasta
estrādē Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums
- Ramatas sākumskolas skolēnu koncerts –
dāvana. Visi mīļi gaidīti!
Izlaidumi skolā :
Sešgadīgo pirmsskolēnu izlaidums uz
skolu - 26. maijā plkst.13:00
4. klases skolēnu izlaidums – 30. maijā
plkst.17:00
Informācija pirmsskolas vecuma bērnu
vecākiem:
No 1.- 30. jūnijam skolā darbosies
pirmsskolas grupiņa. Bērnus uz skolu un no skolas
mājup vedīs „Skolēnu autobuss”.
Skolas kolektīva vārdā vēlu visiem
bērniem un viņu vecākiem:
saulainu vasaru, daudz skaistu un
neaizmirstamu mirkļu darbā un atpūtā kopā
pavadīt.
Skolas direktore Iveta Kaužēna

No 2011.gada 11.maija līdz 9.jūnijam notiek parakstu vākšana
likumprojekta
"Grozījumi
Latvijas
Republikas
Satversmē"
ierosināšanai. Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka „valsts
nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā”, kā arī ierosina pārejas
noteikumu, nosakot, ka „ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar
pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā”.
No 2011. gada 18. maija līdz 16. jūnijam notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai
par apturētajiem likumiem „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz
2012.gadam””, „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un „Grozījumi likumā
„Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””.
Parakstīties var Ramatas pagasta pārvaldē (zālē) katru dienu no plkst. 09.00 līdz plkst. 13.00
(piektdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00) vai jebkurā pašvaldību noteiktajā parakstu vākšanas vietā
Latvijā. Līdzi ņemt pasi!
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, jāiesniedz iesniegums
līdz 8. jūnijam vai attiecīgi līdz 15. jūnijam, lai parakstu vācēji varētu ierasties mājās attiecīgi 9. jūnijā vai
16. jūnijā.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo.
(L.t.dz.)

Laba vēlējumi
MADARAS
vecākiem, vecmāmiņām, vectētiņam un
vecvecmāmiņai meitiņas audzināšanā!

Mūžs dots,
Lai niecīgajam celtos pāri
Ar saviem darbiem,
Baltām domām mēs.. (K. Apšukrūma)

Gundaram BOGDANOVAM
(25.05.), Svetlanai HEMMELEI
(13.05.), Signei ZILPAUŠAI (13.05.),
Gatim BROKĀNM (23.05.) un visiem maija
jubilāriem!

Pie krāšņi ziedošas pasaules burvības, daloties savās pārdomās par pašreizējo situāciju valstī,
novadā, kā arī par grūtībām daudzu pazīstamu un tuvu cilvēku ģimenēs, Mazsalacas novada Sociālajam
dienestam radās vēlme kaut nedaudz palīdzēt grūtībās nonākušajām ģimenēm un aicināt līdzcilvēkus
piedalīties akcijā „ Labo siržu vasarsvētki”.
No 23.maija divu nedēļu garumā ikkatram no mums būs iespēja palīdzēt trūcīgākām ģimenēm.
Sociālie darbinieki organizēs ziedoto mantu pieņemšanu. Ja vien jums mājās ir lietas, kas pašiem nav
vajadzīgas, bet vēl noderētu kādai citai ģimenei, tad droši atsaucieties. Tādā veidā mēs varētu sarūpēt daudz
no nepieciešamā- apģērbus, apavus, sadzīves priekšmetus, sporta inventāru, rotaļlietas un spēles, pārtikas
krājumus .
Ļoti ceram uz novada iedzīvotāju, uzņēmēju, zemnieku atbalstu gan ar labiem padomiem un
idejām, gan ar materiālo un finansiālo palīdzību, lai padarītu kādu dienu saulaināku ģimenēm un bērniem,
kuriem tas patiesi nepieciešams.
Krīzes ir bijušas un pārgājušas, bet labo darbu nekad nevar būt par daudz. Jo laikam jau vienmēr
būs kāds, kuram mūsu līdzjūtība un palīdzība būs vajadzīga. Un mēs ceram, ka vienmēr arī būs cilvēki, kuri
vēlēsies palīdzēt.
Tuvāka informācija sociālajā dienestā – dienesta vadītāja Agrita Bērziņa, tel. 29372138
Priecīgus un mīlestības pilnus vasarsvētkus novēlot, Sociālā dienesta vadītāja Agrita Bērziņa

2011. gada 21. aprīļa sēdē Nr. 6 nolēma:
1. Pieņemt zināšanai domes izpilddirektora
Gunāra Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu
un pieņemto lēmumu izpildes gaitu domes sēžu
starplaikā, no 17.03.2011.– 20.04.2011.
2. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Lībieši 2” Skaņkalnes pag.,
sadalīšanai
3. Atļaut sadalīt nekustāmo īpašumu „Zaļā Klēts”,
Mazsalacas pag.
4. Nodot atsavināšanai, pārdodot atklātā izsolē,
nekustamo īpašumu „Lībiešu galdniecība”,
Skaņkalnes pag., kas sastāv no ēkas ar kopējo
platību 239,4 m2 un zemes gabala 0,0926 ha.
5. Atzīt par zemes starpgabaliem Mazsalacas
novadā esošās 10 zemes vienības un noteikt, ka
starpgabali piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāmi
zemesgrāmatā uz Mazsalacas novada pašvaldības
vārda
6. Izslēgt no pašvaldības iepirkumu komisijas
sastāva komisijas locekli Mārīti Rozenštoku.

7. Iznomāt SIA”ZVZ” pašvaldībai piekrītošo zemi
”Āres”, Skaņkalnes pag.,
1.0 ha
platībā
kokmateriālu krautuves ierīkošanai,
8. Atļaut nocirst kokus nekustamajos īpašumos
„Metnieki”, Skaņkalnes
pag., „Vārpas”,
Mazsalacas pag.
9. Iznomāt [..] pašvaldībai piekrītošo zemi Parka
ielā 20A, Mazsalacā, 252 m2 platībā.
10. Iznomāt [..] pašvaldībai piederošo zemi
„Pīlādži”, Ramatas pag., 0.1354 ha platībā,
līgums stājas spēkā ar 01.04.2011. un ir noslēgts
uz 10 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
11. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7 „Par
augstas detalizācijas informācijas aprites kārtību
Mazsalacas novadā”.
12. Pārņemt, iegādājoties no AS” Latvenergo” par
bilances vērtību, šādus ielu apgaismošanas tīklus
Mazsalacas pilsētā : AMKA piekarkabeļu līniju ar
kopējo uzkari ar spēka tīklu 1,597 km, ielu
apgaismošanas kabeļu līniju 1.068 km.

13 Atbalstīt biedrības „Mazsalacas novada senioru
biedrības „Atbalss”” projektu „Makšķerēšanas
skola „Atbalss”” iesniegšanai
LEADER
Zivsaimniecības attīstības fonda programmā.
Projekta īstenošanai no pašvaldības 2011. g.
budžeta līdzekļiem piešķirt līdzfinansējumu
Ls 200 un no 2012.g. budžeta līdzekļiem Ls 400.
14. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8 „Par
pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā”
15. Apstiprināt dalības maksu Ls 20 vienam korim
dalībai VII Mazpilsētu un Lauku kora festivālākonkursā 2011.gada 11.jūnijā Mazsalacā.
16. Apstiprināt
dalības maksas Vidzemes
vēsturiskā novada vizuāli lietišķās mākslas
konkursam „Lietas un tēli” noslēgumam.
17. Veikt grozījumus 16.02.2011. apstiprinātajā
Mazsalacas novada pašvaldības, to iestāžu un
struktūrvienību amatu un amatalgu sarakstā
(Mazsalacas
novada
muzejā,
Mazsalacas
vidusskolā).
18. Veikt precizējumus saistošajos noteikumos –
Nr.3.
„Grozījumi
2010.gada
10.februāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Kārtība kādā
ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par
maznodrošinātu”;
„Nr.4
„Grozījumi
2009.gada 11.augusta sasitošajos noteikumos Nr.3
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas
novada pašvaldībā”.”
19. Atstāt negrozītu Mazsalacas novada Sociālā
dienesta 18.02.2011. lēmumu Nr. 1-3/255 „Par
trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu”.
20.
Pieņemt AS „Swedbank” ziedojumu
Mazsalacas novada pašvaldībai
Ls 200.
Dāvinājumu izlietot VII Mazpilsētu un Lauku
kora festivālā-konkursa
2011.gada 11.jūnijā
Mazsalacā organizēšanā.
21. Piedzīt no SIA “ELKOMS A” par īpašumu
Baznīcas ielā 22, Mazsalacā, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 3102,21, kā arī izdevumus par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda

kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem vai tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu.
22. Apvienot nekustamos īpašumus „Balto kalnu
masīvs” un „Upesķāvi”.
23. Apstiprināt projekta „Virszemes ūdens atvades
sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija Parka ielā,
Mazsalacā”
pašvaldības
līdzfinansējumu
Ls 570 un projekta priekšfinansēšanu Ls 2176 no
2012. g. pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
24. Piedalīties projektā „Sporta laukuma
izveidošana
Mazsalacā”
un
apstiprināt
līdzfinansējumu Ls 19111,68 un projekta
priekšfinansēšanu Ls 72863,28 no 2011. un
2012. gada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
25. Izteikt grozījumus 16.03.2011. lēmumā „Par
dalību
projektā
„Trošu
tilta
Lībieši
rekonstrukcija””
26. Apstiprināt izsoles noteikumus neapbūvētam
zemes gabalam „Rožkalni 1”, Skaņkalnes pag.,
izsolei. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu – Ls 3500.
27. Atļaut vienai personai tiesas piespriesto
kompensāciju Ls 62,00 samaksāt pa daļām.
28.. Noteikt Mazsalacas novada administratīvajā
teritorijā šādas paraksta vākšanas vietas:
1.
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, LV 4215
(Mazsalacas novada pašvaldības telpās)
2.
„Ķīši”,
Ramata,
Ramatas
pag.,
Mazsalacas nov., LV 4216 (Ramatas pagasta
pārvaldes telpās)
3.
„Sēļu muiža”, Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas
nov., LV 4213 (Sēļu pagasta pārvaldes telpās)
4.
„Pagastmāja”,
Skaņkalnes
pag.,
Mazsalacas nov., LV 4215 (Skaņkalnes pagasta
pārvaldes telpās)
29. Apstiprināt SIA „Banga KPU” un Mazsalacas
novada pašvaldības 2010.gada pārskatus.
P.S.
Saīsināts. Pēc www.mazsalaca.lv
materiāliem
sagatavoja
D.Fromberga

**************************
2011.gada 21.aprīlī pieņemti saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības nodevām Mazsalacas
novadā”. Tajā noteiktas:
1) nodevas par Mazsalacas novada domes un Mazsalacas novada pašvaldības iestāžu izsniegtajiem
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām (Ls 1 – Ls 5);
2) nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu brīvdabas publiskā vietā (Ls 5 – Ls 20);
3) nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (Ls 0,50 – Ls 10);
4) nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisko vietu (Ls 1 – Ls 50);
5) nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu (Ls 10).
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā (ar 19.05.2011.)
Ar pilnu tekstu var iepazīties Ramatas pagasta pārvaldē vai mājas lapā www.mazsalaca.lv, skatīt dokumenti/saistošie noteikumi.

Lauku
atbalsta
dienests
(LAD)
informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji
no 2011.gada 10.maija līdz 1.jūnijam var
pieteikties dīzeļdegvielai, kurai piemēro akcīzes
nodokļa atbrīvojumu.
2011./2012.saimnieciskajā
gadā
no
akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela, kuru
izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
lauksaimniecības zemes vai tādas meža vai purva
zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai
mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju
dīķiem.
Lauksaimnieks saņems bezakcīzes dīzeļdegvielu
par to platību (hektāros), kurai ir nodrošināti 200

latu ieņēmumi. ZM vērš uzmanību, ka akcīzes
nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai saņems arī
lauksaimnieki ar mazākiem ieņēmumiem no viena
hektāra. Pretendentiem, kas produkciju ir
realizējuši, bet ieņēmumi nav sasnieguši noteikto
slieksni (200 latu no hektāra), atvieglojumus
bezakcīzes degvielas iegādei piešķirs, attiecīgi
samazinot atbalsttiesīgo hektāru skaitu.
Parakstītu iesniegumu var iesniegt
personīgi LAD Ziemeļvidzemes
reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē vai arī sūtīt pa pastu,
adrese: Mūrmuižas ielā 18, Valmiera, LV-4201,
vai iesniegt elektroniski (EPS).
Lauku attīstības speciāliste R.Gluha

Trūcīgās ģimenes, sākot no 25. maija, tiek aicinātas saņemt pārtikas pakas par maiju trešdienās no
9.00 - 12.00 Ramatas pagasta pārvaldē, uzrādot izziņu. Sociālā darba organizatore Ineta Fromberga

2011. gada 27. maijā plkst.
13.00 Ramatas pagasta estrādē
koncerts
"Vasariņu
sagaidot!"
Programmā:
dziesmas - vadītāja Solvita Serma, dejas vadītāja Solvita Serma, teātra izrāde "Iesim
mājās" - vadītāja Baiba Zilpauša.
Koncerts veltīts Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai.
Atnāksim, priecāsimies un kopā būsim
laimīgi!
Ieeja brīva.
2011. gada 27. maijā plkst. 22.00 Ramatas
pagasta estrādē pirmā zaļumballe "Ābeļziedu
burvībā..."
Muzicēs grupa "Taizers' no Rīgas. Ieeja Ls 2.00.
Lietus gadījumā balle kultūras centrā. Visi mīļi
gaidīti!
Ramatas pagasta bibliotēkas vasaras darba
laiki no 2011. gada 1. jūnija līdz 31. augustam –
darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00,
brīvdienas – sestdiena un svētdiena.
2011. gada 17. jūnijā plkst. 20.00 Jāņu
ielīgošana kopā ar Rencēnu folkloras kopu
„Rota”. Būs siers un alus.
Pēc koncerta plkst. 22.00 balle kopā ar grupu
„Alianse”. Ieeja ballē Ls 1,50.
Sekot informācijai afišās!

Mazsalacas novada sporta spēles
2011. gada 25. jūnijā, Valtenberģu muižas
apkārtnē, notiks Mazsalacas novada sporta spēles.
Sacensības paredzētas tādos komandu sporta
veidos kā ielu basketbols, volejbols, minifutbols,
tautasbumba un tūrisma stafete, kā arī
individuālajos sporta veidos: badmintonā,
riteņbraukšanā un spēka pasākumā. Uz spēlēm
aicināti arī vecāki ar savām atvasītēm, jo arī
bērniem būs iespējas pierādīt savus spēkus
dažādās disciplīnās.

Tā aiziet mūsu mīļie.
Aiziet no ikdienas rūpēm
Prom mierā un klusumā.
Paliek vien dvēseles gaisma.
/Z.Purvs/
Pa mūžības taku aizgājuši
Vallija Eglīte (02.05.1925. – 27.04.2011.)
Andris Ivanovs (09.07.1974. – 03.05.2011.)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem
Ramatas pagasta pārvaldes kolektīvs

mans draugs - tu ļoti - gribēji nokļūt – mājās kur mūžīga - laimība mīt - un rozes zied viens kļūmīgs solis realitātē - un tu esi –
aizgājis - Visumā sērst
/ D.Čākure/
„Ramatas Vēstis” iznāk 200 eksemplāros. To izdošanu materiāli
atbalsta Mazsalacas novada dome un Ramatas pagasta pārvalde.
Priekšlikumus vai pretenzijas izteikt Ramatas pagasta pārvaldē –
telefons 64230612, mob. 26255122 vai konkrēti Ritai GLUHAI
(mob. 26362938) un Dainai FROMBERGAI (mob. 26125304,
e-pasts daina.fromberga@inbox.lv

