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________________________________________________________
Viss, kas mums ir nepieciešams, ir rīts.
Kamēr vien būs saullēkts,
mēs spēsim stāties pretīm likstām,
priecāties par laimes brīžiem
un tiekties pēc panākumiem,
kā tas raksturīgs cilvēkiem.
/Dens Mindao/
Jaunajā mācību gada sākumā vēlu skolēniem
zinātkāri, centību un aktīvu līdzdalību mācību

procesā, savukārt vecākiem un izglītības iestāžu
darbiniekiem - neizsīkstošu pacietību, sapratni
un mīlestību, palīdzot bērniem sasniegt jaunas
zināšanu virsotnes!
Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!
Ramatas pagasta pārvaldes vadītāja vietniece
Inguna Liepiņa

Š.g 15. septembrī, sestdien tiek organizēta ekskursija vecākai paaudzei pa maršrutu:
* Dikļu pils apskate;
* Z/s Sautlāči” – šinšilu un paipalu audzētava vai Jāņa Ulmja Veselības augu brīvdabas funkcionālā
ekspozīcija. Varēs tuvāk iepazīt Latvijas dabas "zaļo aptieku" vairāk nekā 300 augu dažādībā, iemācīties
sasiet visplašākā spektra zaru-zāļu-ziedu pirtsslotiņu, izgatavot aromātiskos miega spilventiņus, "pirts
gariņus", "drogu vannas", dziednieciskās tējas, kā arī iegūt priekšstatu par veselības augu pārsteidzošo
daudzveidību, to pielietošanu pirts dziedniecībā, aromterapijā un šodien tik nepieciešamo uztura
bagātinātāju sagatavošanā mājas apstākļos;
*Ojāra Kiršteina daiļdārzs Tūjā. Dārzā apskatāmas 27 skujeņu šķirnes, dekoratīvie krūmi- hostas, dālijas,
kannas, amaranti, heiheras, delfīnijas, heliotropas, kohijas un vēl daudzas ziemcietes. Akmeņu kolekciju,
to enerģētiskā lauka noteikšana un ekskursija pa Vidzemes akmeņaino jūrmalu;
* Liepupes baznīcas apskate;
* Minhauzena muzejs.
Ar transportu nodrošina Mazsalacas novada pašvaldība. Ieejas maksa apskates objektos un pusdienu
zupiņa - kopā Ls 5.00. Pieteikšanās līdz 13.septembrim Ramatas pagasta pārvaldē, tālruņi 64230602,
26355122 vai pie Aigas Zaķes, tālr. 29418618.

Verai Pozikovai,
Verai Vītiņai,
Aleksandrai Korņejevai,
Valdai Semerovai,
Vilmai Treierei,
Dainim Ķemmem,
Sandrim Miķelsonam
un visiem augusta un
septembra jubilāriem!

Atļauj šodien saviem gadiem
ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē
plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem
skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien
zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis
trauc!
/A.Āre/

Jaundzimušie Ramatas

pagastā :

Evelīna 09.08.
Mareks 17.08.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība-abas ļauj tam atraisīties,
plaukt.
Tēvs, māte-otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet, un, lai mīlestības radīts,
bērniņš gaismas ceļu iet.
/P. Bārda/

2012. gada 18. jūlijā Mazsalacas novada domes sēdē tika izskatīti sekojoši jautājumi:
o Pieņēma zināšanai domes izpilddirektora Gunāra Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu un
pieņemto lēmumu izpildes gaitu domes sēžu starplaikā, no 21.06.2012.– 18.07.2012.
o Izbeidza zemes lietošanas tiesības [..] uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Skoliņas”,
Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā, zemes vienības 11.2 ha platībā un 10.4 ha platībā ar
31.12.2011.
o Izbeidza zemes lietošanas tiesības [..] uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Pūpoli”, Sēļu pagastā,
Mazsalacas novadā, zemes vienības 8.9 ha platībā, 10.88 ha platībā, 0.9718 ha platībā, 0.1773 ha
platībā, 6.12 ha platībā ar 31.12.2011.
o Izbeidza zemes lietošanas tiesības [..] uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Silgaļi”, Skaņkalnes
pagastā, Mazsalacas novadā, zemes vienība 1.61 ha platībā ar 31.12.2011.
o Iznomāja pašvaldībai piekrītošo zemi „Salnas”, Skaņkalnes pag., 1.2 ha platībā, nosakot zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
o Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov. esošajam ēku īpašumam piešķīra nosaukumu „Rūķi”.
o Iznomāja pašvaldībai piekrītošo zemi Dzelzceļš, Mazsalacā, 250 , nosakot zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
o Nodeva atsavināšanai, pārdodot to izsolē, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sēļu
sākumskola”, kadastra Nr. 9682 004 0165, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9682 004 0165, 4,13 ha, un vienas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9682 004 0165 001.
o Piekrita izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunmauriņi” Mazsalacas pag.,
Mazsalacas nov., sadalīšanai, atdalot no zemes vienības zemes gabalu 24,0 ha platībā.
o Veica precizējumus 2012.gada 16.maija saistošajos noteikumos Nr.5 „Grozījumi 2009.gada
11.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada
pašvaldībā”.
o Veica precizējumus 2012.gada 16.maija saistošos noteikumus Nr.4 „Par materiālo atbalstu
politiski represētām personām” atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu
Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” prasībām.
o Atļāva rīkot gadatirgu 2012.gada 11.augustā Rūjienas ielā, Mazsalacā, no plkst.08.00 līdz 14.00.
o Iekļāva Mazsalacas novada pašvaldības bilancē 9 rezerves zemes fondā esošās Mazsalacas novada
pašvaldībai piekrītošas zemes vienības.
o Izbeidza zemes lietošanas tiesības [..] uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Jaunzenteri”, Sēļu
pagastā, Mazsalacas novadā, zemes vienība 3.63 ha platībā ar 31.12.2011.
o Izbeidza zemes lietošanas tiesības [..] uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Ābelītes”, Ramatas
pagastā, Mazsalacas novadā, zemes vienība 0.3921 ha platībā ar 31.12.2011.
o Izbeidza zemes lietošanas tiesības [..] uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Kalnpatmuižas”,
Ramatas pagastā, Mazsalacas novadā, zemes vienība 5,1 ha platībā ar 31.12.2011.
o Iekļāva Mazsalacas novada pašvaldības bilancē 7 Mazsalacas novada pašvaldībai piekrītošas
zemes vienības.
o Pieņēma Valsts prezidenta Andra Bērziņa dāvinājumu (ziedojumu) Ls 1500,00, ko izlietot
Mazsalacas vidusskolas telpu remontam un nojumes izbūvei.
o Pieņēma saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi 2012.gada 15.februāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam””.
o Veica precizējumus 2012.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 „Suņu turēšanas noteikumi
Mazsalacas novadā”.

o Atļāva 2012.gada 11.augustā pasākuma „Mazsalacas veco velosipēdu svētku – Ēerenpreisam 121”
laikā no plkst.11:00 līdz 17:00 slēgt Mazsalacā Parka ielu posmā no pilsētas centra līdz Krasta ielai.

Valsts zemes dienests informē
Iespēja bez maksas dzēst no Kadastra reģistra tās palīgēkas, kas dabā vairs nepastāv, šā gada
pirmajos sešos mēnešos izmantojuši vairāk nekā tūkstotis nekustamā īpašuma īpašnieku, kopumā
dzēšot 1378 palīgēkas. Ņemot vērā nelielo dzēsto palīgēku skaitu, Valsts zemes dienests ir nolēmis
termiņu, kurā palīgēkas var dzēst bez maksas, pagarināt līdz šā gada 30.novembrim.

„Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu” konkurss Ramatas pagastā
Konkursa laikā bija iespēja ielūkoties daudzās novada sētās. Jāteic, ka komisija bija patīkami pārsteigta
par to lielo darbu, ko pēdējos gados novada iedzīvotāji ir ieguldījuši savu māju un sētu sakopšanā un
labiekārtošanā. Redzējām, ka interese par sakoptas vides veidošanu ir liela un daudz paveikts ar pašu saimnieku
izdomu un darbu.
Ir ļoti svarīgi, lai mēs un mūsu bērni dzīvotu harmoniskā, tīrā un sakoptā vidē. Nereti cilvēki domā: ja nav
naudas, lai izgreznotu savu pagalmu ar dažādiem dekoratīviem un krāšņiem priekšmetiem, ko redzam dažādos
žurnālos, tad viņu sēta ir sliktāka. Manuprāt, tas, ka mājas pagalms ir nogrābts, taciņa noslaucīta un puķudobe
izravēta ir sakoptas sētas pamatā. Kā senajiem latviešiem — lai sēta ir sakopta un iekļaujas apkārtējā ainavā.
Konkurss ir pozitīvi ietekmējis daudzas ģimenes un licis sasparoties māju un uzņēmumu īpašniekiem, lai par
sakoptu un ziedošu sētu varētu ikdienā priecāties ne tikai paši mājas saimnieki, bet arī garāmbraucošie novada
ciemiņi. Priecājāmies par skaisti nopļautiem zālieniem, par daudzveidīgām augu un puķu kolekcijām.
Braucot pa novadu, pārliecinājāmies, ka mums ir ļoti daudz skaistu māju, tīru un uzpostu lauku sētu, interesanti
dārza ainavu risinājumi, veiksmīgi lauku ainavu veidošanas piemēri, tāpēc nebija viegli noteikt labāko, jo
ikkatrā sētā ir kaut kas atšķirīgs, kaut kas īpašs, ar ko tā izceļas un piesaista. Par gada sakoptākām atzina un
dāvanu kartes saņems šādas iestādes un mājas:
Pagastā darbojošās ražotnes, uzņēmumu grupā: „Eglītes mežs” – Dace Mažanova, „Dimanti Plus” – Dmitrijs
Geilašs
Daudzdzīvokļu mājas : „Ievāji”, „Vītoli”, „ Āres”
Individuālo ciematu māju grupā: „Pīlādži”- Dzintāras Brezinas ģim.; „Silavas”- Maijas Pasītes ģim.
Lauku sētu grupā: „Krastiņu krejotava”- Ozolu ģim., „Caunas”-Treieru ģim., „Podnieki”- Grotu ģim.
Laureātiem PALDIES paredzēts teikt novembra svētku pasākumā.

Sporta svētki Ramatā
Tradicionāli katru gadu augusta beigās Mazsalacas novada Ramatas pagasta iedzīvotāji, kā arī
ciemos atbraukušie radi un draugi piedalījās vasaras sporta spēlēs. Šogad tās pirmo reizi norisinājās
Ramatas sākumskolas sporta laukumā. Pateicoties Mazsalacas novada pašvaldības uzsāktajam
projektam „Ramatas pagasta Ramatas ciema centra labiekārtošana” ar Eiropas lauksaimniecības fonda
līdzfinansējumu izveidoti pludmales volejbola un basketbola laukumi un labiekārtota pagasta centra
teritorija.
Rīts sākās ar krosu, bet dienas garumā norisinājās volejbola mači gan sievietēm, gan vīriešiem.
Dažāda vecuma sportotgribētāji varēja individuāli piedalīties šautriņu mešanā, basketbola soda
metienos, šķīvīšu un bumbiņu mešanā, naudas skaitīšanā un zābaku mešanā. Dalībnieki aktīvi pieteicās
uz tādiem komandu sporta veidiem kā ceļojošā volejbola kausa izcīņa, strītbols, tautas bumba,
jautrības stafete, aklā orientēšanās, slapjās virves vilkšana un augstākā torņa celšana. Spraigā cīņā
ceļojošais kauss tomēr palika Ramatas pagastā Brokānu ģimenei. Apsveicam! Visas dienas garumā
darbojās radošā darbnīca, kur veidoja saulespuķes, tā rezultātā pie estrādes uzziedēja puķu dārzs.
Par sporta spēļu norisi jāsaka liels paldies sponsoriem SIA „Ābelēm”, SIA „Veckaktiņiem”,
SIA „Ceļiniekam 2010”, ZS „Kunturiem” un veikalam „Mego” Mazsalacā. Paldies Ramatas
sākumskolas pavārēm Sandrai un Inesei par gardo zupu, kā arī paldies tiesnešiem, visiem pasākuma
organizatoriem un dalībniekiem par kopā pavadītu sportisku dienu un centību!

Sezonu atsāk Ramatas amatierteātris – mēģinājumi Ramatas Kultūras centrā notiks
svētdienās plkst. 17.00, režisore Gunta Maskaviča. Aicinām jaunus dalībniekus!

Ramatas pagasta bibliotēkas darba laiks no 1. septembra
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 11.00 - 18.00;
Piektdienās, sestdienās no plkst 9.00 - 16.00;
Pirmdienās, svētdienās – slēgts.
Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību pārstāvji aicināti apmeklēt
bezmaksas seminārus
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", īstenojot Valsts Lauku Tīkla pasākumu "Informatīvu un
izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā", aicina interesentus apmeklēt bezmaksas seminārus
"Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana (biškopība, vīnogu audzēšana,
putnkopība)".
7.septembrī plkst. 1000 - iepazīšanās ar bišu dravu , ieziemošana, piebarošana, ārstēšana, produkcijas fasēšana
Burtnieku pag „Taubes” un Naukšēnu pag. „Mūļas”;
14. septembrī plkst. 1000 – viss par vīna ražošanu un tirdzniecību ( PVD) un vīnogu audzēšanu un darināšanu
mājas apstākļos ( Edgars Zihmanis, vīnogu audzētājs „Vīnogu dārzs”) Kocēnu kultūras namā;
21. septembrī plkst. 1000 - mājputnu audzēšanas un olu realizācijas prasības (PVD) un dažādu sugu un šķirņu
mājputnu turēšana, ēdināšana un realizācija ( Māra Butka, Pasaules Putnkopības Zinātnes asociācijas Latvijas
biedrības valdes pr-tāja) Kocēnu kultūras namā.
Plašāka informācija pie lauku att. konsultantes Ritas Gluhas, tālr 26362938

VECĀKIEM
Ir sācies jaunais mācību gads un Jūsu bērns lielāko dienas daļu atradīsies ārpus mājas. Aicinu pārrunāt ar
bērnu, kur viņš pēc skolas dosies, kur ciemosies, ar kuriem draugiem kopā rotaļāsies, spēlēs bumbu vai kā citādi
pavadīs brīvo laiku un vienojaties par laiku, cikos bērnam jāatgriežas mājā. Tas radīs Jūsu bērnā drošības sajūtu,
bērns zinās, ka tēvs un māte par viņu rūpējas, uztraucas un arī Jums kliedēs neziņu par bērna atrašanās vietu.
Uzziniet no bērna, kāds telefona numurs ir viņa draugam, lai nepieciešamības gadījumā varētu viņam piezvanīt, jo
var taču gadīties, ka Jūsu bērnam, piemēram, izlādējies mobilais telefons.
Rūpējieties par savu bērnu, runājiet ar savu bērnu par ikdienas notikumiem, izrādiet interesi par mācībām
skolā, stāstiet savam bērnam, ko darāt Jūs, un pavadiet kopā brīvos brīžus. Palīdziet bērnam izaugt!
Bāriņtiesas locekle D.Fromberga

Sociālā dienesta informācija
Iespējas saņemt pārtikas produktu pakas ir:
1. Ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu”).
2. Ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu.
3. Ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja to apliecina
attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.
Pakas iespējams saņemt darba laikā Ramatas pagasta pārvaldē uzrādot Sociālā dienesta izsniegtās
izziņas.

Pārdomām: ...nevajag jaukt vienu ar otru. Pagātnes pienākums ir palīdzēt nākotnei, tā ir vienīgā pagātnes
sūtība, nekam citam tā nav vajadzīga. Pagātne – tā ir pieredze, tā ir mācība, ko cilvēks iegūst un vēlāk izmanto,
lai viņa nākotne vairāk atbilstu viņa vēlmēm un vajadzībām. (A.Mariņina „Katrs par sevi”).
Ramatas Vēstis” iznāk 200 eksemplāros. Tā izdošanu materiāli atbalsta Mazsalacas novada dome un Ramatas
pagasta pārvalde. Priekšlikumus vai pretenzijas izteikt pagasta pārvaldē - telefons 64230602, mob. 26355122
vai konkrēti
Ritai GLUHAI (mob. 26362938, e-pasts rita.gluha@mazsalacasnovads.lv) un Dainai
FROMBERGAI (mob. 26125304, e-pasts daina.fromberga@mazsalacasnovads.lv)

