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Lai Ziemassvētku zvaigznes ikvienam nes
debesu gaišumu un Ziemassvētku brīnums
neizgaist ikdienas sīkumos un steigā.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un priecīgiem
atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.

Ramatas pagasta pārvaldes
vadītāja vietniece Inguna Liepiņa

Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citiem vēlam!
(Ārija Freimane)
Gaišus un bagātus Ziemassvēkus! Jaunajā gadā –
mīlēt sevi, savus bērnus un savu ģimeni, kopā
ģimenē piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto un
atrast meklēto!
Mazsalacas novada

bāriņtiesas locekle Daina Fromberga

Un atnāca diena,
Ko iesākt ar vienu dienu
Vai dāvanā pasniegt,
Vai noslēpt zem pūra lādes.
Tik viena
Un silta un gaiša
Vairs nebūs tāda neviena.
Nu vienkārši lūkošos dienā
Un domās jums sūtīšu mieru
(I.Feiknere)

Ik dienu patiesu smaidu, skaidru prātu un siltu sirdi
svētkos un visā nākamajā gadā novēl feldšere Svetlana
Iekar egles zarā kādu nieku,
Atdzīvosies dvēsele un nams.
Uzdāvināsim viens otram prieku,
Kurš ar zeltu neizmaksājams.

Lai Ziemassvētku klusums un miers sniedz veldzi,
spēku Jaunajā 2013. Gadā novēl Komunālās saimniecības
vadītājs Dainis
Sirdssiltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.

Visi eži miegā, visi lāči sniegā.
Visas peles alās, klusums malu malās.
Zivis guļ zem ledus, bites tur, kur medus.
Brūnaliņas kūtī, leduspuķes rūtī.
/I. Lasmanis/
Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz
brīnumainu spēku. Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet
spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne - novēl lauku
att. konsultante Rita
Lai ilgas pēc Ziemassvētkiem
Jums sniedz mieru, kas iemājotu Jūsu sirdīs,
Baltas domas un cerību ,kas piepildās,
Ticību, kas netiek pievilta,
Gaišo svētku prieku un ilgstošu mīlestību
un mīļus Ziemassvētkus, laimīgu, veselīgu un
panākumu bagātu Jauno 2013. gadu novēl bibliotekāres
Gunita un Daina

Lai Ziemassvētku prieks,
valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda
Ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas
paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums
Vispirms notiek mūsos…
Novēlu visiem klusus, sirsnīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Saticības, mīlestības un laimes pilnu Jauno gadu!
Kultūras pasākumu organizatore Aiga

Decembra notikumi Ramatas sākumskolā
Ziema šogad atnāca pavisam negaidīti, dāvājot biezu jo biezu sniega segu. Skolēni jau paspējuši slēpošanas trasi
izmēģināt, bet katru dienu pēdas atkal un atkal pazūd zem pūkainā sniega. „Kalns” pie skolas noslidināts pavisam gluds, jo
katru dienu šeit atskan bērnu smiekli un čalas. Skolas logu rūtīs līdzi baltajām sniega pūkām virpuļo baletdejotājas ar
sniega pārsliņām, telpās jau bērnus priecē izgreznotās eglītes un krāsainās lampiņu virtenes. Nākošais gads pēc horoskopa
zīmes ir Čūskas gads. Ko mums nesīs jaunais gads ir katra paša ziņā, bet visiem kopā tas sola veiksmi visos darbos, ja paši
čakli strādāsim.
Skolā mācību darbs mijas ar mēģinājumiem Ziemassvētku pasākumiem. Skolēniem pārbaudes darbos jāparāda
zināšanas, kas gūtas pirmajā mācību pusgadā. Katram taču liecību gribas saņemt ar labiem vērtējumiem. Lai izdodas
darbiņos saņemt augstākos novērtējumus un liecības lai priecē saņēmējus un viņu vecākus!
Skolas apkārtnē un ciema centrā celiņus no sniega tīra Gaitis no „bezdarbnieku darba programmas”. Skolas
kolektīva vārdā paldies Gaitim par sniega tīrīšanu un eglītēm skolas teātra pulciņa vajadzībām.
Pie skolas 7.decembrī ar rotaļām un burvju vārdiņiem tika iedegtas lampiņas lielajā eglē .
13. decembrī skolēni devās uz ūdens atrakciju parku Pērnavā. 3.un 4. klases skolēniem izklaides turpinājās skolā,
jo viņus esot pieteicies apciemot Rūķis.
Kultūras centrā, 17. decembrī plkst. 13.00, Ziemassvētku pasākums Ramatas pagasta vecākajai paaudzei.
Apsveikuma koncertu sniegs Ramatas sākumskolas skolēni un teātra pulciņa aktieri.
Skolā Ziemassvētku pasākumi notiks:
19.decembrī plkst. 10.00, skolas pirmsskolas grupu audzēkņu un Ramatas pagasta pirmsskolas bērnu
Ziemassvētku pasākums. Skaitīsim dzejoļus, dziedāsim, iesim rotaļās kopā ar Ziemassvētku vecīti un ….
20.decembrī plkst.18.00, Ziemassvētku pasākums skolēniem. Skolēnu koncertā radīsim Ziemassvētku noskaņu
sirdīs un prātos. Skolas aktieri priecēs ar uzvedumu „Lielie nedarbi”. Jācer, ka Ziemassvētku rūķis ar dāvanu maisu arī
paciemosies pasākumā. Esiet visi mīļi gaidīti !
Skolā turpinās makulatūras vākšana. Paldies visiem, kuri jau ir atveduši, kā arī tiem, kuri ir pieteikuši savas
sakrātās makulatūras nodošanu skolai. Konkursa noslēguma datums 2013.gada 15.marts. Šķirosim un nodosim.
Paldies saku visiem vecākiem par produktu ziedojumiem skolas kopgaldam, tā paēdam veselīgāk un lētāk.
Skolas kolektīva vārdā gadu mijā saku mīļu paldies visiem skolas labvēļiem pagastā un apkārtnē.
„Pasaule ir
pilna dāvanu mums visiem, ja vien mums ir acis, lai to ieraudzītu, sirds, lai to iemīlētu, un rokas, lai to saņemtu.... „
( Lūsija Moda Montgomoteja) Skolēnu Ziemas brīvdienas no 24.12.2012. - 04.01.2013. Vēlu visiem labi

atpūsties un tiekamies skolā 2013.gada 7.janvārī.

Skolas direktore Iveta Kaužēna.

2012. gada 17. oktobra sēdē Nr. 17 tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai domes izpilddirektora Gunāra Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu un pieņemto
lēmumu izpildes gaitu domes sēžu starplaikā, no 20.09.2012. līdz 17.10.2012.
3. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ūdens iela 5A, Mazsalacā, 600 m2 platībā, pārdodot to izsolē.
4. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Stārķīši”, Mazsalacas pag., zemes gabalu 3,0 ha un pievienot to
nekustamajam īpašumam „Tīši”, Mazsalacas pag.
6. Piešķirt brīvpusdienas Mazsalacas pirmsskolas izglītības grupas ”Sprīdītis” audzēknim un Mazsalacas
vidusskolas 5a klases izglītojamam līdz 2012.gada 31.decembrim;
8. Uzdot Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma „Sēļu sākumskola”, kas atrodas Sēļu pagastā, un sastāv no ēkas ar kopējo platību 965,7 m2 un zemes
gabala 4.13 ha platībā, izsoli. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu Ls 18550,20
un izsoles soli Ls 500,00.
9. Uzdot Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Skaņkalnes iela 8-7, Skaņkalne, Skaņkalnes pag., platību 73,5 m2, izsoli. Apstiprināt
nekustamā īpašuma nosacīto cenu jeb izsoles sākumcenu Ls 4062,39 un izsoles soli Ls 100,00.
10. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ķīši”, Ramatas pag., nedzīvojamo telpu nomas tiesību
izsoles rezultātus. Telpu „Ķīšos”, Ramatā, Ramatas pag., Mazsalacas nov., 21,8 m2 platībā iznomāt [..], par
nomas maksu Ls 1,00 (bez PVN) par 1 m2 mēnesī.
11. Veikt grozījumus 29.07.2009. apstiprinātajā Mazsalacas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) sākot ar 01.11.2012.
13. Atlikt jautājuma izskatīšanu un lūgt Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskajam fondam iesniegt detalizētu
tāmi par Pilsētas ģerboņu galerijas atjaunošanai nepieciešamajiem līdzekļiem.
16. Atļaut izcirst kokus gar pašvaldības autoceļu Bodītes- Teterīši, Kundziņi – Betlēme 154 kokus, rīkojot izsoli.
17. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi 2012.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam””.
18. Dzēst [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi uz 16.10.2012. Ls 64.93 un ar to saistīto
nokavējuma naudu, par nekustamo īpašumu „Lapsas”, Ramatas pag.
19. Dzēst SIA „LP LOTEKS”, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu uz 16.10.2012.
Ls 26.14 un ar

to saistīto nokavējuma naudu, par nekustamo īpašumu Baznīcas iela 22B, Mazsalacā.
20. Apstiprināt precizētās Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam galīgo redakciju.

2012. gada 31. oktobra ārkārtas sēdē Nr. 118 tika izskatīti šādi jautājumi:
o Nodeva nomā, rīkojot mutisku izsoli, Mazsalacas novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Nr.2 –
6,4 m2 platībā, Nr.7-21,4 m2 platībā Nr.8 – 11,1 m2 platībā, Nr.9 – 2,6 m2 platībā, kas atrodas nekustamā īpašumā
„Lībiešu pilskalns”, Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā, [..].
o Nolēma iesniegt projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mazsalacas
vidusskolas ēkā” pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai" II kārtā.
o Atbalstīja dalību Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” otrās kārtas konkursā „Skola
kā kopienas attīstības resurss” ar projektu „Sabiedrības atbalsta centra izaugsme Mazsalacas vidusskolā” ar
kopējām projekta izmaksām Ls 10542,05 (15000 EUR). Par projekta vadītāju norīkot Tūrisma un informācijas
atbalsta centra vadītāju Hariju Rokpelni.
P.S. Saīsināts. Ar pilnu tekstu var iepazīties mājas lapā
www.mazsalaca.lv

2012. gada 21. novembra sēdē Nr. 19 tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Pabeigt Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādi pēc spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un publicēt paziņojumu par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu novada informatīvajos izdevumos „Mazsalacas Ziņu Lapa”, „Ramatas
Vēstis”, „Skaņkalnes Ziņu Lapa” un Mazsalacas novada mājas lapā www.mazsalaca.lv.”
2. Atļaut sadalīt nekustāmo īpašumu „Lazdas”, Ramatas pag., atdalot no tā vienu zemes vienību 10,0 ha un
piešķirt tam nosaukumu „Vītoliņi”.
3. Veikt šādus grozījumus komiteju un komisiju sastāvā: 1. Par Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Inguna Liepiņu; 2. Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas
locekli ievēlēt Annu Penku, par komisijas priekšsēdētāja vietnieku - Viju Jaunalksni; 3. Par Pirmpirkuma tiesību
izmantošanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Viktoru Kalniņu; 4. Par Attīstības un Finanšu komitejas
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Kārli Rokpelni;
5. Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Ingunu Liepiņu; 6. Par Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieku
ievēlēt Daigu Urbanoviču.
4. Iznomāt [..] pašvaldībai piekrītošās zemes „Krūklīši”, Ramatas pag., 6.6 ha un
2.5 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām.
5. Pieņemt no [..] liela apjoma medību trofeju kolekcijas dāvinājumu un ņemt muzeja krājumu uzskaitē.
6. Nodot atsavināšanai, pārdodot to izsolē, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 2-3, Mazsalacā.
7. Piešķirt zemes vienībai 13,6 ha platībā nosaukumu „Ramatmalas mežs”.
9. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi 2009.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā””.
10. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”
11. Nodot Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata sabiedriskai apspriešanai no 22.11.2012. līdz 02.01.2013.
12. Atbalstīt finansiāli Mazsalacas pilsētas ģerboņa restaurāciju Rīgas Brāļu kapu Pilsētu ģerboņu galerijā,
piešķirot Ls 1000.
14. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt pašvaldībai piederošo cirsmu izsoli.
Apstiprināt cirsmu nosacīto (izsoles sākumcenu) cenu – Ls 23 650.
15. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošos kokmateriālus 17,48 m3, t.sk malka-9,66 m3, lietkoksne 7,83 m3,
pārdodot tos par brīvu cenu. Noteikt kokmateriālu nosacīto cenu Ls 255.
16. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošos zarus. Apstiprināt viena berkuba nosacīto cenu Ls 2,90.
17. Samazināt 19 personām par nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 % kā politiski
represētai personai 2013.gadā.
18.Nodot atsavināšanai, pārdodot to izsolē, pašvaldības nekustamo īpašumu „Pagastmāja”, Skaņkalnes pag.,
kas sastāv no vienas zemes vienības 0,9 ha un uz zemes vienības esošām 6 būvēm: māja, saimniecības ēka, kūts,
nojume, šķūnis, saimniecības ēka.
P.S. Saīsināts. Ar pārējiem lēmumiem un pilnu to tekstu var iepazīties www.mazsalaca.lv

Apsveicam „Gada cilvēkus Mazsalacas novadā 2012”
1. Vija Jaunzeme - par daudzveidīgas un interesantas kultūras dzīves veidošanu Mazsalacas novadā
2. Baiba Zilpauša – par ieguldīto sirds darbu jaunatnes vispusīgā izglītošanā
3. Mareks Bērziņš – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, par Mazsalacas novada vārda
popularizēšanu ārpus novada robežām
4. Kārlis Vanags – par ieguldījumu izglītībā un kultūrvides veidošanā Mazsalacas novadā
5. Ilzīte Celmiņa- par pašaizliedzīgu darbu novada iedzīvotāju veselības aprūpē, par aktīvu iesaistīšanos
sabiedriskajā dzīvē.
Atzinības pasniegt:
1. Merika Lūse – par radošu darbu ar jaunatni teātra jomā un Mazsalacas vidusskolas vārda
popularizēšanu ārpus novada robežām
2. Maija Daine – par pašaizliedzīgu darbu novada iedzīvotāju veselības aprūpē
3. Ilga Vergina – par pašaizliedzīgu, brīvprātīgu darbu vides sakopšanā Mazsalacas pilsētā
4. Laužņu ģimene – par aktīvu līdzdalību Mazsalacas novada kultūras un sporta pasākumos
5. Gundara Liepiņš – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā
6. Inga Strižņova- par inovatīvu izglītības metožu ieviešanu skolā
7. Rita Gluha – par ieguldījumu novada iedzīvotāju mūžizglītībā un veselīga dzīves veida
veicināšanā
8. Anta Ķirse - par veiksmīgi realizētu daudzdzīvokļu mājas siltināšanas projektu.
9. Valdis Tomsons – par pašaizliedzīgu darbu kora izaugsmē
10. Valērijs Pivins- par uzņēmējdarbības attīstību Mazsalacas novadā. Valdis Tomsons – par
pašaizliedzīgu darbu kora izaugsmē

Ramatas pagasta pārvalde un iedzīvotāji pateicas SIA „Eglītes mežs” vadītājai Dacei Mažanovai
par dāvināto malku šajā aukstajā ziemā un novēlam veiksmīgu un darbīgu Jauno gadu!
2013. gada 11. janvārī plkst. 22.00 Ramatas pagasta kultūras centrā „Čūskas gada karnevāls”.
Sēļu pagasta muižā 25.decembrī plkst.12.00 Ziemassvētku koncerts Sēļu pagasta senioriem. Ar Kārķu vokālo
ansambli „Baltie taureņi’ kopā muzicēs dziesminieks, Latvijas šlāgeraptauju dalībnieks Valdis Rogainis. Sēļu dāmu deju
grupa „Draiskules” seniorus sveiks ar jaunām dejām, pa vidu vēl teatralizēti joki. Būsim pagodināti, ja atbrauks seniori no
Ramatas, Mazsalacas, Skaņkalnes apkārtnes.
2012. gada 26. decembrī plkst.12.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā 2012. gadā Mazsalacas novadā dzimušo
bērnu sveikšana. Programmā: Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājās Annas Penkas un novada domes
priekšsēdētāja Gunāra Zundas apsveikumi. Mazsalacas novada Kultūras centra pirmskolas deju grupu „Danču bērni”
uzvedums „Deju karuselis”, vadītāja Baiba Bīviņa.
Mazsalacas novada pašvaldība aicina uz 2013.gada - Čūskas gada - sagaidīšanu 2012. gada 31. decembrī
plkst.23.45 pie Mazsalacas novada Kultūras centra. Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzruna. Svētku salūts.
2012. gada 28. decembrī plkst.21.00 Mazsalacas Kultūras centrā novada gada balle ar Andri Skuju.
Mazsalacas novada pašvaldība plāno izdot pastkartīšu komplektu ar ievērojamu novada vietu attēliem. Ik
vienam ir iespēja piedalīties ar savām fotogrāfijām. Labākie attēli tiks iespiesti ar atsauci uz autoru un ievietoti novada
pastkaršu komplektā. Foto attēlus digitālā formātā lūdzu nosūtīt uz e-pastu: harijs.rokpelnis@mazsalacasnovads.lv,
vai nogādāt personīgi uz Mazsalacas novada Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsta centrā.

Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj savu seģenīti
(L.t.dz.)


Pa mūžības taku aizgājuši
Arvīds Bērztīss (05.10.1927. – 06.11.2012.)
Elfrīda Brigita Jurjāne (11.12.1935. – 28.11.2012.)
Anna Alise Šķestere (23.12.1921. – 09.12.2012.)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem
Ramatas pagasta pārvaldes kolektīvs

Pārdomām: Jums nekad netiek dota vēlēšanās, kurai līdzi netiktu dota spēja to piepildīt. Taču jums

vajag papūlēties tās labā.

(Ričards Bahs "Ilūzijas")

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)

