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Mazsalacas novada ģerbonis
2012.gada 6.septembrī Valsts Prezidenta pilī notika Ģerboņu pasniegšanas svētki, kuros
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Zunda novada vārdā no prezidenta Andra
Bērziņa kunga saņēma oficiāli parakstītu novada ģerboni. Šajos svētkos piedalījās ģerboņa autori
mākslinieki Linda Daņiļevska un Rauls Liepiņš, novada pārstāvji Sēļu pagasta bibliotēkas vadītāja
Vija Jaunzeme un Mazsalacas kultūras novada centra direktore Dace Jurka. Mazsalacas novada
kultūras centra vokālais ansamblis "Ēra" sniedza vokālu priekšnesumu visiem klātesošajiem kā dāvanu no
Mazsalacas novada. Mazsalacas novada ģerbonim ir tradicionālā ģerboņa forma – vertikāls taisnstūris ar pusaplī
noapaļotu apakšu. Ģerbonī izmantotie elementi raksturo novada vēsturiski ģeogrāfiskās vadzvaigznes – Skaņokalnu,
Salacas upi un novada lepnumu – smilšu neļķi. Ģerboņa kreisajā apakšējā daļā zelta krāsā ir ieskicēta Skaņākalna
aprise, tādejādi pasvītrojot klints būtisko vietu un lomu novadā. Klints visbiežāk ceļotāja acīm atklājas zeltaini
sarkanīgos toņos, tādēļ ģerbonī Skaņākalna siluetam izvēlēta zelta krāsa. Ģerboņa augšējā daļā izmantotā zilā krāsa
raksturo Salacas upi, kas caurvij novadu, dodot veldzi dabai un iztiku cilvēkiem, reizē to padarot par vienu no
iecienītākajiem ūdens tūristu maršrutiem Latvijā. Ģerboņa labās puses centrālajā daļā attēlota unikālā smilšu neļķe,
kura aug Mazsalacas pagastā esošajās Neļķu klintīs. Balto ziedu unikālu dara tā reibinošā smarža un niecīgā sakņu
sistēma, kurai nepieciešami vien pāris centimetru augsnes, lai augs varētu nostiprināties klints slīpumā. Smilšu
Neļķe atrodas Latvijas aizsargājamo augu sarakstā, turklāt Neļķu klintis ir vienīgā vieta Latvijas iekšzemē, kur augs
sastopams. Neļķes zieds, dzidrs avota ūdens un klintis ģerbonī izvēlēti, lai pasvītrotu novada unikalitāti, vides tīrību
un cieņu pret kultūrvēsturiskajām vērtībām. Saīsināts. Skatīt www.mazsalaca.lv / pašvaldība/ziņas par
pašvaldību/Mazsalacas novada ģerbonis.

Jau oktobris ... arī Ramatas sākumskolā.
Šogad skolā mācās 68 audzēkņi: 32 skolēni no 1.- 4. klasei un 36 pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi: 5/6
gadīgie -17 bērni, 1,5/4 gadīgie – 19 bērni. Skolā arī šogad 2.- 4.klašu skolēniem ir novada pašvaldības apmaksātas
pusdienas. 1.klases skolēni brīvpusdienas saņem no valsts. Lai nodrošinātu veselīgu un arī lētāku ēdināšanu, vecāki
ziedo skolas kopgaldam pašu izaudzēto – kartupeļus, burkānus, bietes, sīpolus, kāpostus un dzērvenes. Paldies
visiem vecākiem !!!
Septembra mēnesī pavadīta skaista Zinību - pirmā skolas diena. Aizsteigusies Dzejas diena, Olimpiskā diena
un Miķeļdiena ar Miķeļtirgu arī jau pavadītas. 26.septembrī skolā viesojās leļļu teātris Doktors Aikāsāp ar
draugiem. Arī oktobris solās būt interesants.
Jau otro gadu mūsu skolas skolēni, no 1.-4.klasei, programmas „Skolas auglis” ietvaros, trīs dienas nedēļā,
saņems bezmaksas augļus – ābolus. Šo programmu atbalsta Eiropas savienība, un atbalsts tiks saņemts no
2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 28.februārim. Ābolus mums piegādās no Kocēnu pagasta saimniecības
„Jaunbrēmeles”.
12.oktobrī notiks Skolotāju diena. Kā ierasts, 4.klases skolēni iejutīsies pedagogu lomās gan skolā gan
pirmsskolas grupās. Gatavošanās šai svarīgajai dienai manāma jau tagad. Vēlu veiksmi jaunajiem skolotājiem.
Savukārt skolotāji un skolas darbinieki tiek lūgti uz Mazsalacas kultūras centru, kur notiks svinīgs pasākums par
godu Skolotāju dienai visiem novada izglītības iestāžu darbiniekiem.
Arī šogad skola ir pieteikusies „Zaļās jostas” izsludinātajā makulatūras vākšanas konkursā. Mēs kopā ar
bērniem mācāmies saudzēt dabu, visu dabā mītošo dzīvo radību, stāstām par katra vietu un nozīmi dabā. Vācot
makulatūru, mēs saudzēsim kokus, savukārt koki veido skaistus mežus, kur mēs dodamies atpūsties un vākt dažādas
meža veltes. Konkursa noslēguma datums ir 2013.gada 15.marts.
Oktobra beigās, 26.oktobrī, pēdējā dienā pirms brīvdienām plānota skolēnu ekskursija uz Cēsīm uz bērnu
zinātnes centru ZINOO. (Sīkāk adresē www.zinoo.lv)
Skolēnu Rudens brīvdienas no 29.oktobra līdz 2.novembrim.
Kā vienmēr aicinu vecākus, vecvecākus, visus, kas ir kopā ar bērniem brīvdienās, lasiet kopā ar bērniem
grāmatas, r u n ā j i e t ar bērniem, palīdziet skatīties dabā, stāstiet, skaidrojiet, eksperimentējiet….nododiet savas
zināšanas bērniem.
Ramatas sākumskolas direktore Iveta Kaužēna

Arno JARVELAHTAM,
Valteram RUBIŅAM,
Arvīdam BĒRZTĪSAM
un visiem oktobra
jubilāriem!

Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari
un gadu no mūža aiznes sev līdz,
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo
Pīlādžu ogu sarkanais spīts.
Tas palīdz saglabāt saules gaismu,
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz.
Lai gaišas domas un vieglu soli
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts.
/Lauma Daugiša/

Skolu informatizācija.
Mazsalacas novada skolās mācību darbs kļuvis modernāks, jo 2012.gada jūnijā tika pabeigtas visas projektā
"Mazsalacas vidusskolas informatizācija un Mazsalacas novada Ramatas sākumskolas informatizācija" plānotās
aktivitātes, projekta Nr. 2009/0332/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/588.
Projekta ietvaros Mazsalacas divas novada izglītības iestādes saņēma stacionāros un portatīvos datorus,
multimediju tehnikas iekārtas, kā arī abās skolās tika ierīkoti lokālie datortīkli. Mazsalacas vidusskolai tika piegādāti 43
stacionārie datori, 1 multimediju tehnikas komplekts un 2 skolotāja portatīvie datori. Ramatas sākumskolai tika piegādāti
2 stacionārie datori, 1 multimediju tehnikas komplekts un 1 skolotāja portatīvais dators. Multimediju tehnikas komplekts
sastāv no portatīvā datora, digitālās interaktīvās tāfeles ar stereo skaņas sistēmu, digitālā projektora, digitālās datu
kameras un programmnodrošinājuma latviešu valodā. Iegādātās iekārtas ir jaudīgas un modernas, un tās dod iespēju
skolas ikdienā lietot mūsdienīgas tehnoloģijas, padarot mācību procesu interesantāku un tajā izmantot daudzveidīgāku
informāciju. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 44483,10 lati, un tās 100 % apmērā tiek finansētas no Eiropas
reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.
Inguna Zukure, projektu vadītāja

2012. gada 22. augusta Mazsalacas novada domes kārtējā sēdē Nr. 14 tika izskatīti šādi
jautājumi:
 Pieņemt zināšanai domes izpilddirektora Gunāra Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu un pieņemto lēmumu
izpildes gaitu domes sēžu starplaikā, no 18.07.2012.– 22.08.2012.
Veikt labojumu 18.07.2012. novada domes sēdes lēmuma Nr.13.,13 „Par zemes vienību piekritību Mazsalacas
novada pašvaldībai” lemjošajā daļā.
 Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi „Šķobas”, Mazsalacas pag., „Rūjas pļavas”,
Sēļu pag., „Bērzkalni”, Ramatas pag., uz zemes vienību Pērnavas ielā 26, Mazsalacā,
 Iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Augšlīči”, Skaņkalnes pag., „Radziņtalča kalte”, Ramatas pag.,
un Parka ielā 30B, Mazsalacā.
 Mainīt nosaukumu Ramatas pagastā esošai zemes vienībai 6,7 ha, no „Sulas ” uz „Strazdiņi 1”.
 Iekļaut Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības bilances uzskaitē Mazsalacas novada pašvaldībai
piekrītošas zemes vienības „Bērzkalni”, Ramatas pag. u.c.
 Apstiprināt nosacīto cenu nekustamam īpašumam „Vanagi 1”, Sēļu pag., 3,85 m2, Ls 1603,20.
 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ādmiņi”, Mazsalacas pag., „Kalnpajas”, Skaņkalnes pag., izstrādāto Zemes
ierīcības projektu.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunmucenieki”, Skaņkalnes pag., un atdalītajai zemes vienībai 9.6 ha piešķirt
nosaukumu „Jaunbrieži”.
 Piešķirt zemes vienībām nosaukumu „Muižas sils” un „Parkmaļu pļava”.
 Noteikt, ka Mazsalacas novada pašvaldībai piekrīt un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Mazsalacas novada
pašvaldības vārda rezerves zemes fondā esošā zemes vienība – „Rauskas ūdenskrātuve”, 34,5 ha, zemes vienības
kadastrālā vērtība uz 01.01.2012. Ls 828.
 Nodot atsavināšanai, pārdodot to izsolē, pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Skaņkalnes iela 8-7, Skaņkalnē,
Skaņkalnes pag.
 Uzdot kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, lemjot par peļņas izlietošanu, noteikt, ka peļņa izlietojama iepriekšējo
gadu zaudējumu segšanai.
 Izīrēt pašvaldības dzīvokļus Bērzu ielā 2-2, Skaņkalnē, Skaņkalnes pag., Parka ielā 9, Mazsalacā.
 Atļaut biedrībai „Mazsalacas novada senioru biedrība „Atbalss”” rīkot Mazsalacas novada senioru jautrības
spēles.

 Apstiprināt 2012.gada 27.jūlija rīkojumu Nr.42 „Par projekta „Bridging Baltic” vadītāja un grāmatveža
noteikšanu”. Par programmas Central Baltic INTERREG IV A Programmas 2007-2013 projekta „Young People`s
Cultural right in the Baltic Sea region” (Bridging Baltic) vadītāju apstiprināt [..] uz laiku no 01.08.2012. līdz
31.12.2013. Projekta vadītāja darba samaksu noteikt no līdzekļiem, kas iegūti no starptautiskās sadarbības līguma,
Ls 266,00 mēnesī, 0,5 amata vietas. Par programmas Central Baltic INTERREG IV A Programmas 2007-2013 projekta
„Young People`s Cultural right in the Baltic Sea region” (Bridging Baltic) grāmatvedi apstiprināt [..], uz noteiktu laiku
no 13.08.2012. līdz 31.12.2013. Projekta grāmatvedim samaksu par papildu darbu noteikt no līdzekļiem, kas iegūti
no starptautiskās sadarbības līguma, Ls 184,00 mēnesī, 0,37 amata vietas.
 Norīkot Mazsalacas novada domes priekšsēdētāju Gunāru Zundu Central Baltic INTERREG IV A Programmas
2007-2013 projekta „Young People`s Cultural right in the Baltic Sea region” (Bridging Baltic) vadības grupā un
komandēt uz Zviedriju laikā no 2012.gada 26.augusta līdz 2012.gada 31.augustam, lai apmeklētu projekta
koordinatoru, finanšu un vadības grupas dalībnieku tikšanos Central Baltic INTERREG IV A Programmas 2007-2013
projekta „Young People`s Cultural right in the Baltic Sea region” (Bridging Baltic) ietvaros.
 Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9 „Par ceļu aizsardzību Mazsalacas novadā, veicot smagās kravas
pārvadājumus”.
 Mainīt adresi Rīgas iela 1-1, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 uz adresi Rīgas iela 1A, Mazsalaca,
Mazsalacas novads, LV-4215.
 Piešķirt nosaukumus zemes vienībām Ramatas pagastā.
 Atbalstīt projekta Nr. 3DP/5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/011 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II
kārta”, Kohēzijas fonda finansējuma atlikuma izlietošanu realizējot jaunu investīciju projektu, nepārsniedzot
Kohēzijas fonda finansējuma atlikumu LVL 14800 apjomā.
 Precizēt 16.05.2012. sēdes lēmumu Nr. 10.,15 „Par pašvaldības dalību projektu konkursā „Lauku attīstības
programmas 2007. -2013.gadam” pasākumā „Vietējas attīstības stratēģija” ar projektu „Krēslu iegāde Sēļu pagasta
Tautas namā””.
 Apstiprināt ar 2012.gada 1.augustu pašvaldības transporta līdzeklim VW Transporter, reģistrācijas Nr. HP 9083,
degvielas patēriņa normu 9 litri DD uz 100 km nobraukumu.
 Pieņemt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par
Mazsalacas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””.

Velomaršruta atklāšana
13. oktobrī notiks velomaršruta "Pa Ādama pēdām", kas balstīts Sanitas
Reinsones sastādītās autobiogrāfiskās grāmatas "Ādama stāsts" aprakstītajiem
notikumiem, atklāšana. Pulcēšanās Ramatas ciemā pie Kultūras centra plkst.
10:00. Līdzi jāņem velosipēds, piemērots apģērbs un labs noskaņojums. Maršruta
kopējais garums 50 km. Pa ceļam 10 pieturas punkti, kuros varēsim iepazīties ar
Valtenbergas (tagad Ramatas) pagasta „Mucenieku” mājas zemnieka Ādama
Purmaļa sievas meklējumiem, Ramatas pagasta vēsturi un dzīvi 19. gs. beigās, 20. gs sākumā.
Harijs Rokpelnis, TIUAC vadītājs

Paziņojums par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli
Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē izsola nomas tiesības šādai Mazsalacas novada
pašvaldībai piederošai nedzīvojamai telpai ar platību 21,8 m2 , kas atrodas „Ķīšos”, Ramatā, Ramatas
pagastā, Mazsalacas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 9676 005 0099 001, mutiska pirmreizēja nomas
tiesību izsole. Nosacītā nomas maksa: Ls 1,00 (bez PVN) par 1 m 2 mēnesī. Iznomāšanas termiņš līdz 12
gadiem. Interesenti var veikt izsolāmās telpas apskati, iepriekš saskaņojot ar Ramatas pagasta pārvaldes
vadītājas vietnieci Ingunu Liepiņu vai lietvedi Ritu Gluhu (tālrunis 64230602, e-pasts: ramatas.pp@
mazsalacasnovads.lv).
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4,
Mazsalacā, katru darba dienu līdz 12.10.2012. plkst. 10:00. Pretendentu pieteikumu atvēršana notiks
2012.gada 12.oktobrī plkst.10.00. Nomas tiesību izsole notiks 2012.gada 12.oktobrī 10.15 Mazsalacas
novada pašvaldības ēkā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, mutiskā izsolē. Izsoles solis Ls 0,05par 1 m 2.

Nodokļa atbalsta pasākums nekustamā īpašuma nodoklim
19.09.2012. Mazsalacas novada pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.14 ”Par
nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Mazsalacas novadā.” Ar
noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.mazsalaca.lv
Nodokļa atbalsta pasākums (turpmāk tekstā NAP) ir vienu reizi veicams pasākums, saskaņā ar kuru
nokavējuma nauda, kas saistīta ar nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu uz 01.09.2011., var tikt
dzēsta, ja līdz noteiktajam termiņam tiek samaksāts nodokļa pamatparāds. Dalībai NAP var pieteikties
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji sākot no 01.10.2012. līdz 31.12.2012., kuriem ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
pēc stāvokļa uz 01.09.2011, un tas nav samaksāts līdz 01.10.2012.
Personām, kurām ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds pēc stāvokļa uz 01.09.2011., lūdzam pieprasīt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un ar to saistītajiem maksājumiem Mazsalacas
novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, iesniedzot rakstisku pieprasījumu vai pa tālruni 64251321.
Mazsalacas novada pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas nosūtīs
nodokļa maksātājam informatīvo vēstuli par nekustamā īpašuma nodokļa konta stāvokli uz 01.10.2012.,
un aizpildītu iesnieguma formu par piedalīšanos NAP.
Ja izlemsiet piedalīties NAP, lūdzam līdz 31.12.2012. iesniegt parakstītu aizpildīto iesnieguma formu
Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.
Mīļie ramatieši, gaidām Jūs 16.novembra vakarā, plkst.19.00 Sēļu muižā uz ļoti
romantisku Ievas & Aivara Lapšānu koncertu, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai!
Ieeja - brīva. Koncertu finansiāli atbalsta Sēļu pagasta pārvalde.

Ramatas Kultūras centrā 2012. gada 12. oktobrī plkst.
22.00 Rudens balle kopā ar kapteini Andri. Ieeja Ls 2.00
EKO laukumā Mazsalacā gaida arī Ramatas pagasta iedzīvotājus
Adrese: Pērnavas iela 16, Mazsalaca, Mazsalacas novads

Pudeļu un burku stiklu, logu stiklu, kartonu, papīru, tetrapakas,

Darba laiks:

PET pudeles, polietilēna plēves, metāla bundžas, sadzīves

Pirmdiena

10:00 – 18:00

Otrdiena

10:00 – 18:00

Trešdiena

-

bīstamos atkritumus (akumulatori, baterijas, luminiscentās
lampas), .nolietotu, neizjauktu sadzīves tehniku.
EKO laukumā ZAAO klienti var saņemt atlaižu karti:
Atnes uz EKO laukumu vismaz 0,25 m3 otrreizējās izejvielas

Ceturtdiena 10:00 – 18:00

(makulatūra, stikls, plēve, PET pudeles), par ko atlaižu kartē
saņemsi 1 zīmodziņu. Sakrāj 10 zīmodziņus. Aizpildīto atlaižu

Piektdiena

10:00 – 18:00

Sestdiena

10:00 – 18:00

rēķinam par sadzīves atkritumu izvešanu.

Svētdiena

-

Papildus informācija par atkritumu šķirošanu: tālr.

EKO laukumā var novietot bez maksas:

Pārdomām:

karti nodod EKO laukuma pārzinim. Saņem atlaidi (Ls 2,-)

64281250 vai 26132288; http://www.zaao.lv/ sadaļā
Atkritumu šķirošana.

Nav laiks. Ir tikai mirkļi – ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti.

/I.Ziedonis/

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)

