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Sēsties, saulīte, dimanta krēslā,
Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem.
Sēsties, saulīte, skaidrības kalnā,
Aizdzen miglu no birzīm un druvām,
Susini purvus, susini dangas,
Rādi tautai skaidrības ceļu.
/Kārlis Skalbe/

2012. gada 16. novembrī plkst. 20.00 Ramatas pagasta kultūras centrā
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts pasākums.
Programmā: Svētku uzruna; Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu
Mazsalacas novadu” uzvarētāju apbalvošana; Jelgavas zvanu ansambļa
„Accelerando” koncerts; svētku balle ar grupu „Bruģis” (ieeja ballē Ls.2.00)

Starptautisko konkursu laureāte Ieva Lapšāne un dzejnieks, mūziķis Aivars Lapšāns ielūdz uz savu
koncertu
19.NOVEMBRĪ PLKST.18.00 SĒĻU MUIŽĀ.
Koncerta pirmā daļa veltīta LATVIJAI, TAUTAI, otrā daļa veltīta rudens mīlestībai…
Mēs Jūs ļoti gaidīsim – koncerts būs bezgala mīļš un izjusts. Pirms koncerta Sēļu pagasta sakoptāko sētu
īpašnieku apbalvošana. Koncertā ieeja brīva.
Par goda nosaukuma „Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2012” piešķiršanu
1. Goda nosaukumu „Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2012” piešķir reizi gadā ne vairāk kā 5 personām,
kas ar mērķtiecīgu darbu gada laikā ir veicinājusi Mazsalacas novada attīstību ekonomikas jomā,
lauksaimniecības jomā, infrastruktūras sakārtošanā, transporta un sakaru attīstībā, izglītības, kultūras, sporta
jomā, veselības un sociālajā aprūpē, starptautisko sakaru stiprināšanā, vizuāli pievilcīgas novada ainavas
veidošanā un popularizējusi novada vārdu ārpus tās robežām.
2. Pretendentus (ne vairāk kā 5 personas) uz goda nosaukuma „Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2012”
izvirza Mazsalacas novada iedzīvotāji, iesniedzot novada pašvaldībā speciālas anketas /pielikumā/, kurās ir
pamatojums savai izvēlei par katru pretendentu.
3. Balsošanas anketas iesniedzamas katru gadu līdz 1. decembrim.
4. Novada domes priekšsēdētājs nevar būt pretendents, balsis par viņu netiek skaitītas.
5. Mazsalacas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja izvērtē kandidātus, tos apstiprina
novada domes sēdē.
6. Goda nosaukuma „Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2012” ieguvējs saņem piemiņas balvu,
pateicību par paveikto aizvadītā gada laikā un ielūgumu uz vienu gadu /līdz nākošā gada 29. decembrim/ uz
novada pašvaldības rīkotajiem pasākumiem.
7. Goda nosaukuma „Gada cilvēks Mazsalacas novadā 2012” ieguvēji tiek pasludināti katru gadu
decembrī novada Ziemassvētku pasākumā.
8. Aizpildītās anketas iesniegt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā vai sūtīt pa
faksu 64251908, vai e-pastu mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

Zaļsārta ausma pamalē
nāk manu rītu sveicināt
guns gunskurā kuras
vakars nāk ar draugu sveicienu
gads pie dzīves ceļa klāt
nākas turpināt. (D. Čākure)

Zanei ELSEI
Mirdzai MEISTEREI,
Rasmai ĶIBEREI
un visiem novembra
jubilāriem!

2012. gada 19. septembra sēdē Nr. 15 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 22.08.2012. līdz 19.09.2012.
2. Uzdot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļai organizēt Kultūras centra saimniecības ēkā iebūvēto
abu saldējamo kameru demontāžu. Gaļas maļamo mašīnu un presi nodot Mazsalacas novada muzejam un
iekļaut tos muzeja krājumos katru par bilances vērtību Ls 1,00.
3. Nosūtīt vēstuli adresētu Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un Valsts kancelejas direktorei Elitai
Dreimanei par lūgumu apturēt Ministra kabineta „Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam,
kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas komersantu, kuru tad ir pats izvēlējies” projekta tālāku virzību.
4. Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pīlādži” un „Rijas” Mazsalacas pag.,
Mazsalacas nov., sadalīšanai, atdalot no zemes vienības zemes gabalus.
5. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku
palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2 2013.gadā”.
6. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par
pašvaldības nodevām Mazsalacas novadā”.
7. Veikt grozījumus 15.02.2012. apstiprinātajā Mazsalacas novada pašvaldības, to iestāžu, struktūrvienību
amatu un amatalgu sarakstā sākot ar 01.10.2012.
8.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas un zemes nomas maksas parādu
īpašumam ”Krūklīši”, Ramatas pag., Mazsalacas nov.
9. Atcelt ciema statusu Mazsalacas novada Sēļu pagastā esošajiem ciemiem Pantene un Pilāti. Apstiprināt
adreses bijušajā Pantenes ciemā un bijušajā Pilātu ciemā.
10. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – ugunsdzēsības automašīnu GAZ–53-12(AC-30),
1985.g., pārdodot to par brīvu cenu. Noteikt ugunsdzēsības automašīnai GAZ–53-12(AC-30), 1985.g.,
nosacīto cenu Ls 230,00 (divi simti trīsdesmit lati)
11. Nodot nomā Mazsalacas novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamo telpu 21,8 m2, kas atrodas
nekustamā īpašumā „Ķīši”, Ramatā, Ramatas pagastā, rīkojot mutisku izsoli. Telpu iznomāšanas mērķissaimnieciskās darbības veikšana. Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā. Nosacītā nomas
maksa: Ls 1,00 (bez PVN) par 1 m2 mēnesī. Iznomāšanas termiņš līdz 12 gadiem.
12. Piešķirt no pārējo kultūras pasākumu tāmes Ls 100,00 (simts latu) nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”
grāmatas „Sibīrijas bērni” 2. sējuma tulkošanai un izdošanai angļu valodā.
13. Piešķirt nekustamam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības [..] 8,5 ha platībā, nosaukumu
„Avotiņi”, Skaņkalnes pag.
14. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim Mazsalacas novadā”.
15. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lazdas”, Ramatas pag.., kas sastāv no 5 zemes vienībām [..] atdalot
no tā vienu zemes vienību 8,0 ha platībā [..] un piešķirt tam nosaukumu „Lazdiņas”.

2012. gada 28. septembra ārkārtas sēdē Nr. 16 tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2012.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam””.
2. Ar 01.09.2012. apstiprināt valsts 2012.gada trīs mēnešiem piešķirtās mērķdotācijas 67 901 LVL
Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai sadales kārtību. Noteikt pedagoģisko darbinieku algas likmi Ramatas sākumskolas vispārējās
pamatizglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, ievērojot pedagoģisko darba stāžu (gados):
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Noteikt pedagoģisko darbinieku algas likmi 0.806 amata vietām Ramatas sākumskolas vadītājai 396, 99 LVL,
t.sk. 0.287 amata vietām no valsts piešķirtās mērķdotācijas 140,99 LVL.
3. Ar 01.01.2012. apstiprināt valsts 2012.gada trīs mēnešiem piešķirtās mērķdotācijas 5760,00 LVL
Mazsalacas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai sadales kārtību.
4. Apstiprināt amatalgu likmes izglītības iestāžu vadītājiem un administrācijai.
5. Apstiprināt SIA „Investīciju Risinājumu Birojs” izstrādāto un 2012. gadā iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II
kārta”. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Banga KPU” ieguldījuma daļu 19 536,47 lati, kas sastāda 15%
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 110
706,68 lati.
P.S. Saīsināts. Ar pilnu tekstu var iepazīties mājas lapā www.mazsalaca.lv

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
Saskaņā ar Mazsalacas novada domes 2012.gada 17. oktobra lēmumu Nr.17.,15 sabiedriskajai
apspriešanai tiek nodota Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 1.redakcija,
nosakot tās publiskās apspriešanas termiņu no šā gada 1. novembra līdz 20. decembrim.
Ar Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 1.redakcijas materiāliem
no 1. novembra līdz 20. decembrim var iepazīties:
Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
Mazsalacas novada Sēļu un Ramatas pagastu pārvaldēs darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
Mazsalacas novada pašvaldības mājas lapā - http://www.mazsalaca.lv.
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.
1.redakcijas materiāliem iespējams iesniegt līdz 2012.gada 20. decembrim, nosūtot pa pastu vai iesniedzot
personīgi Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV – 4215.
Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas
sanāksmes notiks:
1. 2012.gada 5. decembrī plkst.14.00 – Ramatas pagasta pārvaldē, "Ķīši", Ramata, Ramatas pagasts
2. 2012.gada 5. decembrī plkst.15.30 – Mazsalacas Kultūras centrā, Rūjienas iela 1, Mazsalaca
Par Mazsalacas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam izstrādi un par sabiedrības līdzdalību
atbildīgā persona - Mazsalacas novada projektu vadītāja Inguna Zukure, telefons 28653210, epasts inguna.zukure@mazsalaca.lv. Teritorijas plānojuma izstrādātājs - SIA „Livland”.
Mazsalacas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” ietvaros.

Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” paziņojums
Biedrības „No Salacas līdz Rūjai" paziņo par VI kārtas atklāta projektu konkursa izsludināšanu „Lauku attīstības
programmas 2007. - 2013. gadam" pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 2009. - 2013. gadam.
Stratēģijas realizēšanai tiek izsludināts konkurss divām rīcībām ar kopējo finansējumu 59720,67 LVL
1. rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde". Atbalsta apjoms ir 30 226, 57 LVL
2. rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos". Atbalsta apjoms ir 29494,10
LVL. Projektu iesniegšanas kārta tiek paredzēta no 2012. gada 5. decembra līdz 2013. gada 5. janvārim.
Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām un projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī minimālo punktu skaitu
pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: birojā - Valmierā Mūrmuižas ielā 9, darba dienās no 13.00 līdz 16.30 vai
zvanot pa telefonu 64207459, mob.t. 29188612, vai izmantojot e-pastu vidzeme@llkc.lv, kā arī Lauku Atbalsta Dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv
Vairāk informācijas un palīdzība projektu sagatavošanā, sazinoties ar Mazsalacas novada lauku konsultanti Ritu Gluhu,
e-pasts: rita.gluha@llkc.lv, tel.: 26362938.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „No Salacas līdz Rūjai" birojā Valmierā Mūrmuižas ielā 9, līdz 2013. gada 5.
janvārim.

Aicina apgūt rokdarbus

*Ramatas pagasta kultūras centrs aicina uz Rokdarbu dienu „Dari pats un māci citiem”, kas notiks 22.oktobrī
no plkst.18.00. Pasākuma mērķis ir rudens un ziemas vakaros dalīties pieredzē, rādīt, mācīt un apgūt jaunas prasmes
rokdarbos: adīšanā; tamborēšanā; filcēšanā; aušanā (prievītes, grāmatzīmes); zīda apgleznošanā, dekupāžā un citos
rokdarba veidos, pārrunāt iespējas kā realizēt savus izstrādājumus. Šajā reizē kopā ar Ilutu mācīsimies veidot dažādus
dāvanu pušķus. Arī šogad no 10. -17. decembrim Ramatas pagasta pārvaldes zālē veidosim savu rokdarbu izstādi.
Aicināti visi pagasta rokdarbnieki!
*Mazsalacas novada Kultūras centrā starptautiskā projekta „Bridging Baltic” ietvaros norisināsies
dažādas bezmaksas nodarbības:
1. 6., 20., 27. novembrī plkst. 17.00-20.00 Rombu adīšana, vadītāja Ināra Berga;
2. 1., 15., 29. novembrī plkst. 15.00-18.00 Zeķu, cimdu adīšana, vadītāja Rita Ertmane;
3. 1., 15. novembrī plkst.17.00-20.00 Aušana, vadītāja Gunta Jēkabsone;
4. 28. novembrī plkst.16.00-19.00 Aušana, vadītāja Gunta Jēkabsone;
5. 25. novembrī no plkst.11.00-15.00 Knipelēšana, vadītāja Dagmāra Prīberga;
6. 25. novembrī no plkst.11.00-15.00 Filcēšana, vadītāja Gita Prīberga.
7. 10. novembrī plkst. 11.00-15.00 Dubultcimdu adīšana, vadītāja Rasma Āboltiņa
8. 17. novembrī plkst. 11.00-15.00 Dubultcimdu adīšana, vadītāja Rasma Āboltiņa
9. 28. novembrī plkst. 13.00-16.00 Dubultcimdu adīšana, vadītāja Rasma Āboltiņa
Sīkāka informācija Kultūras centrā vai pa tālruni 29179179.

*2012. gada 30. novembrī no plkst. 10.00- 12.30 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistu
konsultāciju diena Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Mazsalacā, Pērnavas ielā -4, 2. stāva zālē. Speciālisti un
iedzīvotāji aicināti konsultēties par bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšu.
*2012. gada 12. decembrī plkst 12.00 Mazsalacas pirmskolas izglītības iestādes zālē, Parka ielā 14., SIA
„Vidzemes slimnīca” vecmātes Antra Kupriša un Vita Asarīte aicina uz sarunu par krūts barošanu topošās māmiņas un
esošās māmiņas.


Šorīt zīlīte knābī nes kaut ko baltu.
Es nodrebu.
Varbūt vēstule no sen nesatiktiem draugiem.
Viņa to noliek uz palodzes.
Es paskatos –
Ziema ir atnesta man ... (E.Vēciņa)

Sirdī un domās esam kopā
ar Tevi, Aleksandra,
no dēla atvadoties
Klubiņa „Atvasara” kolektīvs

Pārdomām: Nav jāsatraucas nedz par lielām, nedz mazām nepatikšanām.
Jau pēc mirkļa kā vienas, tā otras būs pagātnē.
(Anna Kraule)
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)

