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2013. gada 27. janvārī plkst. 15.00
Ramatas Kultūras centrā Ramatas amatierteātra izrāde
Baibas Jukņēvičas joku luga „Ak, šī jaukā lauku dzīve!”
Darbojošās personas:
Diāna, strādniece zemnieku sētā – Santa Ivanova
Sinta, pilsētniece, kas neko neprot – Aiga Zaķe
Saimnieks – Harijs Rokpelnis
Vecā Prauliena, saimnieka māte – Olga Vilkaplatere
Policists Juris Jusītis, saimnieka draugs – Jānis Tauriņš
Jopciks, kaimiņš – Dzintars Švītiņš
Tukiņ Lija, Jopcika sieva – Mārīte Ķūrēna
Pastniece – Sniedze Tauriņa
1.Pilsētniece – Inga Strižņova
2. Pilsētniece – Ilze Slotiņa
Reportieris – Sandis Serma
Režisore – Gunta Maskaviča
Sufliere – Žanete Damošjus-Tauriņa
Skatuves noformējums – Inese Tropa, Sandris Zaķis
Ieeja - Ls 1.00, skolniekiem Ls 0.50
Bijušajiem Ramatas amatierteātra dalībniekiem - ieeja brīva

Pirmie gada mēneši Ramatas sākumskolā
Pēc Ziemassvētku atkušņa atkal ir atgriezusies ziema. Skaista, ar bagātu sniega segu, ar skaistiem
sarmotiem kokiem, ar ļoti aukstām dienām. Skolēni čakli mācās, jo zinošākajiem pavasarī būs jāpiedalās
starpnovadu olimpiādē. Diemžēl vīrusi šoziem mūsu skolai garām neiet, slimo skolēni, bet mazie
pirmsskolēni jau gandrīz visi ir izslimojuši. Priecājamies par saulainajām dienām, jo tad bērni var braukt no
kalniņa ar ragavām un „ābolīšiem”, kā arī nostiprināt slēpošanas iemaņas.
No 2013.gada janvāra valsts apmaksātas pusdienas sāka saņemt visi 2.klases skolēni. Vadoties pēc
mūsu pusdienu izmaksām, otrklasnieki saņem arī apmaksātu launagu.
Trīs reizes nedēļā skolēni mielojas ar Latvijā augušo ābolu, jo projekts „Skolas auglis” to nodrošinās
līdz 28 februārim.
Pirmsskolas mazo grupiņu sāk apmeklēt 3 jauni bērni – 1 no Ramatas pagasta, 1 no Mazsalacas
pilsētas un 1 no Mazsalacas pagasta.
Tuvojas janvāra pēdējās dienas. 28.janvāris – Draudzīgā aicinājuma diena. Daudzu gadu garumā
mūsu skolai dāvinājumu sniedza Daila Ošeniece. Arī šajā dienā pieminēsim Dailīti, skatīsim viņas dāvinātās
grāmatas, stāstīsim bērniem par Draudzīgā aicinājuma ideju un dāvinātājiem. Domājams, ka Dailīte no
mākoņu maliņas mūs vēro un priecājas par grāmatām kopā ar mums.
Februāris atnāks ar Sveču un Pelnu dienām. Tad vēl Meteņi. Šogad Vilpulkas sākumskola ir
uzaicinājusi mūsu skolas skolēnus uz Vilpulkas kalnu lielajā Meteņu nobraucienā.
Skolā līdz 2013.gada 15.martam turpināsim makulatūras vākšana. Aicinu pārskatīt savus krājumus
un atnest uz skolu nevajadzīgās grāmatas un avīzes.
Ziemas novakari ir ļoti piemēroti dažādu rotaļu un spēļu organizēšanā ģimenes lokā. Atsauksim
atmiņā savu bērnību, paspēlēsim kopā ar bērniem mūsu bērnības spēles un rotaļas. Arī pasaku, teiku, vai
vienkārši dažādu nostāstu no savas dzīves stāstīšana ir ļoti saliedējoša un mīļa. Jūsu bērni ar lielu lepnumu
prot skolā šādus stāstus un nostāstus izmantot dažādās mācību stundās. Mācīsimies un atpūtīsimies kopā.
Lai saulainas dieniņas mums visiem!
Skolas direktore Iveta Kaužēna

2012.

gada

19.

decembra

sēdē

o Pieņēma zināšanai domes izpilddirektora
Gunāra Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu
un pieņemto lēmumu izpildes gaitu domes sēžu
starplaikā, no 22.11.2012. līdz 19.12.2012.
o Atcēla Mazsalacas novada domes 2012.gada
18.jūlija domes lēmumu Nr.9 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
„Jaunmauriņi”, Mazsalacas pag.
o Piekrita izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Jaunmauriņi” Mazsalacas
pag., sadalīšanai, atdalot divus zemes gabalus,
25,3 ha un 0,05 ha.
o Sadalīja Mazsalacas pašvaldībai piekrītošo
nekustamo īpašumu „Palmutes”, Sēļu pag., atdalot
no zemes vienības 5.45 ha un
piešķirot
nosaukumu „Palmutes 1”.
o Iznomāja [..] pašvaldībai piekrītošās zemes
„Kalnjēņi”, Skaņkalnes pag., „Vecķurbēni”,
Skaņkalnes pag., „Vēveri”, Mazsalacas pag.,
lauksaimniecības vajadzībām.
o Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu „Pļaviņas”,
Skaņkalnes pag., atdalītajai zemes vienībai 10,4
ha piešķirt nosaukumu „Klajumi”.
o Mainīja grāmatvedības bilancē
būves
nosaukumu „Strautiņi - Centrs” uz nosaukumu
”Sēļu muiža-Strautiņi”.
o Izslēdza no Mazsalacas novada pašvaldības
bilances māju „Promulti”, noliktavu Parka iela 31.
o Iznomāja [..], zemes reformas pabeigšanai
paredzēto zemi „Rācenis”, Sēļu pag.
o Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Kocēnu
novada domi par Būvvaldes pakalpojumu
sniegšanu par Ls 2,072 gadā uz vienu pašvaldības
administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju ar
nosacījumu, ka Kocēnu novada būvvaldes sniegs
pakalpojumus bez maksas.
o Izveidoja darba grupu Mazsalacas novada
svētku un Mazsalacas pilsētas jubilejas pasākuma
noorganizēšanai.
o Apstiprināja
„Gada cilvēks Mazsalacas
novadā 2012” personu sarakstu.
o Nolēma atlikt jautājuma par dalības maksas
apstiprināšanu
Valmieras
rajona
novadu
amatierteātra skatei izskatīšanu līdz lēmuma
pieņemšanai
nepieciešamās
informācijas
saņemšanas.
o Apstiprināja pašvaldības transporta līdzeklim
VW Golf, reģistrācijas Nr.HK 8156, degvielas
patēriņa normu 8 litri
A95 uz 100 km
nobraukumu.
o Apstiprināja Mazsalacas novada muzeja
krājuma komisijas sastāvu
o Atļāva Mazsalacas novada Sociālā dienesta
vadītājai Agritai Bērziņai savienot Sociālā
dienesta vadītāja darbu ar sociālā darbinieka darbu
Cēsu pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta

Nr.

21

tika

pieņemti

šādi

lēmumi:

„Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu
Resursu centrs” ietvaros.
o Atcēla
21.11.2012. Mazsalacas novada
pašvaldības domes lēmumu Nr. 19., 23 „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
o Veica grozījumus 2012.gada 28.septembra
lēmumā Nr. 16.,2 „Par valsts 2012.gadam
piešķirtās mērķdotācijas Mazsalacas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai sadales kārtības noteikšanu
o Veica grozījumus 2012.gada 28.septembra
lēmumā Nr. 16.,3 „Par valsts 2012.gadam
piešķirtās mērķdotācijas Mazsalacas novada
pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai sadales
kārtības noteikšanu
o Iznomāja [..] pašvaldībai piekrītošās zemes
„Krodziņi”, Sēļu pag.
o Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu „Stārķīši”,
Mazsalaca pag.
o Pārdeva pašvaldībai piederošos kokmateriālus
17,48 m3, t.sk. malka – 9,65 m3, lietkoksne 7,83
m3, SIA „ARP Mežs”, par Ls 255,00.
o Piemēroja nodokļu atbalsta pasākumu 3
personām nekustamā īpašuma nodokļa NAP
maksājumam par nekustamajiem
īpašumiem
„Cīruļi” un „Lejaspurvītiņi”, Ramatas pag.,
„Rožkalni 2”, Skaņkalnes pag.
o Dzēsa [..] nekustamā īpašuma nodokļa NAP
maksājuma nokavējuma naudu Ls 17.85 un 90 %
uz NAP pamatparādu attiecināmo soda naudu
Ls 0,00 par nekustamo īpašumu „Rūpnieki”, Sēļu
pag.
o Samazināja 6 personām par nekustamajiem
īpašumiem nekustamā īpašuma nodokļa summu
par 50 % kā politiski represētai personai
2013.gadā ēkām un zemei.
o Nodeva atsavināšanai pašvaldības kustamo
mantu – vieglo automašīnu VW Golf, DZ 489,
pārdodot to par brīvu cenu. Noteica vieglajai
automašīnai VW Golf, DZ 489, 1991.g., nosacīto
cenu Ls 200,00.
o Iznomāja [..] zemes reformas pabeigšanai
paredzētās zemes „Jaunkaužēni”, Skaņkalnes
pag.,
o Atbrīvoja Arni Šteinbergu no komisijas
locekļu pienākumu pildīšanas: Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijā, Dzīvojamo
māju
privatizācijas
komisijā,
Pašvaldības
iepirkumu komisijā, Ārkārtas situācijas komisijā,
Skaņkalnes pagasta Teritoriālā komisijā.
o Apstiprināja
Pašvaldības
mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 17.12.2012.
sēdes protokolu Nr.7 un par izsoles uzvarētāju
noteica SIA “A.V.Manss”, ar piedāvāto augstāko
cenu Ls 3,80 (bez PVN) par vienu beramo
kubikmetru.

o Pieņēma saistošos noteikumus Nr.20 „Par
Mazsalacas
novada
pašvaldības
autoceļu
uzturēšanas klasēm”.
o Pieņēma saistošos noteikumus Nr.21 „Par
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību Mazsalacas novadā”.
o Pieņēma saistošos noteikumus Nr.22 „Par
koku ciršanu ārpus meža zemes Mazsalacas
novadā”.

o Veica
grozījumus
Mazsalacas
novada
pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā ar
01.01.2013.
o Izīrēja [..] pašvaldības dzīvokli Ūdens iela 51, Mazsalacā, ar kopējo platību 38.5 m2.

2012.gada 27. decembrī Mazsalacas novada domes ārkārtas sēdē Nr. 22 tika
izskatīti
šādi
jautājumi:
o Iznomāja [..] zemes reformas pabeigšanai
paredzēto zemi „Rācenis”, Sēļu pag., 6.6 ha.
o Iznomāja pašvaldības zemi.
o Samazināja 2 personām nekustamā īpašuma
nodokļa summu par 50% kā politiski represētai
personai 2013.gadā.
o Komandēja domes priekšsēdētāju Gunāru
Zundu uz Briseli laikā no 2013.gada 22.janvāra
līdz 25.janvārim, lai tiktos ar Eiropas Komisijas,
Reģionu komitejas un Eiropas Parlamenta
pārstāvjiem un darbiniekiem.
o Piemēroja nodokļu atbalsta pasākumu 3
personām nekustamā īpašuma nodokļa NAP
maksājumam par nekustamajiem īpašumiem.

o Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu „Rūnas”,
Skaņkalnes pag
o Nodeva
atsavināšanai
zemesgabalu
„Purvītiņi”, Ramatas pag., 9.5 ha kopplatībā.
o Pieņēma
saistošos
noteikumus
Nr.23
„Grozījumi 2012.gada 15.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par Mazsalacas novada
pašvaldības budžetu 2012.gadam””.
o Izslēdza no pašvaldības bilances privatizēto
dzīvokļu īpašumu zemes domājamās daļas platību
un
vērtību
šādiem
īpašumiem:

Nosaukums

kadastra apzīmējums

zemes vērtība

zemes platība

Privatizētā daļa

Āres
Ievāji
Līdumi
Vītoli
Atmodas
Druvas
Druvas -4
Lazdas-24
Skaņkalnes iela 8

96760030053
96760050097
96760080050
96760050119
96820040151
96820040150
96310030091
96310030091
96840020258

4455.00
2233.00
4386.00
1044.00
1712.00
1980.00
4662.00
3167.00
2707.00

1.5000
0.7917
1.7200
0.3663
0.5764
0.6668
0.9933
1.5591
0.4958

0.1764
0.3843
0.4735
0.2729
0.0657
0.4455
0.0379
0.0624
0.4124

o Apstiprināja pašvaldības dzīvokļa Skaņkalnes
ielā 8-7, Skaņkalnē, Skaņkalnes pag., izsoles
rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju [..], ar
nosolīto cenu – Ls 4162,39

privatizētās
vērtība
524
1084
1207
778
195
1323
178
127
2251

o Apstiprināja dalības maksu Ls 10,00 (desmit
lati) vienam kolektīvam par dalību Valmieras
rajona novadu amatierteātra skatē, kas notiks
Mazsalacas novada Kultūras centrā 2013.gada
19.janvārī.

2013. gada 9. janvārī Mazsalacas novada domes ārkārtas sēdē Nr. 1 tika izskatīti
šādi jautājumi:
o Piešķīra nosaukumu saimniecības ēkai „Rijaskalni”, kura atrodas nekustamā īpašumā „Rijaskalni”,
Ramatas pag. un piešķīra adresi saimniecības ēkai „Rijaskalni”, Ramatas pag.,

Mazsalacas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" 5.panta (12) daļu daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kurā ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni) ir
iespēja saņemt 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim par 2013.gadu. Lai saņemtu nodokļa
atvieglojumu, lūdzam iesniegt pašvaldībā vai tuvākajā pagasta pārvaldē, iesniegumu, par nodokļa
atvieglojumu Jūsu ģimenei. Papildus informējam, ka nekustamajam īpašumam, par kuru tiek
pieprasīts nodokļa atvieglojums, jābūt personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā.

daļas

Ramatas pagasta pārvaldes zālē no 2013. gada 22. janvāra līdz 22. februārim apskatāma
Mazsalacas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
Mazsalacas novada Kultūras centrā starptautiskā projekta „Bridging Baltic” ietvaros notiek šādas nodarbības:
22. janvārī plkst.17.00-20.00 Rombu adīšana, vadītāja Ināra Berga; 24. janvārī plkst.15.00-19.00 Zeķu, cimdu
adīšana, vadītāja Rita Ertmane; 24. janvārī plkst.17.00-21.00 Aušana, vadītāja Gunta Jēkabsone; 26. janvārī plkst.11.15.00 Knipelēšana, vadītāja Dagmāra Prīberga; 26. janvārī plkst.11.00-15.00 Filcēšana, vadītāja Gita Prīberga;
26.janvārī plkst.11.00-15.00 Dubultcimdu adīšana, vadītāja Rasma Āboltiņa.

2013. gada 9.februārī plkst. 20.00 Sēļu muižā Mazsalacas novada zemnieku un uzņēmēju balle.
*Ganāmpulku īpašnieki - Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar datiem uz 01.01.2013. ir

jāiesniedz LDC no 01.01.2013. līdz 01.02.2013. Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem
dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).
*Ir izsludināta pieteikšanās zālāju apsekošanai ar mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus,
par kuru uzturēšanu potenciāli varētu saņemt atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma „Agrovides maksājumi" apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos".
Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2013. gada 1. maijam Zemkopības ministrijai.
*Lauku atbalsta dienests no meža īpašniekiem 3.kārtā turpina pieņemt projektu pieteikumus
pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ar mērķi palielināt meža ekonomisko vērtību,
nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana,
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai
un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.
Plašāku informāciju iespējams saņemt arī pie Mazsalacas novada lauku attīstības
konsultantes Rita Gluhas, tālr. 26362938
Ramatas pagasta bibliotēkā no 22.janvāra līdz 9.februārim apskatāmas izstādes:
Foto izstāde- Novadu bibliotekāru foto plenērs Valmieras ielās un parkos.
Grāmatu izstāde -Mazsalacas novada iedzīvotājiem dāvinājums no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Latvijas Nacionālā bibliotēka un Kultūras Ministrija lasītājiem dod iespēju iegūt speciālu atlasītu un augstvērtīgu
lasāmvielu gan par arheoloģiju, vēsturi, mākslu, kultūrvēsturi, vārdnīcas, enciklopēdijas , uzziņu literatūru un
klausāmgrāmatas.
Laipni lūdzam!
Ramatas bibliotēkas vadītāja Gunita Penka

Seminārs sīkdzīvnieku audzētājiem

28.janvārī plkst.16.00 Rūjienas kultūras nama Mazajā zālē notiks seminārs sīkdzīvnieku audzētājiem:
,,Mājputnu audzēšanas nosacījumi. Mājputnu audzēšana (putnu sugas un bioloģiskās īpatnības, putnu
izaudzēšana, ēdināšana, turēšana, slimību profilakse). Lekciju lasa Māra Butka -Pasaules Putnkopības
Zinātniskās asociācijas Latvijas biedrības valdes priekšsēdētāja. Dalība mācībās bez maksas.
Gaidīti arī Mazsalacas novada mājputnu audzētāji.
Mazsalacā, Baznīcas ielā 17 atvērts biedrības „UNIVERSUM” Sociālās palīdzības veikals, kurā
personām ar trūcigo un maznodrošināto izziņām, pensionāriem, invalīdiem 30% un daudzbērnu ģimenēm 50%
atlaide visām precēm. Laipni gaidīti arī pārējie pircēji par draudzīgām cenām iegādāties sadzīvei
nepieciešamās lietas.
Pret veiksmi vajag izturēties tāpat kā pret veselību: priecāties, kad tā ir,
paciesties, kad tās nav, un bez ārkārtējas vajadzības nelietot spēcīgus līdzekļus.
/Fransuā de Larošfuko/
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.

