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Cik tālu atspīd Jāņu ugunskurs, tik tālu arī būs nākamajā vasarā īpaši laba raža, labs auglīgums.

Lai tas prieks, ko katrs izjūt latvisko Jāņu naktī, pavada visu cauru vasariņu līdz vēlam rudenim, un
pēc tam cauri aukstai ziemai līdz pat nākamajiem Jāņiem. Novēlam, lai visiem jāņuguns apspīdētiem un
jāņu dziesmas dziedošiem, saglabājas šī spēja priecāties par katru jauku un skaistu lietu dzīvē. Spēt
saskatīt gan dabā, gan cilvēkos, gan pasaulē to, kas ir labs un skaists, un jo vairāk mēs to saskatām, jo
labais ap mums vairojas un tā kļūst vairāk.
Latvija smaržo pēc maizes,
Pēc prieka, ko raibaļa sniedz,
Smaržo pēc rietiem un saullēktiem,
Pēc putniem, kas debesīs kliedz.

Latvija garšo pēc medus
Un meža zemenēm saldām,
Garšo pēc liepziedu tējas
Un nedaudz pēc mīlestības.
Mārīte Ķūrēna.

RAMATAS SĀKUMSKOLAI - 20
Ramatas sākumskolas absolventi un bijušie un esošie darbinieki mīļi aicināti uz mūsu skolas SALIDOJUMU, kas
notiks 2012.gada 10. augustā, plkst. 1900
 mūs kustinās un lustinās Kapteinis Andris
 līdzi ņemt „groziņus”
 dalības maksa Ls 2,Skola priecāsies sastapt lielu skaitu SAVĒJO!
Papildus informācija pa tālruni Baiba - 26487447, Solvita - 26435119

VALMIERAS RAJONA SIEVIEŠU APVIENĪBA
8. Pozitīvās pieredzes vasaras skola
2012. gada 12. jūlijā Ramatas Kultūras centrā un estrādē
Dalībnieku reģistrācija
10.00-10.30 Sveiciens dalībniekiem
Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs G. Zunda
10.30-13.00 Sieviešu un vīriešu loma partneru attiecībās psihoterapeits Viesturs Rudzītis
13.00-14.00
Pusdienas
14.00-16.00
Pozitīvā domāšana - sievietes veiksmes formula, Pozitīvās domāšanas centra „Pavasara studija”
Inese Prisjolkova
16.00-19.00
Mandalu zīmēšana. Mandalas kā māksla, meditācija, sevis izzināšanas instruments, pasniedzēja
Sandra Pallo
(nav nepieciešama iepriekšēja pieredze, priekšzināšanas vai īpašs talants zīmēšanā)
19.30
Ramatas amatierteātris

9.00-10.00

Dalības maksa Ls 5,00
Esiet atsaucīgas!
Lai sagatavotos mandalu zīmēšanai, dalību pieteikt līdz 3. jūlijam Aiga Zaķe mob.t. 29418618

Ivetai ĶIBEREI
Uģim BROKĀNAM
Alvim SERMAM

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)

2012. gada 16. maijā Mazsalacas novada domes kārtējā sēdē tika izskatīti sekojoši jautājumi:
Pieņēma zināšanai domes izpilddirektora Gunāra Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu un pieņemto lēmumu
izpildes gaitu domes sēžu starplaikā, no 19.04.2012.– 16.05.2012.
Nolēma piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumā „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”
EZF aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ar projektu „Rūjienas
ielas ietves rekonstrukcija posmā no mājas Nr.13 – Nr.31 Mazsalacā, Mazsalacas novadā. Kopējās izmaksas Ls
24397,56 t.sk., attiecināmās izmaksas - Ls 19 998,00, pašvaldības līdzfinansējums - 10% no attiecināmām
izmaksām - Ls 1999,80 un neattiecināmās izmaksas (PVN). Projekta vadītājs - Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Vilis Zariņš.
Iecēla Annu Penku par Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju ar 2012.gada 1.jūniju.
No 01.01.2013. līdz 31.12.2023. iznomāja zemi „Lībieši”, Skaņkalnes pagastā 0.16 ha platībā, nosakot lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
No 01.06.2012. uz 5 gadiem iznomāja zemi „Radziņtalča ganība”, Ramatas pag., Mazsalacas novadā 0.25 ha
platībā, nosakot lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
No 01.06.2012. uz 10 gadiem iznomāja zemi „Vērša centrs”, Ramatas pag., Mazsalacas novadā 4.0 ha platībā,
nosakot lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
No 01.06.2012. uz 10 gadiem iznomāja zemi „Dzelzceļš”, Mazsalacā, Mazsalacas novadā 250 m2 platībā, nosakot
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Apstiprināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mazsalacas slimnīca” 2010.gada pārskatu.
Nolēma dibināt un 1 reizi mēnesī izdot Mazsalacas novada pašvaldības informatīvo izdevumu
„MAZSALACAS NOVADA ZIŅAS” izplatīšanai Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā, kura
saturs ir Mazsalacas novada pašvaldības informācija. Informatīvā izdevuma uzdevumi ir - informēt
Mazsalacas novada iedzīvotājus par aktualitātēm novadā; publicēt Mazsalacas novada domes pieņemtos
lēmumus un saistošos noteikumus; veicināt novada iedzīvotāju iesaistīšanos pārvaldes procesā
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.4 „Par materiālo atbalstu politiski represētām personām”
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi 2009.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā””
Ņemot vērā novada iedzīvotāju aptaujas rezultātus, apstiprināja mākslinieku I.Daņiļevskas un R.Liepiņa
izstrādāto ģerboņa skici ar smilšu neļķi, ar smaili labās spāres virzienā un virzīt to apstiprināšanai Heraldikas
komisijā par Mazsalacas novada ģerboni,
Nolēma piedalīties kā partnerim Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenotā projektā
„Ūdensstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”. Apstiprināja Mazsalacas novada
pašvaldības plānoto aktivitāšu kopējās izmaksas Ls 39999,66, pašvaldības līdzfinansējumu 17 % - Ls 6799,94 no
2013.gada budžeta līdzekļiem. Projekta vadītājs - Mazsalacas novada pašvaldības Tūrisma informācijas un
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Hariju Rokpelni.
Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunbomji”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., kas sastāv no 6 zemes
vienībām, atdalot no tā vienu zemes vienību 9.9 ha platībā, piešķirot nosaukumu „Lāni”.
Apstiprināt šādus zāles pļaušanas maksas pakalpojumu izcenojumus (bez PVN) - Zāles pļaušana ar traktoru
(22-25 ZS) – 0,008 Ls/m2; Zāles, latvāņu pļaušana – 20,00 Ls/stundā.
Piešķīra domes priekšsēdētājam Gunāram Zundam, ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas no
19.05.2012. līdz 24.05.2012. (ieskaitot), no 15.06.2012. līdz 19.06.2012. (ieskaitot), no 25.06.2012. līdz
26.06.2012. (ieskaitot), no 30.07.2012. līdz 13.08.2012. (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 01.07.2010. – līdz
30.06.2011.(divas kalendārās nedēļas) un par nostrādāto laiku no 01.07.2011. – līdz 30.06.2012 (divas kalendārās
nedēļas). Domes priekšsēdētāja pienākumus Gunāra Zundas atvaļinājuma laikā veiks priekšsēdētāja vietniekam
Kārlis Rokpelnis, Izpilddirektora pienākumus - Sēļu pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Kalniņš.
Noteica Skaņākalna Tūrisma un apsaimniekošanas nodaļas vadītāju par atbildīgo amatpersonu ielu tirdzniecības
atļauju izsniegšanas un pašvaldības nodevu iekasēšanas organizēšanai Skaņākalna parka teritorijā
Nolēma piedzīt no SIA „INKO FISH” nekustamā īpašuma nodokļa parādu, Ls 954,08, nokavējuma naudu Ls
118,41, kopā Ls 1072, 49, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, bezstrīda kārtībā,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem vai tam piederošo kustamo vai nekustamo īpašumu.
2012. gada 25. maijā Mazsalacas novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīti sekojoši jautājumi:
Apstiprināja vienotas ieejas biļetes ieejai Mazsalacas novada muzejā (divās filiālēs) un Skaņākalna dabas parkā
pasākumos: Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivāla ”Toņi un pustoņi” 7.-10.jūnijam, Skolēnu
deju svētku 2.jūnijā, Veco velosipēdu svētku 11.-12.augustā. Noteica biļetes cenu skolēniem, un pilna laika
studentiem – Ls 1,00, pieaugušajiem – Ls 1,50, kā arī noteica ienākumus sadalīt starp Mazsalacas novada muzeju
un Skaņākalna dabas parku vienlīdzīgi 50% un 50%.

Apstiprināja Mazsalacas novada attīstības programmas 2012. – 2018. galīgo redakciju un nolēma nosūtīt
Mazsalacas novada attīstības programmas galīgo redakciju Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
Nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 337,05, nokavējuma naudu Ls 92,34, kopā Ls 429, 39 par
nekustamo īpašumu Pērnavas iela 24, Mazsalacā,, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu,
bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem vai tam piederošo kustamo vai nekustamo
īpašumu
Atteicās no pirmtiesībām iegūt SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, reģistrācijas
Nr.44103015509, pamatkapitāla palielināšanas rezultātā izlaistās jaunās 1000 daļas.
Pagarināja 23.02.2011. zemes nomas līguma Nr.159-11 termiņu līdz 22.02.2021. par iznomāto pašvaldībai
piederošās zemes „Lielais dīķis”, kadastra apzīmējums 9684 004 0156, zemes gabalu 2.2914 m2 platībā un atļāva
izvietot uz iznomātās zemes pagaidu ēkas.
KONKURSA „Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu" NOLIKUMS
1. Konkurss „Veidosim skaistu un sakoptu Mazsalacas novadu" ir Mazsalacas novada pašvaldības organizēts
pasākums ar mērķi :
1.1. veicināt novada teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu; 1.2. celt novada iedzīvotāju pašapziņu, lepnumu par savu
paveikto darbu; 1.3. rosināt labās pieredzes, skaistuma izpratnes pārņemšanu; 1.4. izkopt novada iedzīvotāju gaumi,
izdomu, dabas skaistuma izpratni; 1.5. uzņēmumu, ražotņu īpašniekiem, zemnieku saimniecībām rosināt nest atbildību
par savu teritoriju sakoptību
2. Konkursu rīko: Mazsalacas novada pašvaldība.
3. Konkursa norises laiks: Konkurss norit vienā kārtā 2012.gada jūlijā.
4. Konkursa dalībnieki : Par konkursa dalībnieku var būt ikviens Mazsalacas novada administratīvās teritorijas
iedzīvotājs, reģistrēts uzņēmums. Konkursā nepiedalās iepriekšējā gada pirmās vietas ieguvēji.
5. Konkursa komisija: Konkursa komisija ir Mazsalacas novada pašvaldības domes izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komiteja 5 cilvēku sastāvā: Daiga Urbanoviča, Inguna Liepiņa, Vija Jaunzeme, Andris Lauznis, Jānis
Vidovskis. Komisija vērtēšanā var pieaicināt laikraksta „Liesma” korespondentu, dārzu iekārtošanas ekspertu vai citas
personas.
6. Dalībnieku grupas:
6.1.Pilsētā un novada teritorijā darbojošās ražotnes, uzņēmumi, zemnieku saimniecības 6.2.Daudzdzīvokļu mājas (4
un vairāk dzīvokļi) 6.3.Lauku sētas 6.4.Individuālās mājas Mazsalacas pilsētā un novada ciemos.
7. Vērtēšana: Vērtēšana notiek, vizuāli aplūkojot visus objektus pa dalībnieku grupām pēc komisijas ieskatiem,
saskaņojot ar īpašniekiem, vai arī pēc individuāliem pieteikumiem no lauku sētām un zemnieku sētām (pieteikt var arī
tuvāku un tālāku kaimiņu sētu). Konkursa dalībniekiem ir tiesības atteikties no piedalīšanās konkursā, par to paziņojot
vērtēšanas komisijai Mazsalacas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs. Par katru vērtēšanas kritēriju var saņemt no 010 punktus, kopvērtējumā summējot punktus. Papildus punktus – kopumā līdz 10 punktiem var iegūt par oriģināliem
vides elementiem.
8. Vērtēšanas kritēriji:
Mazsalacas pilsētā un novada teritorijā darbojošās ražotnes, uzņēmumi
Vizuālā informācija (izkārtne 3, reklāma 2, karoga vieta 3); Pievedceļu sakoptība 5; Pieguļošās teritorijas
sakoptība 10; Atkritumu novietošana (degošie 2, trūdošie 2, noglabājamie 2); Kurināmā glabāšana
(laukums vai novietne) 5
Daudzdzīvokļu mājas:
Adreses zīme 2, Karoga vieta 3, Pasta kaste 2; Pagalma sakārtotība 5, puķu un stādījumu iekārtošana 5; Kāpņu
telpas tīrība10; Atkritumu novietošana 10; Kurināmā laukums (laukums vai novietne) 5
Lauku sētas pagastos:
Adreses zīme2, Karoga vieta 2, Pasta kaste2; Piebraucamais ceļš 5 un ceļmalu sakoptība 5; Pagalma un
pieguļošās teritorijas sakārtotība (akas un takas vieta) 10; Vizuālais ēku stāvoklis 5; Stādījumi (puķu dobju)
vizuālais izskats 5; Atkritumu novietošana (degošie2, trūdošie2, noglabājamie 2)
Individuālās mājas Mazsalacas pilsētā un pagastos:
Adreses zīme 2, Karoga vieta 2, pasta kaste; Piebraucamais ceļš 2 un ceļmalu sakoptība 5; Pagalma un
pieguļošās teritorijas sakārtotība 10; Vizuālais ēku stāvoklis 5; Stādījumi (puķu dobju) vizuālais izskats 10;
Atkritumu novietošana (degošie 2, trūdošie 2, noglabājamie 2)
9. Apbalvošana: Ar dāvanu kartēm katrā grupā tiks apbalvoti 1., 2. un 3. vietu ieguvēji Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes
pagastos un Mazsalacas pilsētā ar Mazsalacas pagastu. Konkursa dalībniekiem, lai iegūtu 1. vietu, jāsaņem ne mazāk kā
80% punktu no maksimāli iespējamiem savā grupā, attiecīgi, lai iegūtu 2. vietu – ne mazāk kā 70%, un, lai iegūtu 3. vietu
– ne mazāk kā 60%. Komisija pēc saviem ieskatiem var piešķirt papildus punktus par oriģināliem vides elementiem.

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
Sagaidīsim gada īsāko nakti 21.jūnijā, sākot no plkst.22.00
Sēļu muižas parkā, ...
...dziedot, dancojot un smaidot kopā ar radošo amatieru grupu "Krelles"!
Lietus gadījumā sarīkojums notiks muižas zālē. Ieeja brīva

_______________________________________________________________________________
2012.gada 22.jūnijā plkst. 21.00 Mazsalacā, centra laukumā Mazsalacas novada
Kultūras centra amatierkolektīvi ielīgo vasaru un Jāņus.
______________________________________________________________________________________
2012.gada 23.jūnijā plkst. 23.30 Lībiešu pilskalna estrādē Līgo nakts balle
2012.gada 6.jūlijā Lībiešu pilskalna estrādē koncertšovs visai ģimenei "Riču nakts romantika"
Ieejas biļete Ls 3,00(iepriekšpārdošanā), koncerta dienā Ls 4,00.
Bērniem līdz 12 gadiem – bez maksas.
Mazsalacas novada sporta diena
30. jūnijā Mazsalacas vidusskolas apkārtnē notiks Mazsalacas novada sporta diena 2012.
Sacensību programma
10.00 Pludmales volejbols ‘’Beach Ball 2012’’ (www.beachball.lv)
Minifutbola sacensības kungiem
Tautasbumbas sacensības dāmām
11.30 Starts bērnu braucienam riteņbraukšanā ‘’Mazsalacas aplis 2012’’
12.00 Sākas individuālie sporta veidi (šaušana, šautriņu mešana)
12.30 Starts pieaugušajiem riteņbraukšanā ‘’Mazsalacas aplis 2012’’
13.00 Badmintona sacensības
14.00 Mazsalacas spēkavīra sacensības
Roku laušanas sacensības
16.00 Izturības skrējiens ‘’Mazsalacas Kurbads 2012’’ Pludmales volejbola sacensības – reģistrācija līdz 09.30 uz
vietas vai iepriekšējās dienas mājaslapā www.beachball.lv. Dalības maksa uz vietas 8ls no komandas , iepriekš
piesakoties 6ls. Komandā divi dalībnieki bez maiņām.
Minifutbola sacensības – reģistrācija līdz plkst. 09.30 Mazsalacas vidusskolas stadionā. Komandā 5 laukuma spēlētāji +
vārtsargs (var būt divi rezervisti). Dalības maksa nav. Un piedalās tikai kungi.
Tautasbumbas sacensības – reģistrācija līdz plkst. 09.30 pie Mazsalacas pamatskolas. Komandā 6 meitenes (kungi
nedrīkst spēlēt). Dalības maksa nav.
Individuālie sporta veidi (šaušana, šautriņu mešana) – Sākums 12.00 un vienkārši ej uz sacensību vietas un dari.
Badmintons – Sacensības norisināsies gan kungiem, gan dāmām, gan dubultspēlēs. Reģistrācija līdz 12.30 skolas parkā.
Dalības maksa nav.
Spēkavīra sacensības un roku laušanās – Spēkavīra sacensības sāksies 14.00 un uz vietas varēs pieteikties būs 6
disciplīnas (baļķu celšana, kannu turēšana, mašīnas vilkšana, Kannas nešana, Riepas velšana un spaiņa
tīšana). Roku laušanā reģistrācija līdz plkst. 13.30. Dalības maksas nav.
Izturības skrējiens ‘’Mazsalacas Kurbads 2012’’ – Reģistrācija līdz plkst. 15.30 skolas parkā.
Trases garums aptuveni 3-4km. Būs 15 dažādi šķēršļi, būs arī jāpeld (tie kuri nemāk peldēt var
neuztraukties var nepeldēt, bet tiks uzlikts soda laiks par neizdarīto darbu)
Vairāk informācijas par sporta veidiem un iespējām piedalīties var atrast
http://www.sports.mazsalaca.lv/. Jautājumu gadījumā griezties pie A. Riekstiņa (e-pasts aldis.riekstins87@gmail.com, tel.
26513129)
Lauksaimniecības datu centra informācija - Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar datiem uz
01.07.2012. ir jāiesniedz LDC no 01.07.2012. līdz 10.08.2012. (iesniegt ne agrāk kā 1. jūlijā!)

Lūdzam vērst uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības lauku atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”
punktu 11.3. 1. – informācijai par dzīvnieku skaitu un bišu saimēm ganāmpulka novietnē pēc stāvokļa uz

01.07.2012. jābūt reģistrētai valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datubāzē līdz kārtējā gada 10.
augustam.
Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām,

cūkām).
Ikviens sadzird tikai to, ko viņš spēj saprast.

/J.V.Gēte/

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)

