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Pēc pavasara brīvdienām skolā atgriezušies
skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi.
Pirms brīvdienām notika klašu vakari
ar tradicionālo nakšņošanu skolā: 2. klases
skolēni apmeklēja muzeju Mazsalacā,
apskatīja peļu un velnu izstādi. 3. un 4. klases
skolēni paspēja paslidināties par dīķi un
baudīt ziemas priekus. Pirmīši savā pirmajā
klases
vakarā
apmeklēja
Mazsalacas
vidusskolas 12. klases skolēnu izrādi „Trīnes
grēki” un, protams, izbaudīja nakšņošanu
skolā.
7. martā Rūjienas vidusskolā notika
Valmieras pilsētas un novadu 1. – 4. klašu
skolēnu olimpiāde. Šogad galvenā vērība skolēnu zināšanu praktiskajam lietojumam,
radošajai darbībai, patstāvīgā darba spējām,
dažādu nestandarta uzdevumu risināšanai.
Mūsu skolas godu aizstāvēja :
- Jūlija Vita Murņika Krolle no 1.klases,
- Karīna Zaķe no 2. klases,
- Ance Cirša no 3. klases,
- Dana Maksimova no 4. klases.
Rezultāti arī ļoti iepriecinoši. Karīna ieguva
Atzinību, bet Ance 1. vietu matemātikā.
Sveicam visas četras meitenes – olimpiādes
dalībnieces! Ancei gan vēl pārbaudījums
priekšā, jo viņa ir izcīnījusi tiesības piedalīties
Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiādē, kura
notiks 5.aprīlī Valmieras sākumskolā.
Turēsim īkšķīšus, lai ANCEI viss izdotos!!!
Marta pirmajā nedēļā beidzās arī
Eiropas finansētā programma „Augļi skolai”.
Četru mēnešu garumā trīs reizes nedēļā
skolēni ēda svaigus, Latvijā augušus ābolus.
Ceram, ka šādā programmā būs iespēja
piedalīties arī nākošajā mācību gadā.
10. martā skolas ansamblis piedalījās
Burtnieku novada Vecates kultūras centrā
sadziedāšanās koncertā. Paldies skolotājai,
bērniem un viņu vecākiem par atsaucību!
15. martā radošuma nedēļas ietvaros
Ramatas Kultūras centrā tikās interesenti, lai

pagatavotu
Lieldienu
rotājumus – sienas dekorus,
ligzdiņas un citus rotājumus.
Darbiņi izdevās ļoti skaisti.
Paldies visiem, kuri piedalījās!
Marta pēdējās dienas arī ļoti darbīgas.
30. martā skolas teātra pulciņš dosies uz
Dikļu pamatskolu, lai piedalītos gadskārtējos
teātra svētkos. Šogad 15 gadu jubileja. Mūsu
aktieri spēlēs joku viencēlienu „Joku
dzīšana”. Ballēšanās šoreiz izpaliks, jo laicīgi
jādodas mājup. 31. martā projekta „Garā
pupa” ietvaros visi skolēni dosies ekskursijā
uz Rīgu. Rīgā plānots doties ekskursijā pa
Vecrīgu, pabūt Saules muzejā, Zooloģiskajā
dārzā un dienas noslēgumā Latvijas Leļļu
teātrī noskatīties izrādi „Palle viens pats
pasaulē”. Ekskursija ir bezmaksas, jo ir
biedrības „ASCENDUM” projekts, kas
finansiāli un organizatoriski atbalsta bērnus,
paplašina to redzesloku, iepazīstina ar
galvaspilsētu un Leļļu teātri.
Skola arī šogad piedalās ZAAO
organizētajā makulatūras vākšanas konkursā
„Šķiro atkritumus”. Saiņi jau krājas. Paldies
visiem, kuri pagājušajā gadā savu makulatūru
nodeva skolai, tādejādi kopīgi domājot par
mūsu nākotni – izglābsim kokus, sašķirosim
un
nodosim
makulatūru.
Konkurss
norisināsies līdz 2012. gada 30. aprīlim.
Iestājoties siltākam laikam vairāk
laika skolēni un pirmsskolēni pavadīs
spēlējoties pagalmā un tuvākā apkārtnē.
Aicinu vecākus ļoti atbildīgi izvērtēt savu
bērnu brīvā laika pavadīšanas vietas, izvērtēt
kur bērns var atrasties ar vecākiem un kur
spēlēties viens. Katrs mēs vēlamies atpūsties
sakoptā vidē, tādēļ aicinu cienīt citu darbu.
Atbildēsim par vidi, kur spēlējamies, lai viss
pēc mums paliktu sakārtots un nesamēslots.
Lai saulains un jauks Lieldienu
gaidīšanas laiks!
Skolas direktore Iveta Kaužēna

Baibai ĶŪRĒNAI
Dzintrai MIHEJEVAI
Ārijai MEISTEREI
Aijai SERMAI
un visiem, visiem marta
jubilāriem!

Neaizliedz priekam izplest
spārnus,
Reibsti no mirkļa, kas līdzās
plaukst!
Pasaki visus neteiktos vārdus,
Uzticies sirdij, kad tā tevi sauks!
(Vita Melbārde)
Pūpolsvētdienā tika pērti ne tikai
cilvēki, bet arī mājdzīvnieki, lai tie
Kristīgajā Baznīcā tiek svinēta Palmu jeb
būtu veseli un izturīgi.
Pūpolsvētdiena - latīniski "Palmarum". Svētku
Pēc pēršanas pūpolu zarus nedrīkstot
pamatā ir vēsturisks notikums, kas atainots
izmest, bet tie jāpiesprauž kaut kur mājās pie
Evaņģēlijos, proti, Jēzus iejāšana Jeruzalemē.
sienas, vai jānoliek citā redzamā vietā, jo ja vasarā
No sentēviem mums ir citas tradīcijas:
uznākot negaiss, tad šos pūpolzarus met plītī un to
Viena no senākajām tradīcijām, kas tiek veikta
dūmi aizdzenot negaisa mākoņus.
Pūpolsvētdienā jeb Pūpolnīcā ir pēršana (kulšanu,
Lai
pūpolzariem
būtu
ticējumos
pūpološanu, pūpūlāšanu un vērbošanu ) ar pūpolu
piedēvētās maģiskās īpašības, tad tie esot jāiet
zariem. Līdzīga tradīcija pastāv arī igauņiem,
lauzt Pūpolsvētdienas agrā rītā tieši saullēktā.
lietuviešiem un krieviem. Teicienus, ko var
Tāpat Pūpolsvētdienas rītā jāmeklē tuvākais
izmantot pie pēršanas:
strauts, kur noskalot seju, jo ticējums saka, ka tad
*Apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, slimībā ārā,
skaistums būšot garantēts visu gadu, turklāt
veselība iekšā!
nenākšot miegs.
*Audz apaļš kā pūpols, vesels kā rutks!
Cits ticējums vēsta, ka Pūpolsvētdienā
*Sveiks, vesels visu gadu, audz apaļš kā pūpols!
kārtīgi jāaplūko pūpolzari, ja tiem maz pūpolu, tad
*Vesels, vesels, vesels! Apaļš kā pūpols, mīksts
rudenī būšot maz kartupeļu, bet ja pūpolu daudz,
kā zīds, stiprs kā rutks!
tad labi augšot zirņi un pupas. Interesanti, ka
*Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars, skaists kā
Pūpolsvētdienā kādreiz vārīta "pūpolu putra" lecoša saulīte! Slimība ārā, veselība iekšā!
tradicionāls ēdiens, kas gatavots no zirņiem vai
*Ne es peru, pūpols per! Vesels, vesels, vesels!
pupām un cūkas galvas.
Ticējumi vēsta, ka pēriens ar pūpolzariem
Tāpat Pūpolsvētdienā krāsnis esot jāiztīra
nāk par labu nopērtajam, jo tie visu nākošo gadu
no pelniem, bet pelnus vēlāk jāizkaisa laukā, kur
esot veselīgi un slimības ejot ar līkumu. Senāk
tiks sēti un stādīti dārzeņi, jo tad tie augot ļoti
raženi.
http://woman.delfi.lv/dzivesveids/atputa/pupolsvetdiena-tradicijas-un-ticejumi.d?id=37993171

Gada ienākumu deklarācijas par 2011.gadā gūtajiem ienākumiem
ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu
īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības
u.c.);
guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz
starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2011.gadā pārsniedza 2160 latus
(piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla,
ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts
ienākuma izmaksas vietā;
guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts
nodoklis.
Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam.

2012. gada 15. februāra sēdē Nr. 6 tika pieņemti šādi lēmumi:
Pieņemt zināšanai domes izpilddirektora Gunāra
 Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2 „ Grozījumi
Zundas sniegto pārskatu par veikto darbu un pieņemto
24.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 “Par bērnu
lēmumu izpildes gaitu domes sēžu starplaikā, no
uzņemšanu Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības
19.01.2012.– 15.02.2012.
iestādē. ”
Atbalstīt biedrības „Ziemeļvidzemes ģeoparks”
 . Apstiprināt ar 01.03.2012. Mazsalacas novada
dalību LEADER projektā „Ziemeļvidzemes ģeoparka
pašvaldības, to iestāžu un struktūrvienību amatu un
idejas iedzīvināšana”, projekta Nr.10-09-LL11amatalgu sarakstu.
L413201-000008, ar līdzfinansējumu Ls 338,71 (trīs
 Atļaut nozāģēt trīs bojātās liepas nekustamā
simti trīsdesmit astoņi lati 71 santīms), kuru sedz no
īpašumā „Galdnieki”, Mazsalacas pag.
speciālā budžeta dabas resursu nodokļa.
 Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3 „Par Mazsalacas
 Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”.
9676 005 0203 adresi „SLTP 1765 Centrs”, Ramata,
 Apstiprināt izmaksas uz vienu audzēkni par
Ramatas pagasts, Mazsalacas novads, uz kuras atrodas
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
būve- slēgta transformatoru apakšstacija TP-1765
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2012. gadā
Centrs.
Mazsalacas novada izglītības iestādēs.
 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Druļļi”, Sēļu
 Piekrist logu nomaiņai pašvaldībai piederošā
pag., atdalot no tā vienu zemes vienību 10,6 ha un
dzīvoklī Skaņkalnes ielā 8-7, Skaņkalnē, Skaņkalnes
piešķirt tai nosaukumu „Drullīši”.
pagastā. Izdevumus loga nomaiņai ieplānot Mazsalacas
 Saskaņot Alojas novada pašvaldības administratīvās
novada pašvaldības
2013. gada pamatbudžetā.
teritorijas robežas, kas robežojas ar Mazsalacas novada
 Piekrist izstrādāt zemes ierīcības projektu
pašvaldības administratīvās teritorijas robežu
nekustamā īpašuma „Viesturi” Skaņkalnes pag.,
 Izslēgt no Valsts adrešu reģistra 24 adreses
Mazsalacas nov., sadalīšanai.
Mazsalacā, Mazsalacas novadā.
 Apstiprināt paskaidrojuma rakstu
2012. gada
 Sadalīt nekustamo īpašumu „Druļļi”, Sēļu pag.,
18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par
atdalot no tā vienu zemes vienību 2,4 ha platībā un
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam”
piešķirt tai nosaukumu
„Druļļi 1”, ieskaitīt to
Sagatavoja D.Fromberga
rezerves zemes fondā.
http://www.mazsalaca.lv/content/files/lemumi_2012.0
 Samazināt 12 personām
nekustamā īpašuma
2.15.doc
nodokļa summu par 50% kā politiski represētai
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
personai 2012.gadā.
18.01.2012.
Mazsalacā
 Pagarināt Mazsalacas novada attīstības programmas
Nr. 1 /18.01.2012. sēdes
2012.-2018.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu
protokols Nr.4.,21.§/
līdz 2012.gada 30.martam.
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2012.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
 Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību
pārejas noteikumu 40. un 41.punktu
Kalna iela 9, Mazsalacā, 1320 m2 platībā, kadastra
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā
apzīmējums 9611 001 1908, ar 31.12.2011.
īpašuma
nodokļa zemei piemērošanas kārtību un
 Precizēt platību
zemes vienībai „Ievlīči”,
apmēru, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa
Skaņkalnes pag., nosakot to 14,99 ha.
piemērošanas kārtību dzīvojamo māju palīgēkām ar
 Sadalīt Mazsalacas novada pašvaldībai piekritīgā
platību virs 25 m2 Mazsalacas novadā 2012.gadā.
nekustamā īpašuma Parka iela 31, Mazsalacā, kadastra
2. 2012.gada nekustamā īpašuma nodokļa
Nr. 96110040102, zemes vienību ar kadastra
aprēķinam
par zemi piemērot nodokļa apmēra
apzīmējumu 96110040102, atdalot no tās divus zemes
2
2
pieauguma
ierobežojumu 25%. Nodokļa apmēra
gabalu – 4000m un 2000 m platībā.
pieauguma ierobežojumi neattiecas:
 Izskatīts iesniegums par Mazsalacas novada Sociālā
2.1. ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5
dienesta 2011.gada 23.decembra lēmuma Nr.1-3/848
latiem;
„Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu”
2.2. uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu
apstrīdēšanu un pieņemts nepiešķirt [..] trūcīgās
lauksaimniecības
zemi.
ģimenes statusu, pabalstu garantētā minimālā
3.
2012.gadā
neaplikt ar nekustamā īpašuma
ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai; [..].
nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība
 Apstiprināt jauno solistu – vokālistu konkursa
pārsniedz 25 m2.
„Salacas balsis – 2012” nolikumu.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma
 Iestāties biedrībā „Latvijas Sporta veterānu –
„Par
pašvaldībām”
46.panta pirmajā daļā noteiktajā
senioru savienība” un samaksāt biedru maksu Ls 40,00
kārtībā.
par 2012.gadu.

2012. gada 1. aprīlī plkst. 1300 dziedās, dejos un spēlēs Rencēnu
kultūras nama folkloras kopa „Rota”, vadītāja Irēna Garais.
Aicināti visi Pūpolsvētdienā uz sadziedāšanu un sadancošanu. Līdzi ņemt uzmundrinošu joku.
Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus
brauca,
Asnus veda vezumai.
(L.t.dz.)

2012. gada 8. aprīlī
 plkst. 1100 Lieldienu sporta spēles
 plkst. 2200 Lieldienu balle kopā ar
kapteini Andri.
Ieeja Ls 2.00

Mazsalacas novada pašvaldība atgādina par suņu īpašnieku svarīgākajiem pienākumiem saskaņā ar Ministru
kabineta 2006.gada 4. aprīļa noteikumiem Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
Mazsalacas novada pašvaldība brīdina suņu īpašniekus, ka šo vienkāršo noteikumu neievērošana ir
administratīvi sodāma rīcība (pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
106. panta - Dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana), bez tam tuvākajā laikā, piesaistot
attiecīgus speciālistus, novadā tiks organizētas klaiņojošo suņu izķeršanas pasākumi. Ja minēto izķeršanas
pasākumu laikā tiks noķerts suns, kuram pieteiksies saimnieks, tad izdevumi suņa īpašniekam sastādīs vismaz
40 LVL (pakalpojuma izmaksu tāme). Bez tam vainīgais suņa īpašnieks vēl tiks administratīvi sodīts (naudas
sods fiziskajām personām no 5 –250 latiem).
Gunārs Zunda, domes priekšsēdētājs http://www.mazsalaca.lv/lv/pasvaldiba
Strauji tuvojas pavasaris.... un tuvojas laiks, kad
Mazsalacas novada kultūras centru atkal pieskandinās
dziedošu bērnu balsis. Jau ceturto reizi notiks jauno dziedātāju konkurss "Salacas balsis". Tāpat kā
pagājušajā gadā, arī šoreiz aicinām piedalīties ne tikai pašmāju jaunos dziedātājus, bet arī skanīgu balsu
īpašniekus no citām Latvijas vietām. Konkursa atlases kārta notiks 2012. gada 28. aprīlī, bet fināls - 13.
maijā. Aicinām pieteikties dalībniekus četrās vecuma grupās:  līdz 8 gadiem,  9 - 12 gadi,
 13
- 16 gadi,  17 - 20 gadi. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: salacasbalsis@inbox.lv līdz 22. aprīlim. Sīkāka
informācija pa tālruni 26333542 (Inese). 28. aprīlī - "Salacas balsu" 1. kārtas reģistrācija un mēģinājumi no
plkst. 13:00, konkursa atklāšana plkst. 16:00. http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura
Šī gada 31. martā 2030 visā pasaulē piekto reizi notiks akcija "Zemes stunda"- visā pasaulē izslēgs
iedzīvotājiem labi zināmo ēku ārējo apgaismojumu uz vienu stundu, lai simboliski pievērstu uzmanību vides
ilgtspējai un aicinātu padomāt par katra cilvēka ikdienas rīcību tās saglabāšanai un uzlabošanai.
Kad visi ceļi savijušies vienā,
Tai kopīgā, kas Zemes mātei lemts,
Ir jāiesien mums zaļā pavedienā
Tās atmiņas, ko līdzi gribam ņemt.
(K.Apškrūma)


Pa mūžības taku aizgājis
Vilnis Grintāls (16 .09. 1941. –26. 02. 2012.)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem
Ramatas pagasta pārvaldes kolektīvs

Pārdomām: Katrai lomai jātiek izspēlētai īstajā laikā. Un runa nav tikai par
princesēm un pulkvežiem, pastāv ļoti daudz lomu, kuras mēs spēlējam visā
dzīves laikā. Tā ir gan dēla, gan meitas loma, un vecāku loma, un laulātā,
mīļākā, drauga loma un tā tālāk. Katra no lomām tā kā tā tiks nospēlēta,
jautājums ir tikai, kad un kādā veidā. Labi, ja īstajā laikā. Bet, ja ne – tad
iespējams viss spektrs – no apsmiekla līdz nelaimei.
(A.Mariņina „Personīgie motīvi” 2. grāmata 167.lpp.)
Ramatas Vēstis” iznāk 200 eksemplāros. Tā izdošanu materiāli atbalsta Mazsalacas novada dome un Ramatas pagasta
pārvalde. Priekšlikumus vai pretenzijas izteikt pagasta pārvaldē - telefons 64230612, 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)

