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Redaktores sleja
Patriotisms ir pašaizliedzīga Tēvzemes mīlestība. Jo
vairāk mēs domājam par savu
valsti un mazāk par sevi, jo
lielāki patrioti esam pasaules
acīs. Patriotisms un nacionālisms sākas ar entuziasmu.
Dvēselei nekas nav tik patīkams kā Tēvzemes panākumi.
Kā sacījis Rainis: „Mēs maza
cilts, mēs būsim lieli tik, cik
mūsu griba.” Tāpēc ikvienam,
sagaidot 18. novembri, novēlu:
„Es novēlu LAIKU. Ne tādu,
kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām cits
citam. Es novēlu VĀRDUS. Ne
tukšus un ne tādus, kas sāpina
otru, bet gan īstus un vērtus. Es
novēlu MIERU. Ne tādu, kas
ārēji miermīlīgs, bet gan tādu,
kas ir patiess un īsts Tevī pašā.
Es novēlu PRIEKU. Ne tādu,
kas uzlikts sejā kā izcila maska, bet tādu, kas laužas ārā no
Tavas sirds un vaigā nevar palikt nepamanīts. Es novēlu MĪLESTĪBU. Ne tādu, kas skan kā
„vispārpieņemta norma”, bet
VAIRĀK – vairāk par to, ko
spējam, vairāk par to, ko iedomājamies, vairāk par to, ko no
mums „prasa”, un vairāk par
to, ko, šķiet, spējam dot. Vairāk
par to, ko mēs uzdrošināmies.”

Uzliec roku man uz pleca,
Uzliec roku sev uz sirds
Lai kur tu arī dotos,
Latviju tev neaizmirst!

18. novembrī plkst. 19:00
Latvijas Republikas
proklamēšanas
gadadienai veltīts
koncerts

„Uzliec roku
sev uz sirds!”.
Koncerta programmā:
➢ pateicības novada
iedzīvotājiem,
➢ Goda mērsradznieka
apbalvošana,
➢ lielo un mazo novadnieku
sagatavoti priekšnesumi,
sieviešu koris „Dīva”.
➢ plkst. 22:00 balle kopā ar
grupu „Gandrīz Ideāli”
(galdiņu rezervēšana,
zvanot – 28354154).

Lāpu gājiens
11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts
lāpu gājiens un atceres brīdis.
Pulcēšanās pie Mērsraga Tautas nama plkst. 18.00.

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Mierā stāvēt ir atpakaļ iet

(Latviešu tautas sakāmvārds)

Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji. Pie
mūsu namu durvīm jau klauvē 11. novembris –
Lāčplēša diena, jeb diena, kurā ar uzvaru izšķirošajā kaujā tika nostiprināta Latvijas valsts neatkarība. Tā pati neatkarība, kas tika pasludināta 1918.
gada 18. novembrī. Šķiet tas bija tik sen, bet mēs
joprojām esam pateicīgi tiem, kuri mums izcīnīja
un dāvāja Latvijas valsti.
Kā mēs varam pateikties šiem karavīriem un
vienkāršajiem latvju zēniem un meitenēm? Lāpu
gājiens, svinīgais piemiņas pasākums, pie mājas
plīvojošais Latvijas valsts karogs? Ar to ir par maz.
Mums katram sevī un visiem kopā līdz uzvarai ir
jāizcīna savas iekšējās cīņas, jāpārvar sevi ar savām tieksmēm novērtēt tikai to, ko var sataustīt
rokā un jādod šai valstij vairāk...jādod sava apņemšanās, sava ticība mērķim un neremdināmas
slāpes padarīt šo valsti labāku. Šai valstij ir nepieciešami labāki pilsoņi, taču izmaiņas iesāksim
katrs sevī...
Mērsrags pamazām iegūst vietu Eiropas kartē.
Šķiet esam dzirdējuši par Eiropas federācijas izveidi, daudz diskutējam par eiro ieviešanu. Tā ir diskusija par Latvijas nākotni, arī par Mērsraga nākotni. Mana pārliecība ir, ka mūsu Mērsraga novada
nākotne nav jaunā savienībā, apvienībā, vai jaunās
aizdevumu, vai pabalstu programmās. Mūsu nākotne ir starptautiskajās saitēs, kuras balstītas ekonomikā. Un to arī cenšamies ar visu sparu attīstīt.
Jau šobrīd, sadarbībā ar igauņiem Mērsragā ir tapis
pirmais vēja parks. Kopā ar zviedru kompāniju pē-

tām iespēju attīstīt vēl vienu vēja parku. Mērsrags
ir iesaistījies investīciju projektos ar Igauniju un arī
šobrīd, Mērsrags ir pieaicināts nākamo Igaunijas –
Latvijas pārrobežu programmu veidošanā. Vēl šajā
mēnesī ir paredzēti divi forumi Lietuvā, kur arī piedalās Mērsrags kā eksperts nākamo Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmu izstrādē. Pilnīgi jaunu
ceļu meklējumos esam izveidojuši ciešas saites ar
Vācijas vēstniecību ar mērķi piesaistīt investīcijas.
Jau šobrīd ir uzsākts darbs, lai nākamgad Mērsragā
uzņemtu delegāciju no 11 Eiropas valstīm, kuras šeit
ieradīsies darba vizītē liela starptautiska projekta
ietvaros. Attīstot starptautiskos sakarus, tos cieši
veidojam arī Latvijā. Mērsragam ir izveidojusies
laba sadarbība ar Alsungas novadu, pabijām arī
Beverīnas novadā, kur sadarbība vēl turpināsies
arī nākamajā gadā. Piekrastē kopīgu valodu esam
atraduši ar Salacgrīvas un Engures novadiem, jo
nemitīgi nepieciešams aizstāvēt pašpatēriņa zvejnieku eksistenci, kurus cenšas likvidēt dažādas ietekmīgas makšķernieku organizācijas.
Vai nedzīvojam izšķērdīgi? Darot daudz dažādus darbus vienlaicīgi, vienmēr ir jāuzdod jautājums, vai mēs netērējam par daudz, vai varam
atļauties to, ko darām? Šķiet Mērsraga novadam,
ar īsāko štatu sarakstu valstī, šis jautājums nav
tik aktuāls. Mums pašvaldībā ir tikai viens auto,
ko lieto visas institūcijas un vēl speciālais transports. Tas, protams, prasa rūpīgu plānošanu un
savstarpēju darbu saskaņošanu. Gan es personīgi,
gan vēl daži darbinieki izmantojam savus privātos datorus vai automašīnas bez atlīdzības, tādējādi taupot līdzekļus un radot iespēju realizēt vēl
par kādu projektu vairāk Mērsraga attīstībai. Tās

ir tikai dažas lietas, bet mēs vēlamies rādīt labu
piemēru un ieguldīt katrs savu personīgo devumu
savam novadam.
Izglītība. Šķiet šogad skolā ir tik plašas papildus iespējas, kā vēl nekad agrāk. Interešu izglītībā
ir atvērti dažādi pulciņi: jūrniecība, datorgrafika,
aerobika, futbols, ansamblis, koris, koriģējošā vingrošana, tautas dejas. Bez visa tā vēl ir plašas sporta un citas laika pavadīšanas iespējas. Te jāpateicas
ļoti enerģiskajam skolas kolektīvam. Apsveicam
arī jaunās Mūzikas un mākslas skolas kolektīvu –
šajā nedēļā ir licenzētas visas piecas profesionālās
ievirzes programmas! Tas nozīmē, ka oficiāli esam
atzīti un mūsu skolu beidzēji būs diplomēti.
Mierā stāvēt ir atpakaļ iet. Šobrīd Mērsragā norisinās ļoti saspringts darbs dažādos projektos – notiek Informācijas centra būvniecība,
ūdenssaimniecības izbūve, ūdenstilpnēs tiek ielaisti ālantu mazuļi, tiek izstrādāts tehniskais projekts Engures ezera sakārtošanai. Esam saņēmuši
LAD naudu par pabeigto bērnu pilsētiņu un gaidām Eiropas naudu par pabeigto norāžu projektu,
kā rezultātā Mērsrags tika gan pie norāžu stabiem,
gan pie milzīgām novada kartēm dažādās vietās
Mērsragā un Upesgrīvā. Tomēr nākamais gads solās būt ļoti grūts. Mērsragam ir apstiprināti septiņi
jauni projekti, kuri jārealizē līdz nākamā gada beigām. Tā Mērsragam ir pavisam jauna un unikāla
situācija. Ir apstiprināts projekts par tautas tērpu
iegādi skolas dejotājiem un jau nākamajā gadā
sagaidām krāšņus priekšnesumus. Ir apstiprināts
projekts par skatu torņu izbūvi pie Jēgerlejas un
Engures ezera. Ir apstiprināts projekts par skvēra ar strūklaku izbūvi jaunā informācijas centra

priekšā. Ir apstiprināts projekts par trotuāra izbūvi Skolas ielā. Apstiprināta Dzintaru ielas izbūve
(pie bērnu laukuma), tur būs gan krāsains bruģis,
gan gaismas laternas. Apstiprināta arī Atpūtas ielas izbūve – tas ir ceļš Mērsraga centrā uz paredzēto pludmali. Šis projekts gan ir tikai pirmais
posms. Īpašu gandarījumu izraisa apstiprinātais
Upesgrīvas saieta nama rekonstrukcijas projekts.
Iespējams, ka šis ir pirmais reālais pašvaldības
ieguldījums Upesgrīvā pēdējos 30 gados, kas ir
vairāk nekā tikai uzturēšanas darbi. Ir uzsākts arī
kopējais projekts ar Aizsardzības ministriju – skatu torņa izbūve un stāvlaukuma seguma izbūve
pie Mērsraga bākas, kā arī tualešu un ģērbtuvju
iegāde pludmalei. Tiks uzstādīta arī webkamera
ar skatu uz jūru. Kopumā caur šiem projektiem
Mērsrags nākamgad tiks pie apmēram 250 000
latu vērtām investīcijām. Tā ir liela nauda, kura
tiks ieguldīta mūsu dzīves līmeņa celšanai. Patiesība, ka cāļus skaita rudenī, Mērsragā ir piepildījusies un ilgstoša, mērķtiecīga darba rezultāts jau ir
samanāms šobrīd. Ir skaidri redzams, ka Mērsrags
pamazām, bet stabili uzņem apgriezienus ceļā uz
attīstību. Vēlos personīgi novēlēt daudz pacietības
un izturības komandai, kurai šis milzīgais darbs
ir jāpaveic. Mēs visi esam labi sastrādājušies, neviens vairs neskaita savu laiku vai nedala pienākumus savējos un tavējos... Tas jau ir ceļš. Ceļš uz
izaugsmi Mērsraga novadā. Un tas tikai tāpēc, lai
mēs ikviens būtu izcīnītās un mums dāvātās Latvijas cienīgi mantinieki.
Ar cieņu
Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
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Daudz laimes, Latvija!
Svinēt Latvijas dzimšanas dienu ir tikpat kā svinēt savējo. Pie
jubilāra mēs parasti vēršamies ar dažādiem novēlējumiem, tāpēc šoreiz mūsu novadnieki velta savas pārdomas un vēlējumus
Latvijai.
Jānis Šteinbergs – Novēlu varošajiem, darbīgajiem cilvēkiem novadā neatslābt, cīnīties un darboties
mūsu novada labā. Izbraukušajiem
– sapelnīt un braukt mājās. Arī šeit
ir ko darīt. Darbspējīgajiem, kas
negrib, vienkārši negrib, strādāt –
saņemieties un sāciet ko darīt. Lai
nav jādzīvo uz citu rēķina! Dievs,
svētī Latviju.
Lauma Gulbe – Latvija ir mīļa,
jo šeit ir manas mājas, šeit dzīvo
mana ģimene un draugi. Apbrīnojama ir latviešu spītība. Gribētos,
lai mūsu zemē ir tādi apstākļi, kas
ļauj te palikt un neaizklīst tālajā
pasaulē. Novēlu piedzīvot īstu svētku sajūtu katra sirdī un sajust kopā
būšanas prieku un spēku, kas spēj
paveikt visu – gan iespējamo, gan
neiespējamo.
Arnis Sūna – Latvijai vēlu visu
to labāko, ko var vēlēt savai dzimtenītei. Galvenais, lai pienāk tāda
diena, kad visi aizbraucēji varētu
atgriezties dzimtenē un viņiem
būtu savs darbs, ģimene un normāla Eiropas Savienības pilsoņu

dzīvošanas apstākļi. Lai mūžam
dzīvo Latvija!
Maira Petere – Gribētu novēlēt,
lai mūsu „Māte” Latvija būtu mīloša māte, nevis ļaunā pamāte. Lai
nav kā Sprīdītim – laime jāmeklē
tālumā. Katram Latvijas iedzīvotājam varu novēlēt: „Gudrību izvēlēties, piedošanu pagātnei, jēgu
tagadnei un cerību nākotnei!”
Ausma Kiršteina – Latvija, lai
atgriežas pie tevis atpakaļ Tavi dēli
un meitas. Tev mūžam dzīvot, Latvija!
Silva Štreinerte – Esiet draudzīgāki, iecietīgāki un saprotošāki
viens pret otru. Palīdziet vairāk
viens otram un nekritizējiet, nepārmetiet vienkāršam strādnieku cilvēkam. Ne visi pelna 300–1400 Ls
mēnesī. Esiet veseli!
Valda Zvirgzdiņa – Lai katrs
Latvijas cilvēks savā valstī tiktu
novērtēts. Lai būtu vērtība pats par
sevi. Lai viņa darbu novērtētu, lai
viņš varētu just lepnumu, ka pieder
Latvijai. Lai spēks un izturība pavada jebkurus laikus!

Mārtiņdienas tirdziņš
Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
Mārtiņi ir saimnieciskā gada
noslēgums un ziemas sākuma diena. Šī gadskārtu svinamā diena ir
dažādu tradīciju piepildīta. Piemēram, Mārtiņdienai raksturīga zīlēšana, kad jaunās meitas var uzzināt
sava nākamā vīra izskatu. Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža
ir maskotie gājieni. Par laika vērojumiem Mārtiņdienā stāsta daudzi
ticējumi. Piemēram, ja Mārtiņos
sniegs uz jumtiem, būs gara zie-

ma. Ja Mārtiņdiena ir miglaina, tad
ziema būs silta. Lai kaut mazliet
izjustu Mārtiņdienas garu – 10. novembrī Mērsraga Tautas namā no
plkst. 11.00 ikviens ir mīļi aicināts
uz Mārtiņdienas tirdziņu. Tā būs
iespēja lustīgi pavadīt šo dienu un
iegādāties kaut ko noderīgu. Ievārījumu burciņas, kompoti, bulciņas,
kūciņas, adījumi, tamborējumi,
paštaisītas kartiņas – tas viss un vēl
daudz kas cits piederas Mārtiņdienas tirdziņam! Ja kaut kas no tā aizķēries mājas, tad droši nāc uz tirdziņu un patirgojies! Bet pārējiem
jānāk iepirkt tirdziņa labumus, lai
var labi aizvadīt garo ziemu!

Modīgs un muzikāls vakars
2. novembrī Mērsraga Tautas namā
norisinājās „Modīgā Popiela”. Šogad
konkurss mazliet
atšķīrās, jo ietvēra
sevī gan Popielu, gan
Modes šovu, turklāt
pasākumu caurvija
arī Helovīna tēma.
Mērsraga
Tautas
namā bija ieradušās divas raganiņas Jaga un Baba, kas uzņēmās vadīt pasākumu, turklāt viena no žūrijas pārstāvēm bija pati Raganu Ragana! Un tas
vēl nav viss – pie mums ciemojās arī Adamsu ģimenīte. Laikam tieši tāpēc
liekas likumsakarīgi, ka uzvaru Popielā ieguva priekšnesums ar nosaukumu
„Trako Mērsrags”. Žūrijā darbojās vēl divas pārstāves – Gunta Andersone un
Zane Valbaka, kuras atzinīgus vārdus veltīja arī Nadīnai Lūriņai-Lūrmanei.
Toties par Modīgāko tika atzīts Birutas Trivoles darinātais tērps.
Tomēr gribas teikt lielu paldies visiem, visiem dalībniekiem, kas cītīgi
apmeklēja Tautas namu un ieguldīja savu laiku priekšnesumu veidošanā!
Paldies!
Mīļš paldies žūrijai, kā arī Skaidrītei Mežzīlei, Madarai Brālei, Valdai
Zvirgzdiņai, Jānim Čaprovskim, Rihardam Zigneram un Ansbergu meitenēm!
Tautas nama vadītāja
Aija Barovska

Kad bites bērnības ziedos san...
Dejo bērnu dienas manā „Dārtiņā”
Tā kā bites ziedā jūras maliņā.
Smejas acīs laime
Saldā bišu saime
Ļauj mums dziedāt līksmi
Redzēt varavīksni.
(PII „Dārta” himna)

Vinnijs Pūks sivēnam jautāja:
„Kas šodien pa dienu?”
Sivēns atbildēja : „Šodiena.”
Vinnijs nopriecājās:
„Šodiena ir mana mīļākā diena.”

Priecīgi jums, priecīgi mums! Katra no grupiņām
savu audzinātāju pavadībā uzstājās ar priekšnesumu.
Tika dziedāts un dejots, bet visus kopā vienoja sirsnība un prieks. Jubilāri sveikt bija ieradušies pārstāvji no
Mērsraga vidusskolas, deju kopa „Silvas”, vokālā ansambļa „Kaprīzes”, Mērsraga Mūzikas un Mākslas skolas un Sociālā dienesta. Protams, kur bites, kur medus,
kur ziedi, tur arī Vinnijs Pūks. Bērniem par prieku
tiešām ieradās pats Vinnijs Pūks. Viņam gan ar dāvanām, piemēram, medu gadījās ķibele, tomēr podiņš
bija palicis un tas tika uzdāvināts vadītajai L. Štālei,
lai ir ko ielikt iekšā un izņemt ārā. Bet brīnumi vēl
nebeidzās... Īpašs pārsteigums bija kūku gājiens... Jā,
laikam to var tā nosaukt, jo mazo audzēkņu vecāki

27. oktobrī PII „Dārta” svinēja savu
40. dzimšanas dienu. Ikviens svinību viesis varēja sasildīt sirdi un prātu, dziedāt, pasapņot
un doties rotaļās kopā ar Vinniju Pūku un bitēm. Likās, ka šajā vakarā dzimšanas dienu svin
ikviens mazais ķipars, ikviens no vecākiem,
darbiniekiem, gan ikviens sveicējs. Tā tiešām
bija atgriešanās bērnības zemē – laiks apstājās,
smaids rotājās... Ne velti vārds „Dārta” simbolizē bišu ligzdu – ik mirkli izjūtams cik draudzīga un saliedēta ir PII „Dārtas” saime. Arī
L. Karlsons savā uzrunā atzīmēja, cik svarīgi ir
labi parūpēties par pašiem mazākajiem!
Vinnijs saka, ka ar lielu dūšu un kopā
ar draugiem var paveikt lielas lietas. Nereti
dzimšanas dienā atskatās uz iepriekšējo gadu
veikumiem. Tā notika arī šoreiz – paskatījāmies, kas
paveikts 5 gadu ilgā laika posmā. Mazie darbiņi veido
lielos un liek padomāt, ka mazi sīkumi rada vislielāko
prieku. Bet lielie darbiņi pierāda, ka sadarbība, apņēmība un liela griba ir panākumu pamatā.

zālē ienesa 40 medus kūkas ar spoži mirdzošām svecītēm. Kā teiktu Vinnijs, saldās lietas dzīvē nekad nevar
būt par daudz. Bet arī tas vēl nebija viss... Gan lielos,
gan mazos iepriecināja salūts.
M. Brāle

Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga
pagasta Mērsraga ciemā, 2. kārta
http://www.mersrags.lv/AKTUAL 2012/DSCN0861.jpg

SIA „Mērsraga ūdens” aktivitātes «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000»
ietvaros septembrī ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2. kārta” Nr. 3.
DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/094/027 realizāciju.
Darbi uzsākti Ozola ielā posmā no Zvejnieku ielas līdz Skolas ielai. Nākošās ielas, kurās
paredzēts veikt ūdens un kanalizācijas sistēmas

pārslēgšanas darbus no vecās ūdensvada un kanalizācijas trasēm uz jauno, būs Lazdu, Paparžu,
Ceriņu un Vēja ielas.
Informējam, ka iepriekš minēto ielu iedzīvotajiem tiks traucēta ūdens padeve. Atvainojamies
par sagādātajam neērtībām. Neskatoties uz lietaino laiku darbi tiek veikti ievērojot plānoto laika
grafiku un objekts tiks pabeigts noteiktā termiņā.
Daru zināmu, ka ielas, kurās ir grants segums,
tiks atjaunotas pilnībā jau šogad, bet asfalta segumu atjaunosim nākamā gada pavasarī.
SIA «Mērsraga ūdens» valdes loceklis
Andrejs Kozlovs

Viena tonna makulatūras ietaupa gandrīz
4 m3 koksnes!
Pavisam nesen noslēdzas SIA „Papīrfabrika „Līgatne” izsludinātā makulatūras vākšanas akcija Mērsraga
bibliotēkā, kuras laikā ikviens Mērsraga novada iedzīvotājs varēja atbrīvoties no nevajadzīga papīra, žurnāliem, grāmatām un kartona izstrādājumiem. Prognozes
par savākto makulatūras daudzumu bija dažādas, tomēr
rezultāts ir patiesi pārsteidzošs. Savāktas 4,5 t! Mērsraga
bibliotēkas vadītāja Maira Petere saka lielu paldies ikvienam, kas piedalījās un izrādīja interesi par šo akciju! Lielu paldies Maira saka arī brigādei, kas palīdzēja
visu lielo makulatūras kalnu salikt uz paletēm. Paldies:
R. Niegliņam, M. Baumanim, E. Zvirgzdiņam, A. Jēgeram un J. Zvejniekam! Visām dalībniecēm – bibliotēkām papīrfabrika „Līgatne” dāvās papīru. Ikviens, kas piedalījās akcijā, tagad var uzsist sev uz pleca
un apzināties, ka ir sniedzis savu ieguldījumu vides aizsardzībā un priecāties, ka reiz izmantoto papīru
pārstrādās jaunā papīrā.
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18. novembrī
sveiksim
novadniekus!
Visu oktobra mēnesi ikvienam
no Mērsraga novada iedzīvotājiem
bija iespēja izteikt savu viedokli
par to, kam izteikt īpašu pateicību,
uzslavu vai pateikt paldies par dažādiem veikumiem novada labā.
Nolemts, ka ar pateicības rakstiem
Valsts svētkos šā gada 18. novembrī
apbalvo:
(Pamatojums: Mērsraga novada
apbalvojuma noteikumi punkts 4.1.)
 Ilgvaru Lapiņu
 Ritvaru Luksi
 Jurģi Upesjozupu
 Jūliju Rožkalni
 Margaritu Krikausku
 Annu Krikausku
 Ausmu Būcenu
 Zentu Gādmani
 Dainu Krūmiņu
 Skaidrīti Mežzīli
 Mairu Peteri
 Guntu Enzeli
 Daci Ansbergu
Titulu „Goda Mērsradznieks”
piešķirs Leonīdam Loginovam un
Hildai Pūliņai.
Sveicam!

Staro Mērsrags!
11. novembrī Mērsragā gaismu
nesīs lāpas, taču, lai gaismu saglabātu, sākot no 11. novembra, ikviens tiek aicināts izgaismot savu
privātmāju vai uzņēmumu! Jau iepriekšējos gados tas mums visiem
kopā izdevās lieliski, tāpēc arī šogad
neļausim ziemas tumsai pārņemt
Mērsraga novadu, bet ļausim tam
mirdzēt jaunās gaismās!

Iedzīvotāji aicināti uzzināt
par iespējām darboties NVO
(biedrībās un nodibinājumos)
un saņemt konsultācijas
13. novembrī, plkst. 11:00
Mērsraga Tautas namā notiks
seminārs iedzīvotājiem par
iespējām iesaistīties NVO
jeb biedrībās un nodibinājumos, to projektos un kā ar
NVO palīdzību līdzdarboties
problēmu risināšanā, kādas
ir pašvaldības iespējas atbalstīt iedzīvotāju aktivitātes.
Semināra laikā apmeklētāji
ne tikai uzzinās par to, kas tad īsti ir NVO un kāpēc būtu vērts tajās darboties,
īpaši šī brīža valsts situācijā, bet arī par finansējuma piesaistes iespējām projektu īstenošanai, kā arī uzzinās par savas puses aktīvākajām organizācijām.
Tiks sniegta arī informācija, kur biedrības un nodibinājumi var saņemt bezmaksas konsultācijas grāmatvedības, juridiskajos un publicitātes jautājumos.
Semināra dalībnieki saņems informāciju arī par citām Kurzemes NVO
un to kontaktus pieredzes gūšanai un sadarbībai. Veidojot izpratni par NVO
darbu, tiks prezentēti Kurzemes NVO veiksmes stāsti – varbūt kāda no idejām arī klātesošie vēlēsies ieviest savā ikdienā. Semināra noslēgumā tiks
stāstīts arī par jauno programmu „NVO fonds” un tās finansējuma iespējām,
kurā līdz 20% finansējuma var saņemt arī pašvaldības iestādes. Stāstīts tiks
arī par citu projektu finansējuma iespējām, tai skaitā jauniešiem.

Atbalstīsim deju kopu
„Silva”!
Tautas nama iesniegtais projekts „Tautas tērpu iegāde deju
kopai „Silva”” ir izturējis pirmo kārtu un nu ir pienācis laiks
izšķirošajai kārtai, kurā uzvara ir atkarīga tieši no JUMS!
LabieDarbi.lv ir SMScredit.lv un Draugiem.lv sadarbības
rezultāts – labdarības projekts ar mērķi atbalstīt un veicināt
Latvijas iedzīvotāju personīgās attīstības un profesionālās izaugsmes iespējas.
Tas ir publisks projektu konkurss, kur ikvienam ir iespēja
piedalīties un līdzdarboties, lai palīdzētu sev un citiem, tas ir
veids, kā iegūt līdz pat 2000 Ls lielu finansiālu atbalstu savu
mērķu sasniegšanai izglītības, zinātnes, kultūras, mākslas un
sporta jomā.
Katram ir iespēja nobalsot divos veidos! Pirmais no tiem
notiek ar portāla www.draugiem.lv starpniecību, bet otrs veids
ar sms palīdzību: www. labiedarbi.lv!
Balsošana labiedarbi.lv notiek ļoti vienkārši, ātri un ērti:
1) Atrodi sarakstā „Tautas tērpu iegāde deju kopai „Silva””.
2) Nospied balsot.
3) Ievadi savu mob. tel. nr., lai saņemtu balsošanas kodu
(tas ir bezmaksas).
4) Sagaidi sms ar kodu un ievadi to lauciņā, kas parādīsies.
5) Nospied „balsot!”.

Mūsu dejotājas ir to pelnījušas!

Seminārā aicināti piedalīties visi interesenti, īpaši tie, kas līdz šim nav darbojošies biedrībās un nodibinājumos, bet vēlētos uzzināt par esošajām iespējām un pozitīvajiem piemēriem.
Semināra ilgums tiek plānots 1,5 h – 2 h un tas tiek organizēts projekta
„Kurzemes NVO atbalsts 2012” ietvaros, sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu. Pēc semināra jebkurš aicināts saņemt bezmaksas konsultācijas sev
interesējošos jautājumos pie Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra konsultantiem!
Inese Siliņa,
“Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” direktore un projekta vadītāja
m. 29811722, e-pasts: inese.silina@zkcentrs.lv

Oktobris – dzīvnieku labdarības mēnesis Vēlreiz par pieteikšanos NAP!
jeb brauciens pie mazajiem draugiem
Vēl tikai novembrī un decembrī pašvaldībā var kums, lai mazinātu nodokļu maksātāju parāda
16. oktobrī – pasakainā, saulainā rudens rītā – bērnudārza „Dārta” divu
grupiņu: „Kastanīšu” un „Sprīdīšu” bērni devās uz tikšanos ar Talsu dzīvnieku
patversmes „Ausma” četrkājainajiem draugiem.
Šeit varēja vērot, kā 40 dažādu kaķīšu un apmēram 16 dažādu sunīšu saņem
patversmes darbinieku mīlestību un rūpes.
Laipnās kopējas, bērniem saprotamā valodā, pastāstīja par dzīvnieku likteņiem un viņiem sniegto palīdzību. Ir labi, ka ir šie gādīgie cilvēki, kas rūpējas
par dzīvniekiem, kas zaudējuši savas mājas.
Šāds patversmes apmeklējums māca bērniem iejūtību, rūpes un atbildību
pret visām dzīvām būtnēm.

pieteikties NAP (nodokļa atbalsta pasākumam)!
Tas attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem, kam ir veci nodokļa parādi par zemi vai
ēkām Mērsraga novadā, kuru nomaksas termiņš
iestājies līdz 01.09.2011. un nav samaksāti līdz
01.10.2012!
Pasākuma būtība – ja pašvaldībā piesakāties
NAP (līdz 2012. gada beigām!), tad pēc veco NĪN
parādu (NAP maksājumu) pilnīgas nomaksas, tiek
dzēsta nokavējuma nauda, kas saistīta ar šo maksājumu! Tas ir valsts rosināts (likums par nodokļa
atbalsta pasākumu), vienu reizi īstenojams pasā-

slogu nesenās ekonomiskās krīzes dēļ. Droši vien
otrreiz tāda piedāvājuma nebūs, tādēļ izmantojiet
šo iespēju!
Iespējams, esat jau saņēmuši vēstules ar uzaicinājumu piedalīties NAP un iesnieguma veidlapu –
tā ir jāaizpilda (jāparaksta) un jāatnes vai jāatsūta
uz pašvaldību piereģistrēšanai!
Neskaidrību gadījumā zvaniet 63237702
vai rakstiet, e-pasts: mersrags@mersrags.lv
vai inta.revalde@mersrags.lv
NĪN administratore Inta Rēvalde

Ziema + tēja = veselā miesā, vesels gars!
Gada tumšākā, aukstākā un drūmākā laika raksturīgākā skaņa ir šķaudoši, klepojoši, aizsmakuši
un aiz saguruma vai nelāgas omas rūcoši cilvēki. Reizēm šādas problēmas var atrisināt pavisam
vienkārši. Ir tāda atziņa: „Ja jums ir auksti, tēja sasildīs. Ja jums ir pārāk karsti, tā atvēsinās jūs. Ja
jūtaties nomākts, tā iepriecinās jūs. Ja esat satraukts, tēja nomierinās jūs.” Varbūt pamēģiniet iesākumā šīs un tad jau redzēsim, kas notiks... Veseli!

Apelsīnu tēja. Katlā liek 25 g apelsīnu mizas
un 10 g citronu mizas, un 25 g sausās tējas. Visu
pārlej ar 1 l verdoša ūdens, ļauj 5 minūtes ievilkties.
Tēja ar upeņu sulu. Stipras tējas uzlējumam
ļauj 5 minūtes ievilkties, pēc tam ¾ glāzes piepilda
ar tēju, bet ¼ – ar uzkarsētu upeņu sulu.
Visi patversmē dzīvojošie dzīvnieciņi ir pateicīgi ikvienam bērnu vecākam
un bērnam par sagādāto prieku – pārtiku – šai rudenī.
Ieva s – Loretas omīte Dzintra

Tēja ar garšvielām. 0,5 l ūdens uzvāra 2 krustnagliņas un gabaliņu ingvera saknes. Novārījumam pievieno 3 tējkarotes sausās tējas un ļauj
uzlējumam 5 minūtes ievilkties. Pēc tam izkāš un
pievieno 0,5 l karsta vārīta piena.

Ingvera tēja. Katlā lej 1 litru verdoša ūdens,
liec iekšā ingveru un apelsīna miziņu. Vāri uz nelielas uguns 20 minūtes. Kad tēja novārījusies, lej to
krūzēs, pievieno medu un pārber ar kanēli. Pasniedz
karstu, lai organismā sajustu īstu siltuma vilni.
Ābolu, melnā tēja. 2 ēdamk. melnā tēja,
ābolu šķēlītes, 1 l ūdens, cukurs. Aplej ar verdošu
ūdeni, nostādina 5 min.
Piparmētru tēja. Novāra piparmētru tēju,
kurai pievieno mazliet ingveru, citronu un medu.
Var likt arī tikai ingveru vai, piemēram, kanēli.
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Apstādina Talsu jaunās slimnīcas būvniecību
Organizācijas “Zaļā kustība” un tās līderu Aldas
Ozolas un Jāņa Matuļa darbību rezultātā ir apturēti
Talsu jaunās slimnīcas celtniecības darbi. Savā pieteikumā Administratīvajai tiesai „Zaļā kustība” norāda,
ka tikušas aizskartas sabiedrības intereses, taču piemirsts tāds faktors, ka jaunā slimnīca ir nepieciešama
ikkatram sabiedrības loceklim, jo ikvienam cilvēkam
var rasties nepieciešamība pēc ārsta palīdzības nelaimes gadījuma brīdī vai saslimšanas reizē. J. Matulis

paudis nostāju, ka darīs visu, lai slimnīca Stendes ielā
netiktu uzcelta. Jāatgādina, ka šobrīd vairs nevar diskutēt par vietas izvēli, bet gan par slimnīcas pastāvēšanu kā tādu. Projekts ir izstrādāts konkrētai vietai un tā
realizācija ir ES projekta ierobežota noteiktā termiņā.
Ja šī slimnīca nebūs Stendes ielā, tā nebūs vispār. Lai
izdiskutētu šos jautājumus, slimnīcas darbinieki nolēmuši tuvākajā laikā sarīkot atklātu sapulci, kurā tiks
aicināti piedalīties arī pretenziju izteicēji.

Mērsraga novada dome
rīko
MĒRSRAGA KAUSA
IZCĪŅU

BASKETBOLA
«MĪNUSOS»
SACENSĪBAS NOTIEK 02.12.2012.
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ
Sacensību sākums 10.00
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU

Dzejas stūrītis

Dace Sadaka

Latvijai ...manai
Par zāli zaļāku es zīmēju savas Latvijas jūras dzelmi.
Par debesīm zilāku es krāsoju savas Latvijas upes.
Kur man meklēt cerību burtiem rakstītos stāstus –
Par ļaudīm, kas ticēja spēkam tam,
Kas mūžīgs no Lāčplēša manai tautai dots
ne zagts, ne lienēts
ne uz līzinga ņemts!
tik īsts un vērtīgs kā lietus
...saule...
...zeme...
...maize un sāls...
kā migla... vasaras rītā...
...un latvju sirmgalvja dzīves stāsts...

Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Ik katram dzīvē ir savs stikla kalns,
Kāds sapnis, kuram visu mūžu velta,
Spožs vara zirgs, vai sudrabaini salns,
No īsta – vai no izdomāta zelta…

Novēlot veselību, mīlestību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Laimdotai Babičevai,
Asjai Kupferei,
Aldai Smilgainei,
Austrai Tīlei,
Birutai Zvejniecei,
Rasmai Mākulei,
85. gadu jubilejā Ausmai Būcēnai!

ŠAHĀ

Paziņojums

SACENSĪBAS NOTIEK 02.12.2012.
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS
SPORTA ZĀLĒ

Līdz šā gada
10. decembrim

Foto klubiņa pirmā tikšanās –
14. novembrī plkst. 18:00
Mērsraga Tautas namā!

ir jāpiesakās licencēm
2013. gadam,
zvejošanai Rīgas jūras līcī
un Engures ezerā.
Iesniegumu veidlapas pieejamas
un iesniegumus iesniegt Mērsraga
novada pašvaldības kasē.

Sludinājumi

Sacensību sākums 10.00

Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Kvalitatīvs
portatīvo
un stacionāro
datoru

remonts.

Reiz bija tā...

Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.

23. novembrī
izbraukuma
tirdzniecības grafiks:
9.00 pie SIA „Mežmaļi”;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
10.30 pie Mērsraga vidusskolas;
11.00 pie „Saivas”;
11.40 pie Mērsraga vidusskolas;
12.10 pie veikala „TOP”;
12.30 pie Tautas nama;
13.00 pie ambulances;
13.20 pie bērnudārza;
14.00 pie SIA”IMS”

Sludinājumjus, reklāmu,
vēstules pieņem novada domes
sekretāre vai arī nosūtīt uz

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Braucam klāt.
Tālr. nr. 26202497 (Edgars)

Piedāvājam AIZDEVUMUS
PENSIONĀRIEM
līdz 75 gadiem bez ķīlas.
K. Valdemāra iela 17, Talsi
Tālr. 29159682; 63223707

Piesakiet aizdevumu arī pie sava
pastnieka, neizejot no mājas!
Informācija pa tel. 67316047,
67316048.

Līdzjūtība
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām Ligitai Šucai vissirsnīgāko līdzjūtību sakarā ar audžutēva
zaudējumu.
Mērsraga novada pašvaldības darbinieki

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redakltore Madara Brāle
28757923

