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Redaktores sleja
Garajos ziemas vakaros mēdz notikt brīnumainas lietas. Tiek
atsāktas piemirstās nodarbes, piemēram, dažādi rokdarbi. Atklā
jas, ka nekā patīkamāka par siltu vakariņu pagatavošanu sev un
citiem – nav. Izrādās, ka baltais sniegs un stindzinošais aukstums
cilvēkus nemaz tik ļoti nebaida, drīzāk vilina uz dažādām akti
vitātēm. Pārsteidzoši, bet šķiet, ka nav nekā interesantāka par
desmitiem reižu redzētām filmām. Jāatzīst, ka gribas sarunāties
aizvien vairāk, ilgāk un garāk – kā ar sen nesatiktiem cilvēkiem,
tā ar tādiem, kurus redzam dienu no dienas. Gribas klausīties
mūziku, radio vai vienalga ko, jo jūra pavisam pieklususi – ledus
pamazām to pārklāj. Un, jā... ziemas vakari ir kā radīti tam, lai
atlaistos spilvenos un palasītu kaut ko tādu, kas ir atbilstošs tieši
šim gadalaikam un ko nekad nelasītu, piemēram, vasarā. Tā
manās rokās nonāca Milana Kundera grāmata „Nepanesamais
esības vieglums”. Un es sapratu, kāpēc bezdarbība mūs reizēm spēj
nomākt, bet smagāku darbu padarīšana – uzlādēt ar enerģiju: „Jo
smagāks ir slogs, jo mūsu dzīve tuvāka zemei. Īstenāka, patiesāka.
Turpretī absolūts sloga trūkums panāk to, ka cilvēks kļūst
vieglāks par gaisu, atraujas no zemes un reālās esības un lidinās
augstumos, kļūst tikai pusīstens un viņa rosība ir vienlīdz brīva,
cik nenozīmīga. Ko tad izvēlamies? Smagumu vai vieglumu?”

15. janvāra novada domes sēdē nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2/2013
Grozījumi Mērsraga novada saistošajos noteiku
mos Nr. 4/2012 „Par Mērsraga novada pašvaldības
2012. gada budžetu”.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2012. ga
da budžeta izpildi.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2013 Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība.
4. Noteikt Mērsraga novada pašvaldības autobusa
ISUZU pārvadājumu pakalpojumu izmaksas:
Nosaukums
Mērsrags–Talsi

Izmaksas Ls
1.60

Talsi–Mērsrags
Transporta pakalpojumi
• skolēniem
• PII audzēkņiem
• pensionāriem
• invalīdiem

0.40/km

Transporta pakalpojumi
• pārējiem Mērsraga novada
iedzīvotājiem

0.50/km

5. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādus bez
strīda kārtībā no:
5.1. Vladimira Vorobjova – 112,30 Ls;
5.2. Aivara Krūmiņa
– 114,20 Ls;
5.3. Zanes Šultes
– 111,01 Ls;

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Ginta Dzelmes
Riharda Andruško
Artūra Lezdiņa
Nikolaja Zaharova

– 112,77 Ls;
– 123,58 Ls;
– 107,44 Ls;
– 512,69 Ls.

6. Atbalstīt piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā
šādām personām:
1) Natālijai Tīrumai
2) Mairai Šulcei
3) Aijai Ezerkalnei
4) Aivaram Briedim
5) Annas Āboliņas mantin.
6) Veltas Silingas mantin.
7) Lienītei Bordjugam
8) Ludmilai Buličovai
9) SIA „Mērsrags I”
10) Ievai Saukānei
11) Madaram Fiļipovam
12) Anitai Šternai
7. Dzēst nokavējuma naudu, kas saistīta NAP pamat
parādu, atbilstoši „Nodokļa atbalsta pasākuma likuma”
10. pantam, tā kā ir pilnībā nomaksāts nekustamā īpa
šuma nodokļa parāds, šādām personām:
1) Natālijai Tīrumai
2) Aijai Ezerkalnei
3) SIA „L.A.B.”
4) Andrim Blehmanim

– 6,14 Ls apmērā;
– 18,07 Ls apmērā;
– 31,92 Ls apmērā;
– 3,31 Ls apmērā;

5) Mairai Šulcei
6) Aivaram Briedim
7) Annai Āboliņai
8) Ludim Ezeriņam
9) Gatim Jankevicam
10) Dacei Niedriņai
11) Dacei Sadakai
12) SIA „Mērsrags I”
13) Veltas Silingas (mantinieki)
14) Lienītei Bordjugai

– 6,90 Ls apmērā;
– 16,41 Ls apmērā;
– 28,45 Ls apmērā;
– 1,85 Ls apmērā;
– 31,23 Ls apmērā;
– 31,23 Ls apmērā.
– 9,40 Ls apmērā;
– 60,56 Ls apmērā;
– 7,66 Ls apmērā;
– 4,26 Ls apmērā.

8. Īpašumam „Skoras”(adrese: Bānīša iela 2, Mērs
rags, Mērsraga novads), kopējā platība 0,9 ha, noteikt
2 lietošanas mērķus:
1) 0,23 ha – individuālā dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601;
2) 0,67 ha – lauksaimniecības zeme, kods 0101.
9. Atļaut atdalīt no īpašuma „Laumas” Mērsragā,
Mērsraga novadā, 10. zemes vienību 1,7 ha platībā.
2. Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu
„Laumas”.
3. Atlikušajām 4 zemes vienībām piešķirt kopēju
nosaukumu „Meža Laumas”.
10. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma
„Vaisumi”, Upesgrīva, Mērsraga novads, sadalei.

Informāciju apkopoja
sekretāre L.Valdemāre
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Īsvēstis
• Arī šogad, Mērsraga pašvaldība, sadarbojoties
ar kompāniju „West Solutions”, katrai jaundzimušā ģi
menei dāvinās grāmatu „Mūsu bērns”. Idejas galvenais
mērķis bija, lai katra jaundzimušā mazuļa vecāki dāva
nā saņemtu grāmatu „Mūsu bērns”. Grāmatā apkopo
ta noderīga informācija par bērniem, dažādām bērnu
precēm un pakalpojumiem, kā arī dota iespēja grāmatu
papildināt pašiem. Vecāki grāmatās varēs veikt ierak
stus par savu bērniņu, piemēram, atzīmēt bērna svaru
un augumu pa mēnešiem, aprakstīt pirmos iespaidus,
spilgtākos notikumus un mīļākās atmiņas, varēs pievie
not arī foto attēlus. Vēlāk tā būs ļoti jauka piemiņa bēr
nam. Grāmatiņu var saņemt bērniņa reģistrēšanas laikā
pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.
• Mērsraga bibliotēkas īpašumā nonākusi grāmata
„Latvijas bākas”. Grāmata ir par Latvijas ievērojamā
kajām bākām pēdējo gadu simtu gaitā, ietverot gan tās,
kuras savu eksistenci jau beigušas, gan tās, kuru teh
niskie ekspluatācijas parametri patlaban vairs neatbilst
bākas definīcijai, gan – visbeidzot – Latvijas darbojošās
bākas, kuras par tādām tiek noteiktas Latvijas Hidro
grāfiskā dienesta 2009. gadā izveidotajā Latvijas navi
gācijas aprīkojuma līdzekļu sarakstā „Ugunis un zīmes
Latvijas Republikas ūdeņos”. Grāmatas galvenā vērtī
ba – skaistas, krāšņas un iespaidīgas fotogrāfijas, arī par
mūsu „francūzieti” jeb Mērsraga bāku, kas tā iesaukta,
jo Mērsraga bākas tornis, optiskā sistēma un laterna iz
gatavoti Francijā, Parīzē. Ja ir radusies interese par šo
grāmatu, tad droši dodaties uz Mērsraga bibliotēku.

Kas tā par valsti?
Mieru, tikai mieru. Attēlā redzamā karte nav atkārtojuma viela ģeogrāfijas jautāju
mos, bet gan vizuāls attēlojums tam, cik daudzu valstu pārstāvji ir apmeklējuši Mērs
raga novada mājas lapu www.mersrags.lv. Tumšāk iekrāsotās valstis parāda, ka mājas
lapa apmeklēta gan no ASV, gan Vācijas, gan Krievijas, gan Kanādas, gan Lielbritāni
jas, gan Brazīlijas, gan Kolumbijas, Alžīrijas, Indijas, Ķīnas, Turcijas, Pakistānas un
vēl citām valstīm. Mēs tomēr neesam tik mazi un neievērojami, kā dažbrīd kādam var
šķist. Ne velti sena latviešu paruna saka: „Neskati vīru no cepures!”

„Multenītes sniegā”
11. janvārī Mērsraga vidusskolas skolēni devās uz Tautas namu, kur
skatījās Latvijā ražotu animāciju filmu programmu „Multenītes sniegā.”
Pavisam kopā tika parādītas sešas multenītes. Skolēni ar aizrautību skatī
jās un smējās, un mazie bērndārznieki bija tik priecīgi, ka aplaudēja pēc
katras multfilmas.
Pati pirmā filma bija melnbalta, bet tai bija ļoti labi skaņu efekti, un
šī multene parādīja, ka pat cilvēkam ar dzīvnieku ir iekšēja draudzības
saite. Otrā pilnīgi visiem patika vislabāk, jo tā bija smieklīga: par bulli
un cilvēku ar sarkano mēteli, kuram bullis skrēja pakaļ, un ar trauksmes
palīdzību nekas neizdevās, beigās visus izglāba Latvijas brūnā gotiņa.
Nākošā bija par draudzību starp aklu meiteni un parastu zēnu, par viņu

dalīšanos un ticēšanu rūķīšiem. Pēc tam bija visiem pazīstama multene
par Zīļuku, kuram palīdz draugi un arī viņš palīdz tiem. Multene par
lupatiņas mazgāšanos bija smieklīga, bija jauki redzēt, kā kaķis pamāca
lupatu lellītes. Pēdējā multene bija par dzeguzi un viņas divpadsmit vī
riem, kas ik dienu viņai palīdz.
8. klases skolnieces Kerija un Kitija teica, ka multenes bija labas un
dažas smieklīgas. Skolotājai Ievai Popenai arī multenes likās interesan
tas un pamācošas. 3. klases skolniekiem Ingum un Amandai multenes
vienkārši patika. Visi bērni bija klusi, tas laikam nozīmē, ka viņiem bija
interesanti skatīties šīs Latvijā ražotās animācijas filmiņas.
8. klases skolniece Inga Andra Pērkone

Par ziedojumiem
Sociālais dienests saka lielu paldies ikvienam, kurš ziedoja Mērsraga bērniem
naudu. Varam pateikt, ka visiem bērniem, kam būs nepieciešama palīdzība me
dikamentiem, brillēm vai ārsta apmeklējumam un kuri paša spēkiem nevarēs ne
pieciešamo apmaksāt – caur Ziedojuma kontu varēsim viņiem palīdzēt un tikai
pateicoties Jums. Liels paldies „Top” un „Lats” īpašniekiem un kolektīvam par zie
dojuma kastītes atbalstīšanu. „Top” veikala ziedojuma kastītē bija saziedots Ls 10.92
un „Lats” veikalā saziedots – Ls 52.40. Kopā uz 2013. gadu saziedots 234.69 Ls, kuri
ir ieskaitīti Mērsraga novada ziedojuma kontā.
Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

JAUNIE MĒRSRADZNIEKI

Uzvalks Raimondam Paulam
Viņa dzīvi Mērsragā – daudzdzīvokļu namā „Sairas” – uzsāka tieši pirms gada – janvārī. Nevarētu teikt, ka viņas dzīves ceļš ir bijis
viegls – represētā persona, ilgs laika posms aizvadīts Īrijā, tomēr
tajā ir bijuši daudzi pavērsieni, kas allaž noveduši pie cerēto mērķu
sasniegšanas. Šis ir stāsts par Sarmīti Pētersoni – sievieti, kas ir
pierādījums tam, ka kustībā ir dzīvība un spēks.
• Nākamgad svinēsim!!! Nākamajā gadā 11. janvārī
svinēsim starptautisko Paldies dienu. Jā, izrādās, ka arī
tāda ir! Šie svētki ir sākušies pēc ANO un UNESCO ini
ciatīvas. Pēc psihologu domām, cilvēki lieliski apzinās
labas uzvedības nozīmi, to nepieciešamību ikdienas dzī
vē, bet lielāko tiesu pateicība tiek pausta neaizdomājo
ties par tās jēgu. Tomēr pateicības vārdiem ir maģiska
iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits ci
tam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens
cilvēks. Tomēr gribētos novēlēt, ne tikai šajā dienā atce
rēties pateikt „paldies” par visu, ko mēs uzskatām paši
par sevi saprotamu, bet kas mums ikdienā dod spēku būt
tādiem, kādi mēs esam, bet arī pavisam parastā dienā.
• Sākot no janvāra ikviens, kurš sajūt sevī aktier
mākslas prasmes, tiek aicināts pievienoties amatierteāt
ra kolektīva izveidei! Pirmā tikšanās notiks februāra
sākumā! (Pieteikties var zvanot: 28354154)
• Izdots kalendārs 2013. gadam ar skolēnu zīmējumiem. Lai veicinātu skolēnu izglītošanu par vides
aizsardzību, rūpētos par dabas resursu saglabāšanu un
radītu interesi par atkritumu lietderīgu apsaimnieko
šanu un šķirošanu, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra” jau trešo gadu pēc kārtas organizēja
skolēnu zīmēšanas konkursu Piejūras reģiona izglītības
iestādēs. Kopumā tika iesniegti 97 zīmējumi. Par feb
ruāra mēneša zīmējumu izvēlēts Mērsraga vidusskolas
8. klases skolnieces Kerijas Grudkinas veidotais zīmē
jums!

Ceļš līdz Mērsragam. „Esmu dzimusi Krievijā. Vecāki man bija iz
sūtīti, tajā gadā arī dzimu es. Krievijā nodzīvojām 7 gadus. Gāju krievu
bērnudārzā, tur jau no 3 mēnešu vecuma bērnus pieņēma. Vecāki
nesūdzējās, darbs gan bija smags – koku pludināšana, bet izdzīvojām,
sanāca pat naudas privātai lidmašīnai. Pirmajā reizē ar lidmašīnu nekas
neizdevās. Bija jau nopirktas biļetes, taču man bija tik šausmīga caureja
un krampji, ka atteicāmies. Tā lidmašīna avarēja... sakritība..., ja mēs
būtu lidojoši, neviena no mums vairs nebūtu. Atbraucām uz Latviju un
dzīvojām Valkas rajonā. Valkā mācījos, Rīgā strādāju, pēc tam aizbraucu
uz Īriju. Īrijā pavadīju 7,5 gadus. Nopelnīju naudu dzīvoklim un atnācu
uz Mērsragu! Īrijā iepazinos ar mērsradzniecēm Agritu un Skaidrīti,
uzzināju par dzīvokli šeit un tā jau gadu dzīvoju Mērsragā.”
Drosmīgs solis. Uz Īriju Sarmīte devās tādēļ, ka dzimtenē nevarēja
izdzīvot: „Ar vīru esmu šķīrusies, viena pati audzināju 2 bērnus, meita
tad studēja, dēls bija dienestā. Vienu brīdi strādāju pastā – laukos,
kādus 3 gadus, bet alga bija 40–60 lati, nevarējām izdzīvot. Īrijā man
bija pazīšanās un tā caur pazīšanos tiku. Bija uzstādīts mērķis – nopelnīt
dzīvoklim. Īrijā strādāju pie sēnēm, sākumā pie sēņu lasīšanas, pēc tam
pakotavā. Sēņu angāri tur bija kādi 20, katrs kādus 30 metrus garš,
katrā angārā sēņu mājas izvietotas 5 stāvos. Smags darbs, bet neesmu
čīkstētāja. Nebūtu aizbraukusi... tagad man dzīvoklītis nebūtu.”
Tā tapa uzvalks R. Paulam. Pēc profesijas Sarmīte ir šuvēja –
piegriezēja. „Vairāk esmu strādājusi par piegriezēju gan Valkā, gan Rīgā.
Valkā mums bija trikotāžas fabrikas „Sarkanais rīts” filiāle. Rīgā strādāju
„Latvijas drēbniekā”. 15–18 gadus strādāju par piegriezēju. Pirmā darba
vieta bija Jūrmalā – „Majoru modes ateljē”. Bija brīnišķīgi – 3 draudzenes
no laukiem, kā labākās piegriezējas tur tikām. Tur arī Raimondam
Paulam uzšuvu uzvalku. Atceros, bija tāds pelēks ar ozollapām.”
Lai cik skaisti būtu citur, savā dzimtenē ir visskaistāk!
Par sajūtām Īrijā Sarmīte stāsta: „Visvairāk pietrūka mājas un bērni.
Pie visa jau pierod, nav viņiem ne tādas baltmaizes kā pie mums, ne krē
jums, bet tad pamazām parādījās lietuviešu veikali. Savādāku attieksmi
pret iebraucējiem nevarēja just. Daudz ko darījām kopā ar īriem. Brau
cām ekskursijās. Svinējām Jāņus – īri nezināja, kas tas ir. Arī par šašliku
cepšanu brīvā dabā nebija dzirdējuši, tikai uz grila, arī vinegrets viņiem
bija liels brīnums. Dzimšanas dienas viņi īpaši nesvin, labākajā gadījumā
kādā pubā. Čūskas pie viņiem tiešām nav – zaļā zeme – visu laiku zaļa
zāle. Sniegs bija ļoti reti, bet pie temperatūras –5o viņi pat uz darbu neiet.
Par ūdeni nebija jāmaksā, jo ir ļoti daudz avotu.”
Veselā miesā, vesels gars! Sarmīte jau ilgu laiku nav neko šuvusi. Taču
šuvējas modrā acs nekur nav pazudusi, kā raksturīgi vairums šuvējiem,

pērkot apģērbu tiek nopētītas vīles, audums, kvalitāte. „Šūšanas laiks ir
pagājis. Tā jau varēju pašūt jebko, bērniem daudz ko šuvu, lai gan vairāk
strādāju pie vīriešu žaketēm, pēc tam pie trikotāžas. Tagad atpūšos un
dzīvoju! Brīvajā laikā nodarbojos ar nūjošanu. To iesāku darīt Mērsra
gā. Nūjojot var aiziet daudz tālāk, nekā bez nūjām pastaigājoties, gandrīz
katru dienu 7 km pieveicu, atkarībā no laikapstākļiem. Interesants sporta
veids. Prieks kustēties, nopirktu vēl velosipēdu un tad braukātu, braukātu...
Kad laukos pastā strādāju, tad katru dienu 30 km bija jānobraukā. Ziemā
nebija ceļš šķūrēts, sniegs līdz ceļiem. Viss ir izturēts. Pārsvara esmu kustī
bā, mājās nesēžu. Minu arī krustvārdu mīklas, dažādas filmas skatos. Patīk
ceļot. Agrāk biju tūristu grupā. Esmu bijusi Austrālijā, Austrijā, Itālijā un
bērni uzaicināja pie sevis uz Norvēģiju. Austrālijā man dzīvo mammas
māsa. 26 stundas bija jālido. Biju tur 3 mēnešus – pasakaina zeme. Koalas
lācīti turēju rokās – ilgāk par 5 minūtēm nedrīkst, jo viņiem uzreiz slāpst –
nepārtraukti vajadzīga rasa, kas ir uz koku lapām. Arī pie Eiersa klints
pabiju – vispirms bija aborigēniem jāprasa atļauja, lai drīkstētu tuvoties.
Austrālijas latvieši ir ļoti laipni. Īrijā arī sākumā visi latvieši bija laipni un
izpalīdzīgi, visiem bija viens mērķis, bet tad sāka šķelties – kā sajuta un
pierada pie naudas smaržas. Gribētos arī apceļot Latviju– pilis apbraukāt,
uz Aglonu aizbraukt... vispār iepazīt vairāk Latviju.”
Vēl viens sapnis piepildīts! Sarmīte jūt, ka ir ļoti labi Mērsragā ieju
tusies, tāpēc arī ir šeit uz palikšanu. Viņas sapnis vienmēr ir bijis – dzīve
pie jūras: „Agrāk ar bērniem uz jūru braucām pat no Valkas – uz Ma
joriem, Dzintariem. Patīk man šeit, ļoti patīk – cits gaiss, jo šeit valda
klusums un skaistums. Man visa apkārtne patīk – jūra, viss šeit ir tīrs un
uzposts, daudz kas top. Arī bērni, kad atbrauc, brīnās cik te viss ir skaists
un sakopts. Viss ir jauki,
pašā centrā dzīvoju – brī
nišķīgi! Esmu apmierinā
ta. Bija atbraukusi māsa ar
bērniem un apmeklējām
gan Jūras svētkus, gan no
vada svētkus, arī uz eglītes
iedegšanu bijām. Gaidu,
kad centrā tiks izveidots
ceļš līdz jūrai. Vēl vēlētos
aiziet līdz Engures ezeram,
muzejam un baznīcai. Va
jadzētu arī aktīvāk iesaistī
ties pulciņos.”
Nav šaubu, ka drīz Sar
mīti satiksiet kādā no pul
ciņiem vai nūjojot gar jū
ras malu. Kā saka Sarmīte:
„Ir jādzīvo un jāpriecājas!
Dzīvei ir jābūt aktīvai!”
M. Brāle
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2012. gada projektu
ieguvumi bibliotēkām
2012. gada nogalē Talsu Galvenā bibliotēka rakstīja
projektu „Lielākais dārgums – laba bibliotēka” iesaistoties
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „Grāmatu
iepirkums publiskajām bibliotēkām”. Projekta rezultātā
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu 34 publiskās bibliotēkas saņēma 767 grāmatas par 3984 latiem.
Šīs mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt bibliotēkas ar
literāri augstvērtīgiem oriģinālliteratūras darbiem, nozīmīgiem pasaules literatūras darbu tulkojumiem, augstvērtīgiem nozaru un uzziņas literatūras izdevumiem.
Mērsraga novada bibliotēka saņēma 26 grāmatas par
162,55 latiem.
Otru patīkamu bibliotēkas krājumu papildinājumu
sagādāja Kultūras ministrija, paredzot valsts finansējumu
programmai „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”. Talsu reģiona 34 publiskās bibliotēkas saņēma 500 grāmatu un citu
izdevumu eksemplārus par 3454 latiem. Šī programma
papildina bibliotēku krājumus un paver iespējas sniegt
jaunas zināšanas mūsu bibliotēku lasītājiem. Īpaši bibliotēku darbinieki priecājas par grāmatām un izdevumiem
ar kultūrvēsturisku saturu. Bibliotēkas saņēma arī klausāmgrāmatas un citus izdevumus, kuru izmantošana piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī cilvēkiem,
kuriem dažādu iemeslu dēļ lasītprasme ir vāja. Izdevumus programmai iepirka no 33 izdevniecībām, grāmatu
apgādiem un individuālajiem izdevējiem.
Aicinām visus interesentus izmantot jaunieguvumus
bibliotēkās.
Talsu Galvenās bibliotēkas direktore Vija Nagle

Ja savējie necienīs,
tad svešie ne tik!

(Sakāmvārds)

Silva Štreinerte vēlas dalīties ar sāpi, kas jau kādu laiku
nomāc viņas prātu. Viņa vēlas norādīt, ka cieņu pret kādu
cilvēku nedrīkst mērīt algas lielumā, ikviens ir pelnījis
cieņu par padarīto darbu – gan lielās algas saņēmējs, gan
mazās: „Arī sētnieks un apkopējs ir cilvēks, kas dara savu
darbu un žēl, ka ir daudzi, kas to nenovērtē, bet pat tikko
satīrītā vietā atļaujas kaut ko nomest zemē! Ja šie amati
nav novērtēti atalgojuma ziņā, tad vismaz mēs cilvēcīguma ziņā varētu to novērtēt! Sētniecei ir jāsakopj liela teritorija. Piemēram, kāpēc jaunizveidotajā spēļu laukumā
kaut kas būtu jāmet zemē, ja ir miskastes – atkritumi paši
neiet uz miskastēm! Žēl noskatīties, ka paši neprotam sakopt vidi sev apkārt, bet drīzāk to bojājam. Diemžēl cieš
gan citi iedzīvotāji, gan tie, kuriem ar to visu ir jātiek galā.
Štata vietas ir tik, cik tās ir un arī samaksa diemžēl ir tāda,
kāda tā ir, lai gan bieži tiek veltītas gan brīvdienas, gan
veselība! Lūdzu, cienīsim citu darbu!”

Ēnu diena – iepazīsti
savu nākotnes profesiju

Godājamie Mērsraga iedzīvotāji!

No 7.–23. janvārim uzņēmumi, organizācijas un pašvaldības
bija aicināti pieteikt vakances ikgadējai karjeras izglītības akcijai
„Ēnu diena”, kas šogad notiks 13. februārī. Akciju ar Swedbank
atbalstu organizē biznesa izglītības biedrība Junior Achievement –
Young Enterprise Latvija. Ēnu diena Latvijas skolu jauniešiem dod
iespēju pavadīt vairākas stundas kopā ar interesējošas profesijas
pārstāvi un praksē iepazīt savas nākotnes nodarbes visdažādākos
aspektus. Darbiniekiem Ēnu diena ir lieliska iespēja iedvesmot savus nākamos kolēģus mērķtiecīgai karjerai, kā arī iespēja paskatīties uz savu profesiju un tās ikdienu no malas. Skolēnu pieteikumi Ēnu dienai tiks pieņemti līdz 30. janvārim. Līdz 5. februārim
uzņēmumiem sistēmā būs jāapstiprina izvēlētās „ēnas”. Ikviens
Mērsraga novada jaunietis var izmantot šo iespēju un izzināt savu
nākotnes profesiju!

sporta centra sešu gadu jubilejas turnīrā miniflorbolā
otro vietu izcīnījuši Mērsraga florbolisti. Mērsraga florbola komandas sastāvā spēlēja Jānis Indruškevičs, Rolands Indruškevičs, Jānis Bervalds un Rūdolfs Ozoliņš.

Mērsraga kauss zemledus makšķerēšanā 2013!

12. janvārī Sasmakas ezerā norisinājās Mērsraga kausa
izcīņa zemledus makšķerēšanā. Mērsraga novada organizētās sacensības šajā sporta veidā slavenas ar labo
organizēšanas kvalitāti gan balvu, gan saviesīgās daļas
ziņā, tādēļ ir ļoti populāras un kupli apmeklētas. Arī
šī kausa izcīņa nebija izņēmums un sacensībām dalību
pieteica 54 zemledus makšķernieki. Laika apstākļi sacensību dalībniekus nelutināja ar jauku un siltu laiku,
gaisa temperatūra bija krietnos mīnusos un pūta diezgan nepatīkams dzestrs vējš. Ezera iemītnieki – zivis,
ķērās apmierinoši.

Ar cieņu, SIA „Mērsraga Ūdens” valdes loceklis Andrejs Kozlovs

Paziņojums visiem namu īpašniekiem, pagalmu,
ielu un ietvju apsaimniekotājiem!
Sakarā ar pastiprināto snigšanu vēlos atgādināt visām par Mērsraga novada ielu, gājēju
ietvju un pagalmu sakopšanu atbildīgajām
personām viņu pienākumus ziemas apstākļos.
Lūdzu ņemt vērā, ka šis nav tas gadījums,
kad ar jums notiks audzinošas pārrunas un
tiks dots vairāku dienu ilgs termiņš pārkāpuma likvidēšanai! Ja tiks konstatēti būtiski
pārkāpumi īpašumā, par kuru atbildīgs esat
jūs, administratīvā pārkāpuma protokols tiks
sastādīts nekavējoties, un soda piemērošana
notiks likumos paredzētajā kārtībā. Novada
saistošo noteikumu noteiktie sodi ir samērā
maigi – brīdinājums vai naudas sods 5,- līdz
50,- Ls, bet atgādinu, ka jebkurš pārkāpums,
par kuru tiek sastādīts administratīvais protokols, tiek reģistrēts valsts Sodu reģistrā, un
persona turpmāk skaitās administratīvi sodīta
ar visām no tā izrietošām sekām. Tādēļ lūdzu
atsvaidziniet savu atmiņu un pārlasiet novada
domes apstiprinātos noteikumus!
Turpinājumā nelieli izvilkumi Mērsraga
novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumiem, kas apstiprināti ar Mērsraga novada domes 2011. gada
20. aprīļa lēmumu:
2.2.15. ēku apsaimniekotājiem jānodrošina ziemas periodā sniega un ledus notīrīšana
no māju jumtiem, balkoniem un citām būvju
daļām, lai nepieļautu lāsteku veidošanos un

sniega vai ledus krišanu no tiem uz brauktuves
vai gājēju ietves; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transporta līdzekļu drošība, bīstamās vietas jānorobežo un nekavējoties jānovāc
sniegs, ledus un lāstekas, veicot nepieciešamos
drošības pasākumus, par šo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu no Ls 10,- līdz Ls 50,- .
2.3. Tīrot teritoriju, a i z 1 i e g t s :
[...]
2.3.2. izveidot sniega vaļņus vietās, kur
tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta
satiksmi, kā arī apstādījumu zonā un citām
personām piederošajās vai apsaimniekojamās
teritorijās,
par šo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 10,līdz Ls 50,-, ja atbildība jau nav paredzēta saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
3.4. Ēku, ēku daļu, būvju un zemes gabalu
vai citu teritoriju īpašniekiem, valdītājiem un
lietotājiem jānodrošina:
3.4.1. ietvju, laukumu, pagalmu un iebrauktuvju uzkopšana un tīrīšana ziemā – sniega
un ledus tīrīšana un kaisīšana ar smiltīm, inženierkomunikāciju, aku vāku notīrīšana no
sniega,
par šo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu Ls 5,- apmērā,
par šo noteikumu neievērošanu atkārtoti

Jaunumi sportā
Mērsraga florbolistiem sudrabs! Laucienes

Informējam, ka maksājumus par piegādāto ūdeni un kanalizācijas novadīšanu var veikt SIA „Mērsraga Ūdens” kasē vai ar pārskaitījumu bankas kontā,
norādot ūdens patērētāja adresi, norēķinu grāmatiņā par izlietoto ūdeni esošo
personīgā rēķina numuru, ūdens skaitītāja rādījumus, periodu un patērētos
kubus:
„Swedbank” AS; bankas kods HABALV22;
		
konta Nr. LV34HABA0551029072827;
AS „SEB Banka”; bankas kods UNLALV2X;
		
konta Nr.LV21UNLA0050018357141
Uzņēmuma SIA „Mērsraga Ūdens”, reģistrācijas Nr. 41203037401, adrese:
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284;
Kases darba laiks:
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās 7.30– 16.00;
trešdienās 8.00–17.00; pusdienas pārtraukums 12.00–13.00.

Divu posmu kopvērtējumā pirmajā vietā un Mērsraga zemledus makšķerēšanas kausu individuālajā
vērtējumā ar 2 punktiem iegūst Ainārs Eglītis no komandas „Team Agat”, otrais ar 3 punktiem Jevgēņijs
Grigorjevs no komandas „MB CARP”, bet trešajā vietā
arī ar 3 punktiem, bet par gramu mazāku lomu Artis
Akmanis no komandas „Team Agat”. Lielāko lomu ap
500 gramu lielu asari pieveica Oskars Mozge. Komandu vērtējumā pirmie „Mēs zivīm – Ogre” – Sergejs Sergējevs, Paulis Placēns un Juris Nagainis. Otrajā vietā
komanda „Pansija – Krimuldas novads” – Andis Vecvērdiņš, Valdis Janitēns un Artūrs Berdinskis. Trešajā
vietā komanda „Team Agat” – Ainārs Eglītis, Viesturs
Buks un Artis Akmanis. Sieviešu konkurencē labākā ar
21,5 punktiem Marika Valdmane, otrā ar 24 punktiem
Elvīra Rudzāne un trešā ar 25 punktiem Santa Rozenlauka.
Pēc sacensībām sportisti mielojās ar
garšīgu zivju zupu un citiem kārumiem,
kurus bija sarūpējis sacensību iniciators
un aktīvs organizētājs Oskars Apsītis.
Oskaram asistēja un visu degustēja Priekules meitene Patrīcija Andersone, Roberts Šiliņš un es – Ivars Indruškevičs.
Sacensību dalībnieki saka lielu paldies
Aleksandram Stockim par garšīgajām kūpinātajām zivīm. Paldies visiem sacensību
dalībniekiem par piedalīšanos sacensībās,
no sacensību organizētājiem – Mērsraga
novada domes un Oskara Apsīša.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs,
26455993;
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

gada laikā uzliek naudas sodu no Ls 20,- līdz
Ls 50,- .
[...]
3.4.7. ziemā, sniega krišanas laikā, ietvju
un pagalmu attīrīšana periodiski dienas laikā.
Aizliegts kaisīt gājēju celiņus un trotuāra virsmas ar izdedžiem, pelniem, ar netīrām, sāli un
akmeņus saturošām smiltīm, būvniecības atkritumiem,
par šo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no Ls 10,līdz Ls 50,-.
3.4.8. ziemā uz ietvēm un ielām izkaisīto
smilšu savākšana divu nedēļu laikā pēc sniega
nokušanas,
par šo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – Ls 5,- līdz
Ls 20,- apmērā, par šo noteikumu neievērošanu
atkārtoti gada laikā uzliek naudas sodu no
Ls 20,- līdz Ls 50,- apmērā.
Tomēr pašvaldības policijas pamatuzdevums ir nevis sodīt, bet nodrošināt sabiedrisko kārtību novada teritorijā, tāpēc aicinu
visus, neatkarīgi no gadalaika un laika apstākļiem, izturēties atbildīgi pret saviem pienākumiem un ņemt vērā, ka noteikumu ievērošana
būtiski uzlabo mūsu pašu dzīves apstākļus!
E. Bolmanis,
vecākais inspektors
2013. gada 11. janvārī

Sporta pasākumi
JANVĀRIS–FEBRUĀRIS
27.01.

3.02.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
1. posms
Talsu novada meistarsacīkstes
telpu futbolā Mērsrags 3 – Kolka
Talsu novada meistarsacīkstes
telpu futbolā Mērsrags – FK Mērsrags
Talsu novada meistarsacīkstes telpu
futbolā Mērsrags – Krauzers
Talsu novada meistarsacīkstes
telpu futbolā FK Mērsrags – Verners un Co
Talsu novada meistarsacīkstes
telpu futbolā Mērsrags 3 – LFA
Mērsraga čempionāts zolītes spēlē
1. riņķis. – 5., 6. kārta
Talsu novada kausa izcīņa tempo šahā
4. posms
Mērsraga meistarsacīkstes šahā 2. posms

8.02.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 2. posms

9.02.

Talsu novada kausa izcīņa šaha ātrspēlē
6. posms
J. Dembovska piemiņas balvas izcīņa
galda tenisā 5. posms
Mērsraga čempionāts zolītes spēlē
1. riņķis. – 7., 8. kārta
Mērsraga kausa izcīņa šautriņu mešanā

26.01.
26.01.
27.01.
27.01.
27.01.
1.02.
2.02.

9.02.
15.02.
17.02.
25.02.
24.02.
24.02.
Visu
mēnesi

Talsu novada kausa izcīņa tempo šahā
6. posms
Mērsraga meistarsacīkstes
šautriņu mešanā 2. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
2. posms
Talsu novada atklātais čempionāts
telpu futbolā, treniņi un spēles hokejā
Talsu Hokeja hallē

Mērsraga vidusskola

12:00

Talsu 2. vidusskola

15:00

Talsu 2. vidusskola

16:00

Talsu 2. vidusskola

11:00

Talsu 2. vidusskola

13:00

Talsu 2. vidusskola

14:00

Kafejnīca «Kreses»

16:00

Talsu sporta nams

10:00

Mērsraga vidusskola

10:00

Mērsraga vidusskola

17:00

Talsu sporta nams

10:00

Talsu sporta nams

11:00

Kafejnīca «Kreses»

16:00

Mērsraga vidusskola

10:00

Talsu sporta nams

10:00

Mērsraga vidusskola

10:00

Mērsraga vidusskola

12:00

4
Apsveikumi
Mērsraga novada pašvaldība sveic!

Personas ar
funkcionāliem
traucējumiem

Jums dāvāsim sniega zvaigzni,
Lai gaisma Jums līdzi iet.
Un šūpuļa svētkos līksmi,
Lai sniegputen’s vējdziesmu dzied!

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienās
janvārī dzimušajiem:

Personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc

darbspējīgā vecuma, kuras strādā algotu darbu,
var saņemt sociālo rehabilitācijas pakalpojumu.
Lai saņemtu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu
par valsts budžeta līdzekļiem, personai jāvēršas
pie:
 ģimenes ārsta, ja atbilst diagnožu kodiem
(G20, G50-G64, G71-G72, I60-I69.8, M40-M54,
M00-M25, M40-M54, M91-M93.9, M95.3M96.9, M91-M96, T90.5, T90.8-T90.9, T91-T93,
T95, T91.3, G35, G80-G83, Q01.0-Q07.9, Q65,
Q66.8, Q67.5, Q68-Q70, Q71-Q74, Q76-Q78,
Q93.1-Q93.4);
 jāiesniedz sociālajā dienestā ģimenes ārsta atzinums un jāraksta sociālajā dienestā iesniegums;
 sociālais darbinieks kopā ar personu izvērtēs personas pašaprūpes un ar mājas dzīvi saistīto
darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi – Bartela indeksu.
Tas pats attiecas vēl joprojām darbspējīgā vecuma personai no 18–62 gadiem. Sīkāka informācija pa tel. 63237708.

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ZOLĪTĒ 2013.

SACENSĪBU 1. RIŅĶA 5. UN 6. KĀRTA
NOTIEK 01.02.2013.
Kafejnīcā «KRESES»
Sacensību sākums 16.00.
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem.

Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Hei, mazais un lielais draugs!
Informējam, ka
no 2013. gada nebūs pieejams
Swedbank klienta Informācijas centrs
Mērsragā.

Vasilijam Kurinojam,
Inārai Skudrai,
Edgaram Abratam,
Vandai Grīnai,
Teklai Krūzei,
Valijai Zapackai,
80. gadu jubilejā Zinaidai Katkovskai un
Imantam Liepiņam,
90. gadu jubilejā Zentai Gādmanei!

No saules – spēku, veselību,
No zemes – ziedu bagātību,
No draugiem – mīlestību!

Sirsnīgi un mīļi sveicam
skaistajā, lielajā jubilejā

Valiju Zapacku!
Vēl: Malda, Anniņa, Austra

Sludinājumi
PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ – pieaugušus,
briestaudzes, var izstrādātus un kopā ar lauksaimniecības zemi.
Palīdzam nokārtot īpašuma tiesības. Korekta samaksa.
Interesē īpašums Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē.
Tālr. 29621515 vai zonda.ipasums@gmail.com

Tev ir brīnišķīga iespēja iepazīt latviešu tradicionālo folkloru – senos
un ne tik senos latviešu godus caur pašām labākajām svētku tradīcijām.
Nāc un kopā pavadīsim jautru, aizraujošu un ļoti interesantu laiku ar
pašām labākajām latviešu tautas dejām, spēlēm, rotaļām un dziesmām!
Nāc un darbosimies kopā! Pieteikties pie Līgas (26088524).
26. janvārī plkst. 14:00 Tautas namā notiks tikšanās ar pulciņa va
dītāju un gatavošanās Meteņiem! Pievienojies arī Tu!

Kvalitatīvs
portatīvo un stacionāro
datoru remonts.

Tuvākie Informācijas centri
IZGRIEZ MANI!

Engurē, Jūras iela 62
Veikals “Elvi”

2013. gada pasākumu grafiks



Pirmdienās 9:00-11:00
Tālrunis: 67448296 (Tukuma filiāle)

Datums

Organizē

Trešdienās 10.00-15.00
Tālrunis: 67448116 (Talsu filiāle)

02.02

Tuvākā apkalpojošā filiāle:
Talsos, Lielā iela 22

16.02.

Aija Barovska

Sāk skanēt klusums
Troksnis apklust
Pienāk saulainā nakts.
Zvaigznes līst un migla dejo –
Šī ir apburto pasaule...
Nāc sapņo savu sapni,
Lai saule sāk tumst
Tu ieej sapņu valstībā...
Te zirnekļi lido
Putni auž tīklus
Viss kā tavā fantāzijā...
Naida šeit nav,
Vien laime un prieks,
Paver spārnus un lido!
Tu esi brīvs, es esmu brīva
Lidojam slēpties mākoņos...
Lietus sāk snigt
Acis ver zieds
Uzplaukst liels miers...

Muzikāls uzvedums
„Sniega karaliene”

TN

Sadraudzības
koncerts „Mazliet
par mīlestību”

TN,
Baptistu
draudze

„Būsim kopā”

25.03.

MNP

Komunistiskā
genocīda upuru
piemiņas diena

31.03.

TN

Lieldienu pasākums

23.03.

Dzejas stūrītis

Nereālā realitāte

TN

Marts

Darba dienās 9.00-17.00
Tālrunis: 67448116

03.08.

Jahtu
centrs

Koka kuģu
festivāls IV

10.08.

MNP

Mērsraga novada
svētki

31.08.

TN

Ugunskuru
nakts un vasaras
sezonas noslēguma
pasākums
Septembris

6.09.

TN,
Dzejas dienas
bibliotēka

28.09.

TN

MNP

Jūras spēku flotiles
dzimšanas diena

MNP

Lielā pavasara talka

TN

11.05.

TN

18.05.

MNP,
Baptistu
draudze

Ģimenes svētki

MNP

Koru sadziedāšanās
svētki Jēgerlejā

Laika
posmā no MNP
08.-13.06.

Baltic Open Regatta
2013

01.06.

23.06.

TN

Līgo Jēgerlejā
Jūlijs

05.07.

MNP

Kora „Shanty”
koncerts

13.07.

MNP

Jūras svētki

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

Par mīļu sirdi,
čaklām rokām
Tev vieglas smiltis papucīt.
(J. Osmanis)

Izsakām visdzi
ļāko līdzjūtību Kat
kovsku ģimenei vīru
un tēvu zaudējot.

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.
(V. Gernkovs)

Izsakām līdzjūtī
bu Jurim Katkovskim
un piederīgajiem no
tēva atvadoties.

Kūlēnu ģimene

„Storu” mājas
iedzīvotāji

Lai vārdi dvēselē dus,
Lai šis mirklis ir
pilnīgi kluss…
(Ā. Elksne)

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc Tevis sauks.

Modīgā Popiela
Diskotēka

10.11.

TN

Mārtiņdienas
tirdziņš

11.11.

TN

Lāčplēša dienas
Lāpu gājiens un
atceres brīdis

TN

Valsts svētku
koncerts

18.11.

Decembris

Jūnijs

Līdzjūtības

Novembris

Maijs
Mātes dienai veltīts
pasākums

Miķeļdienas tirdziņš
Oktobris

12.10.

Aprīlis
12.04.

Augusts

Pasākums

Februāris

Rojā, Selgas iela 14b (Veikals “RGU”)

Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.
Braucam klāt.
Tālr. nr. 26202497 (Edgars)

7.12.

TN

Egles iedegšana
centrā

14.12.

TN

Svētku ieskaņas
pasākums

23.12.

TN

Ziemassvētku
sadraudzības
pasākums

31.12

TN

Jaunā gada balle

TN – Tautas nams
MNP – Mērsraga novada pašvaldība

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Skumju brīdī esam
kopā ar Viesturu
Karlsonu un tuvinie
kiem, no māsas Līgas
atvadoties.

Lielajās skumjās
esam kopā ar Ludmi
lu Dakstiņu un tuvi
niekiem, māti zemes
klēpī guldot.

Mērsraga vidusskolas
kolektīvs

Mērsraga PII „Dārta”
kolektīvs

Teiksim ardievas māmiņai sirmai,
Kas soļiem tik gurdiem gāja,
Kas bērniem un mazbērniem klusi
Mīļus vārdus kā dimantus krāja.
			

( M. Jansone)

Skumstam kopā ar Tatjanu un tuviniekiem
mammu un omīti aizsaulē pavadot.

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Darba kolēģi

Redaktore Madara Brāle
28757923

