Nr. 1(144)

Piektdiena, 2013. gada 11. janvāris

Redaktores sleja

Īsvēstis

Jaunais 2013. gads ir klāt. Būtībā jau nekas nav mainījies, tikai tā sajūta, ka kaut kas ir
sācies no jauna, pirmajā brīdī liekas mazliet nospiedoša. Daudzi jauno gadu iesāk ar kādu
apņemšanos. Tomēr, kā jau zināms, tad ne vienmēr apņemšanos izdodas piepildīt. Uzziniet,
kas ir pie vainas?! Iespējams, ka jaunais gads nemaz īsti nav mūsu pašu izvēlēts brīdis jaunu
mērķu izvirzīšanai, jo šis laiks it kā tiek uzspiests (piedāvāts, pamudināts) no ārpuses, pēc
principa – ir 1. janvāris, tāpēc jāsāk jauna dzīve. Tātad ir jāsagaida tas brīdis, kad jūties patiešām motivēts veikt kādas pārmaiņas savā dzīvē – un tas var būt gan Lieldienās, gan Jāņos,
gan parastā sestdienā. Patiesībā viss balstās uz ticību sev un saviem spēkiem. Arī jaunajā
gadā gadīsies dienas, kad pieceļoties liksies, ka nekas nenotiek kā cerēts – kaut kas nogājis
greizi, kāds pievīlis vai aizskāris, noticis kaut kas negaidīts. Taču tie ir brīži, kad jāatgādina
par ticību saviem spriedumiem un atzinumiem. Gads būs pilns ar dažādiem izaicinājumiem
un pārbaudījumiem, bet tas ir atkarīgs no katra paša – vai tos pieņemt, vai arī nepieņemt.
Tomēr jāatceras, ka mērķtiecīgi jādodas tajā virzienā, kas liekas pareizs. Var gadīties, ka esi
nokļūdījies, bet tikai šādos brīžos ir iespējams iegūt apziņu par to, kas esi patiesībā – uzticīgs
saviem spēkiem. Lai izdodas!

 Sākot no janvāra ikviens, kurš sajūt sevī aktiermākslas prasmes, tiek aicināts pievienoties amatierteātra kolektīva izveidei! Pirmā tikšanās notiks februāra sākumā! (sīkākai informācijai: 28354154)
 Ieteikums un atgādinājums – tumšajā ziemas laikā lietosim atstarotājus!
 No janvāra Mērsraga vidusskolas bērniem no 1. līdz 5. klasei pieejamas pusdienas
par brīvu.
 Šogad janvārī aprit 22. gadskārta, kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām
barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. Neaizmirsīsim pastāstīt pašiem jaunākajiem, cik satraukumu pilns laiks tas bija, kad kopā
pulcējās visi, kuri savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju.
 Līdz 23. janvārim uzņēmumi un organizācijas ir aicināti pieteikt vakances ikgadējai karjeras izglītības akcijai „Ēnu diena”, kas šogad notiks 13. februārī, savukārt
skolēnu pieteikumi „Ēnu dienai” tiks pieņemti no 23. līdz 30. janvārim. Izmantojiet
iespēju!

„Ūdenssaimniecības attīstība
Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2. kārta”
Aktualitātes

Pašvaldības 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.
Novembra mēnesī Paparžu, Lazdu, Ceriņu un Vēju ielās izveidoti jaunie ūdensvada pārslēgumi uz centrālo ūdensvada
maģistrāli. Pašreiz tiek veikti pārslēgumi
kanalizācijas sistēmai. Izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija Ozolu ielā. Turpinās
intensīvi rakšanas darbi Ozolu ielā posmā
no Zvejnieku ielas līdz Skolas ielai. Tur iz-

būvēti jau 380 m un atlikuši tikai 150 metri. Būvniecības laikā netiek pārkāpti darba
drošības noteikumi, kas pieļauj ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas izbūvi ziemas periodā (līdz pat mīnus 18o C ).
Plānots visus būvdarbus pabeigt līdz
2013. gada 15. janvārim. Atliks tikai noasfaltēt un veikt apzaļumošanu Ozolu ielā,
bet to paveiksim pavasarī līdz 2013. gada
1. jūnijam kā to paredz Ministru kabineta
noteikumi Nr. 299 „Par būvju pieņemšanu
ekspluatācijā”.
Būvdarbu laikā atsevišķi Ozola ielas
posmi var tikt slēgti vai arī kustība pa to
var būt apgrūtināta, atvainojos iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.
Ar cieņu, SIA „Mērsraga ūdens”
valdes loceklis Andrejs Kozlovs

Pilnveido savas valodas prasmes!

2013. gada gudrība –
virzīties pa spirāli uz augšu!
2013. gads ir melnās ūdens čūskas gads,
kas pēc ķīniešu horoskopa iestāsies 2013. gada
10. februārī. 2013. gada veiksmes atslēga slēpjas šādā izteikumā: „Gudri slīdēt virs zemes,
atmetot visu lieko – materiālo, lai nenoberztu
sev vēderu.” Astroloģijas pārzinātāji uzskata,
ka melnā ūdens čūska nesīs veiksmi cilvēkiem,
kas paļaujas uz savu prātu, gudrību un loģisko domāšanu, bet var nest neveiksmi tiem,
kas mīl pieņemt negaidītus vai neapdomātus
lēmumus. Šis gads var izsist daudzus cilvēkus
no savas ierastās rutīnas, jo tā kā čūska mīl
kustību, gads var būt dinamisks un nestabils.
Tomēr čūska atradīs arī laiku, kad pasildīties
saulītē. Bet no kustības uz priekšu un attīstības
neviens neizmuks, tā kā, ja jūs vēlaties kaut ko

izmainīt savā dzīvē vai sākt visu no jauna, tas ir
jūsu laiks, bet dariet to apdomīgi. Čūska pati ar
savu indi nesaindēsies un sola jums labu veselību, rūpējaties par savu veselību un iespējams
tieši šis būs tas gads, kad tiksiet vaļā no daudzām ilgstošām slimībām.
Čūska vilina iznākt jūs no ēnas un parādīt
sevi pasaulei un par to jūs tiksiet atalgots – ar
pašpārliecinātību, jaunām paziņām. Negatīvākās melnās čūskas gada iezīmes var būt stipra
konkurence un konflikti dažādās sfērās, dabas izmaiņas, kas gaidāmas gada sākumā, bet
nostabilizēsies gada otrajā pusē.

Veiksmīgu mums visiem
jauno Čūskas gadu!

Sāc jaunu gadu, apgūstot vai pilnveidojot savas valodas prasmes! Angļu valoda iesācējiem – bez priekšzināšanām vai valodu apguvējiem ar dažāda līmeņa priekšzināšanām.
Nodarbības no 7. janvāra – 2 reizes nedēļā notiks tautas nama mazajā zālē (2. stāvā).
Pirmā nodarbība – bez maksas – iepazīšanās un zināšanu līmeņa noteikšana. Iespējamas arī individuālas nodarbības. Nāc kopā ar draugiem– divatā lētāk! Uzņēmējiem un
iestādēm – valodu apmācība jūsu darba kolektīvam uz vietas, darbavietā.
Pieteikties pa tālruni 28355983 vai e-pastu maciesvalodas@inbox.lv
Pasniedzēja: Indra Kraģe.

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Pagājušajā, 2012. gadā Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12 jaundzimušie – 5 meitenītes un 7 zēni. Bērnu vārdi ir ļoti dažādi. Atkārtojas tikai vārds Gustavs,
kuru saviem dēliem izvēlējušies divi dēlu vecāki.
Laulības noslēguši 2 pāri, no kuriem viens ir Latvijas Valsts piederīgie, kuru pašreizējā dzīvesvieta ir Lielbritānijā, otrs pāris ir mērsradznieki.
Reģistrēti 16 mirušie – 4 vīrieši, 12 sievietes. Mirušo vidējais vecums bijis 73 gadi.
Mērsraga novadā uz 2013. gada 3. janvāri dzīvesvietu deklarējuši 1775 iedzīvotāji.
Aicinām arī pārējos Mērsragā faktiski dzīvojošos deklarēties šeit, jo katra Mērsragā deklarētā iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa papildina novada budžetu. Būs vairāk naudas –
labāk dzīvosim.
Novēlu Jaunajā gadā uzturēt možu garastāvokli, lietās un notikumos saskatīt vairāk gaišuma, uzsmaidīt biežāk viens otram, tad arī saule Mērsragā spīdēs spožāk. Laimīgu jauno gadu!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Laima Valdemāre
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Esmu parādā...
Lauris Karlsons,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Kāds
mans
labs
draugs savā Jaungada
apsveikumā teica: „Iespējams tieši mums ir
jāiestāda tas koks, kurš
nesīs augļus nākamajām
paaudzēm – mūsu bērniem.” Tieši šie vārdi nāk
prātā, izvērtējot aizvadīto
gadu un skatoties uzdevumos, kuri jāpaveic jau
jaunajā gadā. Vēlos aicināt
visus mērsradzniekus arī
šajā gadā saglabāt to spēku
un labestību, ar kuru kopā
esam paveikuši tik daudzas, šķiet, nepaveicamas
lietas.
Ar patiesu gandarījumu varu atskatīties uz kārtējo kopā pavadīto gadu. Ir daudz gaišu notikumu un atmiņu no 2012. gada, kuri
neizzudīs no mūsu atmiņām vēl ilgus gadus. Mērsrags mainās, mainās uz labu. Un tas ir ne tikai materiālā ziņā. Jau katrā mūsu kopā
būšanas reizē mūsu kļūst daudz vairāk, mēs esam draudzīgāki un
daudz vienotāki, kā jebkad agrāk. Domāju, ka mūsu klusais, vārdos
neizteiktais sapnis veidot Mērsraga novadu, kā tādu lielu ģimeni,
pamazām sāk piepildīties. Un tas notiek, neskatoties uz to, ka esam

tik ļoti dažādi. Tomēr, aizverot 2012. gada lappusi, es jūtos palicis
parādā – parādā par Mērsragu, par šo dzīvi, par iespējām to visu
kopā ar jums piedzīvot tieši šeit – skaistajā ciematiņā Baltijas jūras
krastā...
Es jūtos parādā Mērsraga sirmgalvjiem, arī tiem, kuru jau vairs
nav, bet, kuri daudz palīdzēja, lai mēs un arī es personīgi varētu uz-

sākt šo, mums
visiem tik jauno ceļu – tādi
ir
Andrejs
Grieze, Aivars
Krikauskis,
Andris Klēvers... un vēl
daudzi citi. Es
jūtos parādā
arī tiem sirmajiem, kuri ļoti
enerģiski turpina darboties
Mērsraga labā
un joprojām nāk ar idejām un arī piedāvājumu palīdzēt tās īstenot
– tādi cilvēki ir Daina Krūmiņa, Velta Erķe, Jānis un Arnolds Šteinbergi, Ausma Kiršteine, Andris Kiršteins un vēl ļoti daudzi citi. Es
jūtos parādā tiem Mērsraga jauniešiem, kuri aktīvi iesaistās dažādās, pat šķietami trakās idejās un projektos, ko realizējām aizvadītajā gadā un turpināsim arī šajā. Ir viegli strādāt, zinot, ka, jaunieši savas idejas atnesīs pa tiešo uz domes ēku un piedalīsies to īstenošanā.
Milzīgs pārbaudījums aizvadītajā gadā bija jāiznes Mērsraga vidusskolas un Mūzikas un mākslas skolas kolektīviem, sakarā ar jaunās Mūzikas un mākslas skolas atvēršanu. Lielākais darba smagums
skolas sagatavošanā, pārveidē un kadru piesaistē bija jāpaveic Alitai
Ozoliņai, Ilzei Indruškēvičai un vēl daudziem citiem... Šodien, kad
vēroju jaunās skolas
draudzīgo profesionāļu kolektīvu, jūtos
pateicību
parādā
tiem, kas ticēja, tad,
kad vēl nebija nekā.
Esmu
pateicību
parādā mūsu pašvaldības policistam
Egīlam Bolmanim
un valsts policistam

Jurģim Ozoliņam. Žēl tikai, ka par viņu veikumu nevaru plaši stāstīt, jo tāda ir šo profesiju specifika, bet varu droši apgalvot, ka šo
vīru personīgais ieguldījums novada dzīves uzlabošanā ir nenovērtējams.
Nav vairs neviena pasākuma, kurā nepiedalītos mazie dārtenieki, vai viņu audzinātāju un auklīšu kolektīvs. Es jūtos parādā viņiem
un vadītājai Lailai Štālei par to draudzīgo, pasakai līdzīgo pasaulīti,
ko šie cilvēki radījuši mūsu visdārgākajiem...
Mūsu strādnieku pulciņš – Edgars Zvirgzdiņš, Raimonds Niegliņš, Mārtiņš Baumanis, Inese Rituma, Silva Štreinerte un vēl daudzi redzamie un neredzamie – viņiem sen jau nav atrodams amata
nosaukums. Viņi ir gan strādnieki, gan dārzkopji, gan pasākumu
organizētāji, gan alpīnisti, gan glābēji, gan celtnieki, gan vienkārši
izpalīgi ikvienam mūsu kopējās vajadzībās.
Mūsu ciema aprūpētāju pulciņš – Gunta un Inese no sociālā
dienesta, Ligita no bāriņtiesas un Marita no Bērnu dienas centra.
Mums ir izveidojies tāds sava veida komandas kodols, kurš spēj palīdzēt ikvienam – no maza bērna, līdz sirmgalvim, nevienu nešķirojot. Jebkurā dienakts laikā viņi spēs nosaukt vārdā jebkuru cietēju
un atradīs iespēju atbildēt šo cilvēku vajadzībām.
Personīgi pateicos deputātu sastāvam – esam pavadījuši kārtējo gadu bez strīdiem un kašķiem, jo mūs visus vieno viena doma
un viens mērķis – izveidot labāku Mērsragu. Darbs ir bijis grūts,
bet paveicams un galvenokārt tāpēc, ka gandrīz katrs ir spējis ko
pielikt tieši no sevis. Ivars Smilga nekad neļauj aizmirst par mazās
Upesgrīvas ikdienas vajadzībām, Mareks Jēkabsons daudz sava brīvā laika pavada jaunajā sporta zālītē, kur ir uzsācis nopietni trenēt
arī dažus mūsu jaunos. Gvido Erķis nekad sevi nekur nepiemin,
bet personīgi atbalsta praktiski visus novada ļaudīm svarīgos pasākumus. Vija un Ārija šķiet, nekad neļaus paslīdēt garām nevienam
sīkumam, kuru varbūt nepamanītu es. Mans vietnieks Aigars un vēl
katrs, kuru vārdā nenosaucu – viņu visu dēļ Mērsrags jau šodien ir
daudz labāks, kā tas bija vakar.
Mūsu „gaišais gals” – Tautas nams. Tur savu mājvietu atradusi Aija un Valda – mūsu kultūras cilvēki, kā arī bibliotekāre Maira
Petere un Madara – mūsu redaktore. Kopā viņas veido komandu,
kura nepagurstoši strādā un rada jaunas idejas, lai arī mūsu dvēsele
varētu gūt baudījumu tepat – mūsu Mērsragā...
Zinu, ka redaktore man nedos veselu avīzi, tāpēc daudzi vēl
paliks nenosaukti un daudz vajadzīgā – paliks nepateikts. Es jūtos
šiem cilvēkiem parādā, visvairāk jau
pateicību. Vai viņu
ieguldījumu var aprēķināt naudā? Nē,
tas nav iespējams,
bet to var izteikt un
raksturot vienā teikumā – Stiprs, brīvs
un neatkarīgs Mērsrags – viņu un mūsu
sapņu, pūļu un darba rezultāts. Arī šajā,
jaunajā 2013. gadā!

2012. gada spilgtāko notikumu atskats
2012. gads ir pagājis un daudzviet tiek
veidoti dažādi TOPI, kuros apkopoti dažādi
aizvadītā gada notikumi. Šādi apkopoti notikumi ļauj atsaukt atmiņā daudzas labas un
interesantas lietas, kas ar mums gada garumā
ir notikušas. Galvenā ideja – atspēkot teicienu: „Tas bija sen un tā vairs nav taisnība!”
Patiesībā tas bija tik tikko... Tā nu irtapis
Mērsraga novada TOPS, izvirzot dažādas
nominācijas, lai atgādinātu Jums par dažiem
notikumiem.
Mērsraga 2012. gada nozīmīgākais notikums noteikti ir Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas atvēršana. 3. septembrī Mērsraga vidusskolas telpās savu darbību uzsāka skola, kura
radījusi iespēju novada bērniem radoši izpausties un pilnveidot savus talantus.
Dabai draudzīgākais notikums – zivju resursu
atjaunošana Engures ezerā, kas ir nozīmīgs solis
pretī ilgtspējīgai dabas resursu saglabāšanai.
Vasaras lielākais notikums – Mērsraga novada svētki, kas vienoja gan lielu, gan mazu,
gan jaunu, gan vecu.
Mērsraga 2012. gada sirsnīgākais pasākums – 18. novembra koncerts „Uzliec roku
sev uz sirds” Tautas namā. Šis koncerts radīja
patriotiskas noskaņas, kopības izjūtu, kā arī
lepnumu par tiem novadniekiem, kas saņēma
pateicības rakstus un titulu „Goda mērsradznieks”. Pasākums bija kā pateicība un uzslava
ne tikai pašiem mērsradzniekiem, bet arī Latvijai kopumā.

2012. gads, cerams, iedibināja jaunu tradīciju – Seno ugunskuru nakti. Tradīciju, kas ļauj
sajust dzīvās uguns maģiju. Senā ugunskuru
nakts simbolizē atvadas no vasaras un aicina
ikvienu saglabāt iekšējo gaismu.
Gada vienotākā sajūta – Mērsraga novada
svētku svinīgais gājiens no Tautas nama līdz Jēgerlejai. Daudz smaidošu seju, līksmi izsaucieni, svētku sajūta un prieks gan tiem, kas vēroja,
gan tiem, kas svinīgi soļoja.
Sportiskākais notikums – Olimpiskā diena
Mērsraga vidusskolā. Cerams, ka arī sporta
jomā šī būs ilggadēja tradīcija, kas ļaus ne tikai
skolēniem, bet arī skolotājiem sajust sportisko
garu.
Lielākā jubileja. Nav nekādu šaubu, ka
2012. gada lielākais jubilārs bija PII „Dārta” , jo
bērnudārzs svinēja 40. dzimšanas dienu.
Par 2012. gada veltījumu Mērsragam, paldies jāsaka Alfrēdam Bitītim, jo Alfrēds uzrakstīja Mērsragam veltītu dziesmu, kas savu
pirmatskaņojumu, vokālā ansambļa „Kaprīzes”
izpildījumā, pieredzēja 18. novembra koncertā.
Gada košākais notikums – Maritas Kapenieces kolekcionēto krūzīšu izstāde Mērsraga bibliotēkā. Košums slēpjas tajā, kā ikvienu krūzīti
rotāja magones – puķes, kas šķiet tik pilnasinīgas un dzīvi apliecinošas.
Gada kompliments – Kāds vācu burātājs,
kas vasarā viesojās Mērsragā savā dienasgrāmatā ierakstījis: „Mājup braucot redzēju mazu
vietējo muzeju, kas tiek privāti apsaimniekots,
jauki. Atrodas vismaz 1,5 km no autoceļa idillis-

kā dārzā, kas ir ļoti brīnišķīgi sakopts, un blakus
tam atrodas koka namiņš, kuru var izīrēt par
20 Ls dienā. Tik mierīgu un idillisku vietu var
reti uz šīs planētas atrast. Ja kāds vēlas uzrakstīt grāmatu vai ko tamlīdzīgu, tad šeit būtu īstā
vieta.”
Gada lielākās pārvērtības pieredzēja gan lielas, gan mazas Mērsraga ielas.
Spēcīgākais gada pasākums – 14. martā
Mērsraga ostā ieradās jaunākais no flotiles
„Skrundas” klases patruļkuģiem „Cēsis”. Pēc
tam sekoja Nacionālo bruņoto spēku bigbenda
svētku koncerts. Pēc koncerta demonstrēja Jūras spēku flotilei veltītu īsfilmu.
Gada loms – Par ilggadējā zvejnieka Ivara
Cīruļa lomu kļuva jūras krabis. Kā atzinis pats
zvejnieks – viens no lielākajiem kādu viņam izdevies nozvejot.
Gada labais darbiņš – Sociālā dienesta un
Mērsraga vidusskolas pašpārvaldes rīkotais
labdarības koncerts, kas sniedza palīdzību roku
mazākajiem novadniekiem.
Gada izstāde – Guntas Andersones foto
darbu izstāde „Uguns un ūdens”. Mākslas zinātniece Baiba Guste: „Guntas Andersones fotogrāfijās var saskatīt, kā dabas mirklis iekļauts
mākslinieka radītajā mirklī.”
Gada draudzība – Jau vairākus gadus Mērsraga vidusskolas izglītojamajiem izveidojusies
patstāvīga sarakste ar Hvalso skolas izglītojamajiem. Taču abu valstu 9. klašu sadraudzība
izvērtusies pavisam īpaša.
Gada radošākais cilvēks – Domājams, ka šis

tituls pieder Dacei Sadakai. Viņa ne tikai pati
rada daudzus skaistus dzejoļus, bet iedvesmo
arī citus.
Gada labākā dekorācija – Zvejnieksvētkos
Mērsragā ieradās Nāriņa un nolēma, ka kādu
laiku uzkavēsies centrā pie laivas. Neiedomājami liels skaits fotogrāfiju tapa pie šīs dekorācijas.
Gada pozitīvākais raksts – SIA „Saivas
ANNO 1949” darbinieku veidotais raksts, kas
mācīja, ka mums ir jāpriecājas par ikvienu labo
lietu, kas ar mums notiek, kā arī jāprot pašiem
sev un citiem radīt prieka sajūtu.
Gada citāts – Muzikālais poētiskais tēlojums
„Pravietis” Mērsraga Tautas namā mums vēstīja:
„Mīlestība nedod nekā cita kā vien pati no sevis
un neņem nekā cita kā vien pati no sevis!”
Gada profesija – tulks. Mērsraga vidusskolas 11. klases jaunieši: Juris Banģis, Rebeka
Rožkalne, Elvis Ruža, Justīne Štauere un Rolands Juris Zibins izmēģināja savus spēkus tulkošanā, piedaloties ES valstu jauno tulkotāju
konkursā. Kā sacīja angļus valodas skolotāja
Z. Alkšbirze: „Man, protams, būtu prieks, ja
kāds no skolēniem sajustu aicinājumu tulkošanas darbam vai vienkārši saprastu, ka labs tulks
ir labs savas dzimtās valodas pārvaldnieks.
Gada pozitīvākais cilvēks – Mērsraga novada pašvaldības policists Egīls Bolmanis.
Neskatoties uz grūto, atbildīgo darbu un sarežģītajiem darba pienākumiem, pozitīvāku,
smaidīgāku un vienmēr labā omā esošu cilvēku būtu grūti atrast. Egīls vienmēr ir apgalvojis,
ka viņa uzdevums nav sodīt, bet gan pamācīt.
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Mani mīļie lasītāji, man paliks 12 gadiņi!
Pirmais „Mērsraga Avīzes” numurs, nomainot „Kurzemes Pērli”, iznāca 2001. gada
14. maijā, tātad 2013. gads ir „Mērsraga Avīzes” 12 gadu jubilejas gads. Skaitli 12 uzskata par
pabeigtu, veselu un pilnīgu. Zodiakā ir 12 zīmes,
gadā – 12 mēneši, dienā un naktī – katrā 12 stundas. Grieķu Olimpā bija 12 dievi. Tātad viss liecina par labu gadu! Taču šoreiz paskatīsimies – ko
tad labu avīze ir vēstījusi?
Avīzes pirmajā numurā Ligita Šuca aicina ikvienam atrast brīdi pārdomām: „Atceroties teicienu, ka 70% problēmu atrisinoties pašas no sevis,
30% procentu vispār neesot atrisināmas, atliek
tikai dzīvot daudz nebēdājot, paļaujoties uz Augstāko varu.”
2001. gada 16. novembra numurs stāsta par
spēcīgāko vētru pēdējo 10 gadu laikā: „Jau naktī
no 1. novembra uz 2. novembri vējš iegriezās ziemeļrietumos un ūdens sāka brīvi plūst pāri Ziemeļu molam un spēcīgie viļņi sāka postīt Mērsraga ostas būves.” Arī 2005. gada janvāra numurs
liek noprast, ka vētra Mērsragā plosījusies vareni.
2002. gada 13. septembra numurs svinīgi vēsta, ka 6. septembrī vizītē uz Mērsragu ieradusies
Vaira Vīķe-Freiberga. 2002. gada 14. novembra
numura priecīgāka ziņa: „Tieši Lāčplēša dienā
priecīgs notikums bija Upesgrīvas iedzīvotājiem –
tika atklāts ilgi gaidītais gājēju tiltiņš pāri Grīvai.”
2003. gada martā numurā izsludināts konkurss

par attēlā redzamo fotogrāfiju: „Kas šī par vietu
un no kurienes fotografēts?” Vai zināt, kas tā par
vietu? 2004. gada septembra numurs ir veltījums
Mērsraga vidusskolai –125 gadu jubilejā. „Mērsraga vidusskolai aprit 125 gadi. Un tas nav daudz,
jo skolas jau nenoveco, tās atjaunojas katru gadu
1. septembrī.” 2004. gada novembra numurā ir
ziņa, ka jau kopš oktobra darboties ir sākusi Mērsraga mājas lapa – www.mersrags.lv 2005. gada
februāra izdevumā J. Budreika ziņo, ka Mērsraga
ostā darbu sāks jauns velkonis „Malta”: „Mērsraga ostas pārvaldei līdz šim bija divi piederoši
velkoņi – „Henriks” un „Ezis” – tie abi 40 gadus
veci.” Savukārt, aprīļa numurs vēsta, ka atklātas
Mērsraga pasta nodaļas atremontētās telpas. 2006.
gada oktobra numurā lasāma ziņa, ka Mērsraga
vidusskolā notikusi Policijas diena, interesantais
slēpjas tajā, ka dienas noslēgumā notikusi futbola
spēle starp 8.–12. klases komandu un apvienoto
policijas komandu – uzvarējusi skolēnu komanda.
2006. gada pēdējā avīzes izdevumā tiek nosaukti atzinības rakstu ieguvēji, ka arī „Goda
mērsradznieks” – Jānis Budreika. Interesants
raksts sanācis Marikai Rožkalnei, kura lasītājiem
atklājusi piparkūku receptes noslēpumus un ne
tikai: „Pie piparkūkām labi garšos kanēļa kafija.
4 porcijām vajag 4 tases karstas kafijas sajaukt
ar 1 dl saputota saldā krējuma, kam pievienota
1 tējkarote kanēļa, ½ tējkarote muskatrieksta un

Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Mērsraga novadā
2013. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo punktu,
46. pantu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1. punktu, 3. panta 1.4. daļu un
9. panta otro daļu

Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mērsraga novadā 2013. gadā.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtība

2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums
2013. gadā netiek piemērots, ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2013. gadā gadījumos, ja:
2.1.1. 2013. gadā izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts;
2.1.2. 2012. gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts.
3. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek saimnieciskajā darbībā
neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
4. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs par zemi 2013. gadā atsevišķi par katru
zemes vienību, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
5. Šo noteikumu 4. punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
6. Šo saistošo noteikumu 4. punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu
lauksaimniecībā zemi.

III. Kārtība, kādā 2013. gadā
ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi
apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
8. Piemērojot šo noteikumu 7. punktu, būvei piekritīgo zemes platību
nosaka Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 27. un 28. punktos noteiktajā kārtībā.
9. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem „Ēku (būvju) apsekošanas komisija”.
10. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic sakot ar nākamo
mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 7. punktā minētā būves statusa
atcelšanu.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņš 2013. gadā

11. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

IV. Noslēguma jautājums

12.Saistošo noteikumu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

2 ēdamkarotes cukura.” 2007. gada maija numurā
lasāms, ka Tautas nama drāmas kopa atjaunojusi
A. Brigaderes „Čauksteņu” uzvedumu. Kas zina,
varbūt drīz atkal varēsim to vērot. Savukārt jūnija numurs ziņo, ka ir atklāts Mērsraga invalīdu
atbalsta centrs. Jūlija numurs, kā jau tradicionāli
gadu no gada, veltīts Jūras svētkiem. Kā liecina
daudzi numuri, tad Dace Sadaka ir ne tikai aktīva
dzejoļu rakstītāja, bet arī bijusi daudzu nometņu
un projektu vadītāja.
2008. gada pirmais avīzes numurs vēsta par
Mērsraga bibliotēkas atvēršanas svētkiem pēc

Par grozījumiem Mērsraga
novada saistošajos
noteikumos „Par nekustamā
īpašuma nodokļa
piemērošanu Mērsraga
novadā 2013. gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14. panta trešo punktu, 46. pantu un likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas
9.1. punktu, 3. panta 1.4. daļu, 3.¹ pantu,
9. panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.¹ punktu un
40.² punktu

1. Grozīt saistošo noteikumu nosaukumu, izsakot to
sekojošā redakcijā: ”Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā”.
2. Papildināt atsauces uz saistošos noteikumus pamatojošiem normatīvajiem aktiem ar tekstu ar komata „pārejas noteikumu 40.¹ punktu un 40.² punktu”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu sekojošā redakcijā: „Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Mērsraga novadā.”
4. Mainīt saistošo noteikumu 3. punkta: „Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek saimnieciskajā darbībā
neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas
platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas” numerāciju,
nosakot to kā saistošo noteikumu 2. punktu, attiecīgi
mainot saistošo noteikumu II nodaļas „Nekustamā īpašuma aprēķināšanas kārtība” 2.1. punkta numerāciju,
aizstājot ar „3.” un izsakot to sekojoša redakcijā: „Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums
netiek piemērots, ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par
nekustamā īpašuma nodokļa objektu sākot ar 2013. gada
1. janvāri gadījumos, ja:
3.1. izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts;
3.2. pirms 2013. gada 1. janvāra objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu sekojoša redakcijā: „Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības
aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs par
zemi atsevišķi par katru zemes vienību, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.”
6. Grozīt saistošo noteikumu III nodaļas nosaukumus,
izsakot to sekojošā redakcijā: ”Kārtība, kādā, sākot no
2013. gada, ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves.”
7. Grozīt saistošo noteikumu IV nodaļas nosaukumu, izsakot to sekojošā redakcijā: „Nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš”.
8. Precizēt saistošo noteikumu nodaļas „Noslēguma
jautājums” numerāciju uz „V”, izsakot tās 12. punktu sekojošā redakcijā: „12. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2013. gada 1. janvāri.”

lielajiem remontdarbiem. 2008. gada jūlijs bijis
notikumiem bagāts, jo „Mērsraga Avīze” ziņo, ka
iegādāts jaunais autobuss, kā arī atklāta Jēgerlejas
estrāde. Septembrī – fotogrāfija ar daudzu svecīšu
izgaismotu tiltu vēsta, ka Mērsrags piedalījies Vislatvijas akcijā „Gaismas tilti.” Novembra numurā
paziņots, ka tuvojas „Mērsraga Avīzes” pēdējais
numurs, sakarā ar pievienošanos Rojas novadam. Seko vairāk kā gadu ilgs pārtraukums, taču
„Mērsraga Avīze” atgriežas pie saviem lasītājiem
un ir kopā ar Jums vēl joprojām!
M. Brāle

2012. gada čempioni un kausu
ieguvēji
Mērsraga novadā
Čempioni:

• Mērsraga čempions šahā –
Aldonis Bite
• Mērsraga čempions galda tenisā –
Uldis Zutis
• Mērsraga čempions šautriņās –
Artūrs Langenfelds
• Mērsraga čempions šautriņās sievietēm – Santa Dremakova
• Mērsraga čempions zolītē – Ivars Indruškevičs
• Mērsraga čempioni florbolā – komanda „Veterāni” – Mārtiņš Ozols,
Aigars Gūtšmits, Artūrs Linde, Jānis Bērziņš un Artūrs Grīva.

Kausu ieguvēji:

• Mērsraga kauss zemledus makšķerēšanā – Artis Akmanis
• Mērsraga kauss galda hokejā – Andris Žurakovskis, sievietēm – Ketija Karlovska
• Mērsraga kauss basketbola mīnusos – Mārtiņš Ozols, sievietēm –
Vivita Ozoliņa
• Mērsraga kauss pludiņmakšķerēšanā – Ivs Brūders
• Mērsraga kauss šautriņu mešanā – Mārtiņš Ozols
• Neptūna kauss makšķerēšanā – Andris Žurakovskis
• Neptūna kauss zolītē – Ivars Indruškevičs
• Mērsraga ostas pārvaldes 13. kauss pludmales futbolā – komanda
„Pirmie” – Kristiana Fīlupe, Jānis Bērziņš, Kristers Līcītis, Aigars
Gūtšmits, Mārcis Krikauskis, Dāvis Krikauskis.
• Mērsraga kauss futbolā 7:7 – komanda „Tavs Sencis” – Jānis Indruškevičs, Mihails Kedešs, Mārcis Grīnšteins, Kristaps Smilgainis, Juris Baņģis, Kristaps Štauers, Andris Limbergs, Kristaps Limbergs,
Oskars Sproģis, Edgars Laukšteins.
• Mērsraga kauss galda tenisā – Raimonds Štreinerts
• Mērsraga kauss pludmales volejbolā – komanda „Konuss” – Raivis
Alsbergs, Artūrs Liepa, Sandris Čiekurs.
• Mērsraga kausa izcīņa zolītē – Arnis Kleinbergs
• Mērsraga kauss novusā – Ints Pudurs, sievietēm Anda Ezeriņa
• Mērsraga kauss pokerā – Jānis Bērziņš
• Mērsraga kauss šahā – Gunārs Beltiņš
• Mērsraga kauss spiningošanā – Haralds Straupe, Sergejs Pliss, Zigmunds Ziediņš – Sudrabiņš.
• Mērsraga vidusskolas kauss florbolā – k omanda „Zvēri” – Jānis
Bervalds, Lauris Lubgāns, Kārlis Brinkmanis.
• Mērsraga vidusskolas čempions galda hokejā – Kaspars Zaļkalns
• Sākumskolas grupā – Kaspars Zaļkalns
• Mērsraga vidusskolas čempions galda tenisā – Artūrs Langenfelds
Pamatskolas grupā – Rolands Indruškevičs
• Mērsraga vidusskolas čempions šautriņu mešanā – Tomass Ratenieks
• Mērsraga vidusskolas čempioni dambretē
Sākumskolas grupā – Amanda Mosa
Sākumskolas grupa – Kaspars Zaļkalns
4 klašu grupā – Ernests Paegle
Mērsraga novada sporta organizators: Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv
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MĒRSRAGA NOVADA DOME
RĪKO
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
FLORBOLĀ 3:3 - 2013

Mērsraga novada dome rīko
Mērsraga kausa izcīņu zemledus
makšķerēšanā 2013.
Sacensības notiek 12.01.2013. Sasmakas ezerā, sacensību sākums 8:30
Pulcēšanās 8:00, pie peldvietas.
Interesēties pa talr. 26455993(Ivars), vai 29373190(Oskars)

SACENSĪBU 1. POSMS MĒRSRAGA
VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ

11.01.2013. – 17:00

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ZOLĪTĒ 2013

SACENSĪBU 3. UN 4. KĀRTA NOTIEK 18.01.2013.
Kafejnīcā “KRESES”

Lūgums pieteikties sacensību dienā līdz
16:50
GALVENIE TIESNEŠI

R.INDRUŠKEVIČS
J..INDRUŠKEVIČS

Sporta organizators

I.INDRUŠKEVIČS
26455993

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA
MEISTARSACĪKSTES ŠAHĀ
SACENSĪBU 2. POSMS NOTIEK 03.02.2013.
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ

Sacensību sākums 16:00
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem

Interesēties pa tālr. 26455993(Ivars)

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2013

SACENSĪBU 1. POSMS NOTIEK Mērsraga vidusskolā
27.01.2013.

Sacensību sākums 10:00

Sacensību sākums 10:00

SACENSĪBU 1. POSMS NOTIEK Mērsraga vidusskolā
27.01.2013

Sacensību sākums 12:00
Interesēties pa tālr. 26455993(Ivars)

Kvalitatīvs
portatīvo un stacionāro datoru

remonts.

Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.

Interesēties pa tālr. 26455993(Ivars)

Interesēties pa tālr. 26455993(Ivars)

Braucam klāt.
Tālr. nr. 26202497 (Edgars)

Piedāvājam AIZDEVUMUS
PENSIONĀRIEM
līdz 75 gadiem bez ķīlas.

Sociālais dienests aicina
Sociālajā dienestā iedzīvotāji ir sanesuši drēbes un apavus, tādēļ sociālais dienests aicina iedzīvotājus
15.01.2013. no plkst. 9.00 apskatīties sev tīkamas drēbes. Sīkāka informācija: 63237708.

Dace Sadaka

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
GALDA TENISĀ 2013

K. Valdemāra iela 17, Talsi, tālr. 29159682; 63223707

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

Dzejas stūrītis

Tā smaržo rīts
Rītam piemīt sākuma nevainojamās garšas un smaržas.
Līdz ar rītu simtiem sīku domu, apņemšanās, mērķīšu,
Sastājas tik pareizi –
Viens aiz otra kā akmentiņi krellēs.
Vai tie iegūs savu īpašo mirdzumu dienas ritumā?
Iespēja vienmēr pastāv.
Vai izbirs, iejukdami starp mirkļiem kā nebijuši?
Un tad tik meklēt un meklēt...
Kur gan tos vairs atrast un sameklēt?
Vai lappuse bez pēdām tā vien tiks pāršķirta?
Vien prātam jātver pēc viedā instrumenta.
Mana griba, kur gan Tu esi?
Prāta modrība, kur esi Tu ?
Lai kūtrums, slinkums vai mazums,
Kas vēl, neizjauc rīta nevainojamo sākuma garšu
un smaržu.
Viena diena... viens rīts.. uz sliekšņa,
kad sasnidzis no jauna balts sniegs...

Konkurss
„SADRAUDZĪBAS NOMETNE”
Lejres novadā Dānijā no 2013. gada 19. augusta līdz 2013. gada 23. augustam. Saturs: 70% sports, 30% kultūra.
Moto: „Svinēsim svētkus, daloties atšķirīgajā.”
Mērsraga vidusskola sadarbībā ar Valdemārpils, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolām un Lejres novada pašvaldības
skolām: Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Allerslev Skole rīko konkursu 10 Mērsraga vidusskolas skolēnu izvirzīšanai
vecumposmā no 13 līdz 19 gadiem (gan meitenes, gan zēnus) piedalīties starptautiskā sadraudzības nometnē Dānijā, lai
veicinātu jauniešu sadraudzību Latvijas un Dānijas novadu starpā un vairotu jauniešu zināšanas un izpratni par Dānijas
un Latvijas kultūru un tradīcijām. Interesentiem jāraksta motivācijas vēstule (kāpēc tieši es, kāpēc to vēlos?) un jāiesniedz
Mērsraga vidusskolas administrācijā sekretārei līdz 2013. gada 14. janvārim. Neskaidrības jautājumos griezties pie skolotājas Zanes Alkšbirzes.

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

