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Piektdiena, 2013. gada 25. oktobris

17. oktobra novada domes sēdē nolēma:

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

Pāreja atpakaļ
no vasaras laika
Latvijā pāreja atpakaļ no vasaras laika
notiks svētdien, 27. oktobrī, plkst. 04:00
(naktī no sestdienas uz svētdienu),
pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ!

Rudens
talka!

Darbs ir spēks,
Spēks ir prieks,
Darbs ir prieks.

2013. gada 26. oktobrī Mērsraga novada
rudens talka. Mērsragā: plkst. 9.00 pulcēša
nās pie pašvaldības ēkas (maisu izsniegšana);
plkst. 12.00 zupas ēšana Bērnu pilsētiņā (pie
Dzintarzemēm). Upesgrīva: plkst. 9.00 pul
cēšanās pie Saietu nama (maisu izsniegšana);
plkst. 12.00 zupas ēšana pie Saietu nama.

Redaktores sleja
Mēs nespējam dzīvot tikai sev.
Tūkstošiem smalku pavedienu un
diedziņu mūs saista ar citiem cilvē
kiem. Jebkuram cilvēkam ir zināms,
ka viņam ir jādara nevis tas, kas šķir,
bet gan tas, kas vieno viņu ar citiem
cilvēkiem. Mēs esam vienoti, vienots
ir mūsu darbs un mums cits citam ir
jāpalīdz, lai gūtu panākumus. Tuvo
joties novembra īpašajām atzīmēja
majām dienām, mums vajadzētu būt
īpaši vienotiem. Būt vienotiem šajā
laikā – nozīmē apzināties savu atbil
dību. Izjust atbildību par lietām, kas,
varētu pat likties, neskar tevi. Lepo
ties ar katru uzvaru, ko guvuši tavi
līdzbiedri. Apzināties, ka iemūrējot
katru savu ķieģeli, tu palīdzi uzbūvēt
kaut ko vienotu visiem.

1. Sakarā ar Mērsraga novada Domes deputātu maiņu,
1) Finanšu komitejā – Jāņa Budreikas vietā ievēlēt
Dzintaru Ceravu; Vijas Klēveres vietā ievēlēt Gvido Erķi.
2) Tautsaimniecības komitejā – Jāņa Budreikas vietā
ievēlēt Dzintaru Ceravu; Vijas Klēveres vietā ievēlēt Gvi
do Erķi.
3) Sociālo, izglītības, sporta un kultūras jautājumu
komitejā – Vijas Klēveres vietā ievēlēt Gvido Erķi.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 21/2013
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par
Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada budžetu.
3. Apstiprināt interešu izglītības pulciņus Mērsraga
vidusskolā 2013./2014. mācību.gadam:
N. p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Programmu nosaukums
Skatuves runas pulciņš
Jūrniecības pulciņš
Aerobika 1.–4. klase
Futbols 1.–2. klase
Futbols 3.–4. klase
Futbols 5.–9. klase
Ansamblis 1.–4. klase
Ansamblis 5.–9. klase
Koris 1.–4. klase
Koris 5.–9. klase
Tautas dejas 1.–4. klase
Žurnālistikas pulciņš

Skolotājs
E. Niegliņa
U. Megnis
D. Ansberga
I. Indruškevičs
I. Indruškevičs
I. Indruškevičs
D. Krugaļauža
D. Krugaļauža
D. Krugaļauža
D. Krugaļauža
A. Ozoliņa
I. Balode

4. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22/2013 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga
novadā 2014. gadā“.
5. Izdarīt grozījumus 2013. gada 27. jūnija pār
jaunojuma līgumā Nr. 4-18-1/48, kas noslēgts starp
Mērsraga novada pašvaldību un mednieku-makšķernieku
biedrību „NURME”.
6. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma
„Niedriņi”, Mērsragā, Mērsraga novadā, kopējā platība
8,5 ha, sadalei.

7. Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumiem:
„Silmačas” Mērsragā, kopējā platība 0,9757 ha,
Ezera iela 30 Mērsragā, kopējā platība 0,87 ha.
8. Mainīt zemes lietošanas mērķi no „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme”, uz „neapgūta indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves zeme” nekustamajiem
īpašumiem:
1) „Stopiņu iela 7” Mērsragā, Mērsraga novadā, pla
tība 0,66 ha,
2) „Stopiņu iela 9” Mērsragā, Mērsraga novadā, pla
tība 0,67 ha.
9. Atļaut atdalīt:
1) no īpašuma „Kalvāni” (Jūras ielā 1) Mērsragā,
zemes vienību ar platību 2,9 ha. Atdalāmajai zemes
vienībai piešķirt nosaukumu „Meža Kalvāni”;
2) no īpašuma „Sniķeri”, Mērsragā, zemes vienību
2,55 ha platībā. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt no
saukumu „Meža Sniķeri”;
3) no īpašuma „Upeslīči”, Mērsragā, zemes vienību,
platība 1,2 ha. Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosau
kumu „Upeslīči”.
Atlikušajai zemes vienībai 0,136 ha platībā, piešķirta
adrese: Vēju iela 5, Mērsrags, Mērsraga novads.
10. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu bez
strīda kārtībā:
1) no Dženitas Priedītes – Ls 175,94;
2) no Andra Cimzieša – Ls 90,32.
11. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam
„Bānīša iela 13” Mērsragā, Mērsraga novadā.
12. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23/2013 „Par
grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Nodeva
par būvatļaujas saņemšanu””.
13. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 24/2013
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 12/2011
„Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un reklāmas
izvietošanai publiskās vietās Mērsraga novadā””.
Sekretāre L.Valdemāre

Informācija

Zināšanai!
Nākamais
s”
„Mērsraga Avīze
numurs iznāks
8. novembrī.
sūtīt
Materiālus var ie
!
līdz 5. novembrim

Paldies!

Mērsraga invalīdu atbalsta centrs Kadiķu ielā 1 (Ambulances ēka), Mērsrags, atvērts: katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00. Kontaktinformācija: Daiga 26884855, Diāna 26405712.
Centrā ir iespēja izmantot:
 veļas mazgāšanas pakalpojumus, iepriekš pierakstoties;
 elektrisko šujmašīnu;
 internetu (pārskaitījumiem, dokumentiem u.c.).
Noteikt sekojošo maksu par Mērsraga invalīdu atbalsta centrā sniegtajiem veļas mazgāšanas pakalpojumiem:
Nr.
p. k.
1.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa

Veļas mazgāšana – 8 kg/veļas

1 reize

2 Ls

Ūdensskaitītāju verifikācija! SIA „Mērsraga ūdens” vadītājs vēršas pie iedzīvotājiem, kuri izmanto ūdenssaim
niecības pakalpojumus, nomainīt ūdens skaitītājus, kuri ir vecāki par 4 gadiem un nav veikta neviena ūdens skaitītāja
verifikācija (tehniskā pārbaude). Ja skaitītājs nav verificēts – skaitītājs nav pielietojams ūdens uzskaitei un norēķiniem!
SIA „Mērsraga ūdens” informē, ka tie iedzīvotāji, kuri neizmantos mūsu pakalpojumu ūdens skaitītāja nomaiņai ir ob
ligāti jāuzrāda vecais ūdens skaitītājs. Iedzīvotāji, kuri noteiktajā laikā nebūs nomainījuši ūdens skaitītājus, tad saskaņā
ar līguma 2.2. punktu, izlietotais ūdens daudzums tiks aprēķināts pēc normas 4,5 m3 uz vienu cilvēku. Norēķini par
piegādāto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem jāveic katru mēnesi līdz sekojošā mēneša 15. datumam.

Zum-zum, visi uz
Mērsraga bibliotēku!
Kas kaitēja nedzīvot,
Dravinieka meitiņaiBišu spārnu lindraciņi
No vaskiem vainadziņš.
Visu novembra mēnesi, Mērsraga bibliotēkā būs apskatāma izstāde „Viss par
medu un ap medu”.
Laipni gaidīti visi interesenti!

Modīgā popiela!
Jau 2. novembrī uz Mērsraga Tautas nama
skatuves satiksies modīgākie un slavenākie Latvijas un pasaules mākslinieki. Ja arī Tu vēlies
piedalīties, tad sūti pieteikumu līdz 26.oktobrim uz e-pastu: tautasnams@mersrags.lv, norādot vārdu, uzvārdu, dziesmas/priekšnesuma
nosaukumu un telefona numuru, vai aizpildi
anketu Mērsraga Tautas namā.
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Drošajiem pieder pasaule!
19.oktobrī
Mērsraga Tautas
namā deju kopa
„Silva” pulcināja
uz
sadraudzības
koncertu
amatierkolektīvus no
Engures, Tukuma,
Rojas, Mērsraga un
Ķūļciema. Galvenais sadraudzības
mērķis pozitīvi un

Saieta nama Upesgrīvā
atklāšanas svētki

Īsvēstis

Jā, var redzēt,
ka Saieta nams
gatavs atklāšanai,
jo ēka izrotāta ar
ziedu vītnēm un
baloniem, zelta
plāksnīte vēsta
par ēkas nosaukumu, bet iekšā
noris liela rosība.
dzīvespriecīgi pavadīt laiku, apmainīties
ar idejām, kā arī nodemonstrēt, ko katrs
kolektīvs prot. Ne velti
pasākuma sauklis bija,
ka drošajiem pieder
pasaule, jo tikai drošie
spēj kāpt uz skatuves
un rādīt citiem, ko
māk.

Iesniedz savus
ierosinājumus!
Ja vēlies
uzslavēt uzņēmuma,
organizācijas
un pašvaldības cītīgākos un apzinīgākos darbiniekus, smaidīgu un
laipnu pārdevēju, pašaizliedzīgu
un aktīvu kaimiņu, vai kādu citu
labas gribas cilvēku – izsaki savu
viedokli! Aicinām Mērsraga novada iedzīvotājus apbalvošanai
pieteikt tos novadniekus, kas būtu
pelnījuši saņemt pateicības rakstu,
kā arī vienu iedzīvotāju, kas būtu
jāgodina ar Goda mērsradznieka
nosaukumu. Pieteikt var ikvienu,
kas Jūsuprāt izcēlušies ar sevišķiem nopelniem Mērsraga novada labā, kas var izpausties valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, zinātnes vai
saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils
darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un
panākumiem bagāta darbība.

Ierosinājumu par kādas personas apbalvošanu aicinām rakstīt
brīvā formā, norādot apbalvošanai
pieteiktās personas vārdu, uzvārdu, darba vai sabiedriskās darbības vietu un ieņemamo amatu, kā
arī motivētu pamatojumu, kādēļ
jūsuprāt šī persona būtu jāapbalvo.
Tāpat lūdzam norādīt informāciju
arī par pieteikuma iesniedzēju –
vārdu un uzvārdu vai organizācijas nosaukumu. Lēmumu par to,
kuras personas apbalvot pieņems
apstiprināta padome, izskatot
iesniegtos ierosinājumus.
Ierosinājumus lūdzam iemest
Tautas nama un Mērsraga domes
izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtīt uz e-pastu avize@mersrags.lv
līdz 14. novembrim. Apbalvojumi
tiks pasniegti 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā Mērsraga Tautas
namā.

Braucam! 1. oktobrī uz Mērsragu
bija atbraucis Latvijas robežsardzes
kuģis ar visu komandu uz klāja. To
varēja apskatīt Mērsraga vidusskolas
skolēni. Skolēniem kuģa kapteinis
un kuģa pārējā komanda sniedza informāciju par kuģa ierīcēm un demonstrēja, kā ar tām darbojas. Tāpat
mēs uzzinājām, ko robežsardzes kuģis
dara? Kādi ir tā komandas pienākumi.
Bet kā tad bez brauciena ar kuģa komandu pa Mērsraga ostas skaistajiem
ūdeņiem! Protams, tas arī šajā piedzīvojumā ietilpa. Tomēr tas vēl nav
viss – varēja apskatīt dažādas pistoles,
kā arī ļoti labi un tālu rādošu tālskati.
Domāju, ka visiem ļoti patika. Liels
paldies par doto iespēju!
Denīze Krauča, 5. klase
Diena skolotājiem. Sirsnīga un
katru personīgi uzrunājoša mūsu
skolā izritējusi Skolotāju diena oktobra sākumā. Skolēnu pašpārvaldes
dalībnieki atkal bija parūpējušies par

Trakumsērgas vakcināciju efektivitātes pārbaudes.
No 21. oktobra Pārtikas veterinārais dienests (PVD) sāks iepirkt
nomedītās lapsas un jenotsuņus, lai
pārbaudītu trakumsērgas vakcinācijas efektivitāti. Samaksa – septiņi lati. Ziemeļkurzemes pārvaldes
teritorijā (Mērsraga, Dundagas,
Talsu, Rojas un Ventspils novados)
nepieciešams izmeklēt 206 dzīvniekus. Mednieki aicināti būt aktīviem, jo pagājušajā reizē netika nomedīts nepieciešamais dzīvnieku
skaits. Pateicoties veiktajām vakcinācijām mūsu pusē trakumsērga
nav, tomēr rūpējoties par drošību,
nevajadzētu aizmirst pret šo vīrusu
infekcijas slimību vakcinēt savus
mājdzīvniekus – suņus un kaķus.

Par Saieta nama
saimnieci
iecelta
Vēsma Brauere. Ziedu un apsveikumu
bija ļoti daudz, bet
īpašu dāvanu Vēsma
saņēma no būvniekiem: pakavu laimei
un fotogrāfiju, kurā
redzams Saieta nams
pirms rekonstrukcijas.

Iekštelpās notika mazs koncerts, lai saprastu, ka dziesmas, ciemiņi,
mūzika un skatītāji šeit allaž būs gaidīti. Vēlāk notika arī fragmentu lasījums no Viļa Veldres grāmatas „Dzīve pie jūras”: „Atgriezdamies ciemā,
ceļinieks ievēro, ka ceļu zīmju taisītāji, likdami ceļu rādītājus pie „Valteru” mājas, acīm redzami kļūdījušies, jo mājas vienā galā rakstīts, ka līdz
Mērsragam 8 km, bet otrā galā, ka 10. Un tā nu jokupēterim dota izdevība
smieties, ka Upesgrīvas ciemā „Valteru” māja ir 2 km gara.”

Ziņo Mērsraga vidusskolas skolēni un skolotāji
jauku pārsteigumu
saviem skolotājiem
3. oktobra garajā
starpbrīdī. 12. klases skolēni Elvis un
Anete bija sacerējuši asprātīgus un
trāpīgus pantiņus
par katru skolotāju.
Skanot smiekliem,
tika pasniegti ziedi
un tradicionāli dāvināta garda kūka.
Toties nākamajā
dienā, 4. oktobrī,
skolotāji devās kopīgā izbraucienā pa
Zemgali. Kopīgi viņi nobaudīja „Rūķīšu tējas”, Dobeles Amatu mājā no
T-krekliem veidoja mūsdienīgas kaklarotas un pat pamanījās ieadīt savu
rakstu pasaulē garākajā šallē.
Diena noslēdzās Jaunpils pilī,
kur mūs sagaidīja mūks Teodors un
slieksnim pāri nelaida, pirms nebija
dots svinīgais zvērests. Tam sekoja,

pēc daudzu skolotāju vēlāk teiktā,
aizraujošākais piedzīvojums muzejos pēdējo gadu laikā. Proti, spēlējām
teātri, atpazinām ieročus, baudījām vīnu un klausījāmies viduslaiku
dziesminiekā – ministrelā. Tas patiešām bija ceļojums laikā. Milzīgs paldies skolotājai Evai par lieliski noorganizēto braucienu!
I. Balode

Rūpēsimies par savu un citu
drošību! Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) aicina
iedzīvotājus ievērot ugunsdrošības
noteikumus, rūpēties par savu un
sava mājokļa drošību. Kā liecina
VUGD statistika, gandrīz trešā daļa
no ugunsgrēkiem notiek dzīvojamā
sektorā. Tā, piemēram, šogad deviņu mēnešu laikā valstī reģistrēti
8183 ugunsgrēki, no kuriem 2600
notikuši dzīvojamās ēkās.

Tikšanās ar
iedzīvotājiem
19. oktobrī Mērsraga Tautas namā notika, jau par tradīciju
kļuvusī, pašvaldības
darbinieku tikšanās ar
novada iedzīvotājiem.
Gan Mērsraga novada
domes priekšsēdētājs,
gan iestāžu vadītāji sanākušos iepazīstināja
ar paveiktajiem darbiem, iegūtajiem rezultātiem, problēmām
savā darbībā, kā arī to
risinājumiem un turpmākajiem mērķiem
konkrētās
iestādes
darbības uzlabošanā.
Paldies iedzīvotājiem
par uzdotajiem jautājumiem un iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē!

Jaunieši aicināti kļūt par vides
vēstnešiem vietējā un starptautiskā līmenī. Vides izglītības fonds
izsludinājis Jauno vides reportieru programmas sezonas sākumu,
aicinot vidusskolēnus un pamatskolēnus piedalīties ar vides jautājumiem saistītu projektu izstrādē
un savus darbus piedāvāt plašākai
sabiedrībai. Jaunie vides reportieri
(JVR) ir programma jauniešiem
vecumā no 12–21 gadu vecumam.
Programmas darbības mērķis ir
iesaistīt jauniešus vietējā vides un
sabiedrības problemātikas aktualizēšanā, ziņot par iespējamajiem
risinājumiem, izmantojot vietējos
medijus, sociālos tīklus, pasākumus, kampaņas un izstādes, lai sasniegtu auditoriju. Savus vides žurnālistikas darbus jaunieši gatavo no
oktobra līdz aprīlim, saņemot palīdzību un atbalstu no programmas
koordinatora, lai aprīļa sākumā tos
iesniegtu nacionālajam konkursam. Katru gadu labāko materiālu
autori – rakstu, foto un video kategorijās – tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē
eksperti no FEE (Foundation for
Environmental education) valdes,
UNEP, UNESCO un Eiropas Vides
aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Viens no nosacījumiem, lai iesniegtu darbu starptautiskajam konkursam, paredz,
ka materiāli jāizplata plašsaziņas
līdzekļos un tiem jābūt pieejamiem auditorijai. Tādējādi jaunieši
strādā kā vietējo vides problēmu
un risinājumu vēstneši sabiedrībā
un iegūst praktiskas iemaņas gan
žurnālistikā, gan vides jomā. Lai
piedalītos Jauno vides reportieru
programmā vai uzzinātu sīkāk
par apmācībām, rakstīt JVR koordinatorei Latvijā Ilzei Grunskai
uz ilze.grunska@zemesdraugi.lv

3
Jaunumi sportā

Informācija par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā nodotajiem
būvobjektiem 2013. gada 3. ceturksnī
I. Izsniegtās būvatļaujas
N. p. k.

Būvatļaujas Nr.
un izsniegšanas datums

Objekta nosaukums

1.

Dzīvojamā māja „Spīdolas” Mērsragā (jaunbūve)

Nr. 39–9.07.

2.

Ēdamtelpa, koplietošanas virtuve „Stierēs” Upesgrīvā (jaunbūve)

Nr. 40–12.07.

3.

Zirgu stallis – klēts „Niedriņos” Mērsragā (jaunbūve)

Nr. 41–16.07.

4.

Katlu mājas rekonstrukcija par autoservisu Zvejnieku ielā 5, Mērsragā

Nr. 42–19.07.

5.

Atpūtas un rehabilitācijas komplekss – viesu nams Čiekuru ielā 4, Mērsragā

Nr. 44–2.09.

II. Ekspluatācijā nodotie objekti
N. p. k.

Futbola jaunumi! Sākusies ziemas
sezona Talsu novada meistarsacīkstes
telpu futbolā. Mērsraga novads šajās
sacensībās šogad startē ar divām komandām.
Mērsraga novada jaunie un perspektīvie futbolisti cīnās Talsu novada
B līgā. Komandas galvenais uzdevums
vākt spēļu praksi un pilnveidot savu
meistarību. Sezonas pirmajā spēlē jaunie futbolisti izcīnīja uzvaru pār spēcīgo Vika Wood komandu ar 5:1 un šis
panākums, kā arī parādītā spēle ļauj cerēt uz labu rezultātu sezonas noslēgumā. Sezonas pirmajā spēlē ar četriem
vārtiem izcēlās Edgars Grīnbergs.
FK Mērsrags sezonas debijas spēlē
diemžēl piedzīvoja zaudējumu, bet šī
gada uzstādījums izcīnīt medaļas spēcīgāko grupā ir nemainīgs.
FK Mērsraga sastāvs – Krišjānis
Reinfelds, Jānis Indruškevičs, Ivars
Indruškevičs, Rolands Indruškevičs,
Oskars Sproģis, Edgars Laukšteins,
Kristaps Limbergs, Oskars Veidemanis,
Kristaps Kūlītis, Mārtiņš Rēvalds, Kristaps Lauris, Artūrs Linde, Jānis Bērziņš, Valts Rožkalns, Leonīds Zīverts.
Mērsrags sastāvs – Rolands Indruškevičs, Jānis Bervalds, Jānis Rozen
štamps, Juris Baņģis, Kārlis Brin
kmanis, Normunds Baņģis, Eldars
Rožkalns, Deivids Lagzdiņš, Dāvids
Blehmanis, Edgars Grīnbergs, Kristaps Lauris, Dāvis Janbergs, Aigars
Gūtšmits, Kristaps Smilgainis, Kristaps
Štauers.
Mērsragā aug jauns motokrosa ta-

lants! Mērsragā šobrīd ir viens aktīvs
motokrosists Intars Janbergs, kas jau
vairākus gadus startē dažāda līmeņa
sacensībās. Arī šogad Intars ar dažādām sekmēm startējis gan Latvijas Superkausā (10. vieta), gan Latvijas kausā
(7. vieta), gan arī Lietuvas čempionātā,
kurā izcīnīta 3. vieta.
Taču izrādās, ka Intars ir sagatavojis
arī jauno maiņu un šogad pirmo reizi,
startējot starptautiskās sacensībās, izcīnīti arī vērā ņemami panākumi. Intara dēls Kristers Janbergs pirmo gadu
privāti un ar vecāku atbalstu piedalījās
motosporta sacensībās. Galvenās sacensības norisinājās Jaunmārupē. Tur
šajā vasarā notika Mini motokross. Sacensības sastāvēja no sešiem posmiem,
kur piedalījās bērni no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas. Kristers
sacensībās startēja ar 50 cm3 un 65 cm3
mocīšiem. Pēc aizvadītajiem sešiem
posmiem MX 50 cm3 „Rūķīšu” klasē
ieguva maksimālo punktu skaitu, kopvērtējumā ieguva 1. vietu Mini motokrosā. 65 cm3 jauno braucēju klasē, kur
brauc vīriņi no 7–12 gadiem kopvērtējumā ieguva 5. vietu. Ja viss izdosies kā
iecerēts, nākošajā gadā Kristers startēs
tikai ar 65 cm3 mocīti. Novēlam veiksmi nākošajā sezonā un apsveicam ar
sasniegto!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

1.

Noliktavas otrā kārta „Mežsilniekos” Mērsragā

Nr. 19–8.08.

2.

Mērsraga vidusskolas fasādes vienkāršotā renovācija

Nr. 21–30.07.

3.

Saimniecības ēka – klēts „Spīdolās” Mērsragā

Nr. 24–25.09.

4.

Kempinga mājiņas 8 gab. Bākas ielā 28, Mērsragā

Nr. 25–25.09.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Mērsraga novadā 2014. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo punktu, 45. pantu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta (2) daļas 9.1 punktu, 3. panta
(1.4 ) daļu, un 9. panta (2) daļu, Pārejas noteikumu 40.2 punktu

Jauno fiziķu
skola
Vienreiz mēnesī, sestdien, skolēniem, kuri apgūst fiziku ir iespēja padziļināt savas zināšanas un
piedalīties Latvijas Universitātes
fizikas fakultātes studentu organizētajās nodarbībās jeb jauno fiziķu
skolā, kur ir iespēja gan dzirdēt,
gan redzēt, gan arī praktiski darboties. Tēmas ir mainīgas. Šajā mācību gadā jau ir aplūkotas 2 tēmas:
„Lejam ūdeni” – šķidrumu un gāzu
plūsmas, „Divkosīgā gaisma” –
gaismas duālā daba. Nodarbības
notiek Rīgā, Zeļļu ielā 8 (LU fizikas un matemātikas fakultāte) no
10:00–15:00. Ja ir interese un vēlme
ņemt dalību, sīkāku informāciju var
iegūt mājas lapā: www.skolas.lu.lv/
jfs, vai arī pie skolotājas I. Mosas.

„Sprīdīšu” grupas pārgājiens pretī zelta rudenim
Ar zeltainām un košām lapām pie mums ir atsteidzies rudens, tāpēc 9. oktobrī Sprīdīšu grupas bērni
kopā ar audzinātājām, auklīti un medmāsiņu devās
pārgājienā uz Mērsraga bāku. Pārgājienā piedalījās arī Elēnas vecāki un Sāras mamma. Pārgājiena laikā bērni uzzināja daudz ko jaunu, jo liela
daļa no bērniem nebija Mērsraga bāku redzējuši
un nezināja, kāpēc bākas ir nepieciešamas. Tad nu
tie, kas zināja, kas tā tāda ir, varēja pārējiem savas
zināšanas izstāstīt un parādīt. Otrs pārsteigums,
ko bērni ieraudzīja jūras krastā bija medūzas. Arī
tas lielai daļai Sprīdīšu bija kaut kas jauns, nezināms un vēl neizpētīts. Kad bijām papildinājuši
savas zināšanas, neizpalika arī kāds darbiņš, kurā
iesaistījās visi. Vieni čakli lasīja gliemežvākus, kociņus, akmentiņus, lai ziemā, kad aiz loga puteņos, mēs varētu radīt skaistus mākslas darbus no
dabas materiāliem.
Pēc tam, kad bijām kārtīgi pastrādājuši, pienāca pārgājiena gaidītākā daļa – desiņu cepšana un
brīvais brīdis, kura laikā bērniem bija iespēja skriet,
spēlēt spēles, rotaļāties ar koku lapām, zīmēt smiltīs un
vēl pēdējo reizi šogad būvēt smilšu pilis un cietokšņus.
Atpakaļceļā mēs vērojām skaisto Mērsraga dabu,
mācījāmies atpazīt kokus un koku lapas. Kopumā pār-

Pieņemšanas akta Nr.
un datums

Objekta nosaukums

gājiena maršruts bija garš, tāpēc jāsaka liels paldies šoferim Guntim, kurš mūs izvizināja mazu gabaliņu ar
autobusu. Paldies audzinātājai Vairai, kura rūpējās par

mazajām kājiņām un ar mašīnu aizveda tos, kas nevarēja veikt visu ceļu līdz bērnudārzam. Un, protams,
lielas uzslavas tiem, kas pieveica visu ceļa posmu pašu
spēkiem – Kasparam un Emīlam.
Audzinātāja Sintija

1. Piemērot 2014. gadā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu 25% apmērā zemei.
2. 2014. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt saimnieciskajā darbībā
neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
izņemot garāžas.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi aplikt ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības,
2) būves kadastrālās vērtības,
sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas par būves statusu kā „vidi
degradējošu/cilvēku drošību apdraudošu”.
Lēmumu par būves noteikšanu kā „vidi degradējošu /cilvēku drošību apdraudošu” vai šāda statusa atcelšanu pieņem „Būvju apsekošanas komisija”.
4. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Veselības nedēļa
Mērsragā!
No 7.–13. oktobrim Latvijā tika organizēta Veselības nedēļa, kuras ietvaros visi tika aicināti iesaistīties fiziskās
aktivitātēs. Arī Mērsraga novada iedzīvotājiem bija iespēja atbalstīt šo pasākumu un ikkatram ar aktīvu līdzdalību veicināt savu un visa novada fizisko
sagatavotību un veselību.
Vislielākā atsaucība un aktivitātes bija no Mērsraga vidusskolas, PII „Dārta” un
Mērsraga invalīdu centra. Paldies visiem, kas iesaistījās šajā akcijā un jāsaka, ka
fizisko vingrojumu un aktivitāšu rezultāts nedēļas laikā Mērsraga novadā ir gana
iespaidīgs:
Kopā Mērsraga novadā:
Skriešana
Skriešana pa trepēm
Iešana pa kāpnēm
Lēkšana ar lecamauklu
Lēkšana uz vienas kājas
Atspiešanās, pumpēšanās
Palēciens ar pietupienu
Pietupieni
Vēderprese
Apļošana ar riņķi
Riņķošana ar pumpaino riņķi
Riteņbraukšana
Pievilkšanās
Trenažieri
Nūjošana
Staigāšana, soļošana
Fitness
Šautriņu mešana mērķī
Airēšana
Pārgājieni

211,5 km
89424 pakāpieni
9236 pakāpieni
23226 reizes
215 reizes
4134 reizes
8212 reizes
1123 reizes
17827 reizes
367 reizes
35 minūtes
231,8 km
1415 reizes
7 stundas
49 km
17 km
4 stundas
1103 punkti
6 km
44,6 km

Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Dzejas stūrītis

Dace Sadaka

Manai zemei
Liecas manai zemei tuvu debesis.
Liecas smilgas mākoņmalu sietā,
Noskūpstot soļus vakara saules rietā –
Ozols kur audzis,
Bites kur san,
Liepas kur vasaras viducī saldi tvan.
Liecas manai zemei tuvu debesis
Liecas priežu zari skudru ceļiem līdzi,
Neizstīdzi, audz!
Par mežu vai vientuļu koku,
Pasniedzot pretī vējam un jūrai
Savu raupjo un spēcīgo roku.

MĒRSRAGA NOVADA DOME
RĪKO
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
FLORBOLĀ 3:3 – 2013
SACENSĪBU 9. POSMS
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ
08.11.2013. plkst. 17:00
Lūgums pieteikties sacensību dienā līdz 16:50
TIESNESIS				 J. UPESJOZUPS
Sporta organizators		
I. INDRUŠKEVIČS 26455993

Mērsraga novada dome rīko
Mērsraga kausa izcīņu novusā
Sacensības notiek 23.11.2013.
Mērsraga vidusskolas sporta zālē
Sacensību sākums 10.00
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Pieteikšanās zvejas rīku
limitiem

Dienas centra nodarbību
plānojums

Pieteikšanās 2014. gada zvejas rīku limitiem
sākas 2013. gada 1. oktobrī un ilgs līdz 2013. gada
1. decembrim. Pretendentiem Mērsraga novada pašvaldības kasē ir jāiesniedz iesniegums un laivu dokumentu (Reģistrācijas apliecība vai patapinājuma/
nomas līgums) kopijas.
Iesniegumu adresēt Mērsraga novada pašvaldības
zvejniecības un licencēšanas komisijai un tajā norādīt:
Fiziskām personām:
– Vārds, uzvārds,
– Tālruņa numurs,
– Deklarētā adrese;
– Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures ezers vai
Rīgas jūras līcis);
– Pieprasītie zvejas rīki.

 28. oktobris – 1. novembris – darbiņi no dzijas –
zirnekļa tīkls, austs uz papīra, glezniņas veidošana.
 4.–8. novembris – Mārtiņdienas lielā nedēļa –
gaiļa aste, gailis.
 11.–15. novembris – latviešu ornaments – kartupeļu zīmodziņu izmantošana, veidojot jostu no tapetes.
 19.–22. novembris – Ziemassvētku kartiņu gatavošana Mērsragā dzīvojošiem veciem un vientuļiem
cilvēkiem.
 25.–29. novembris – 1. Adventes sagaidīšana –
vainaga gatavošana, telpu dekorēšana.
 2.–6. decembris – eglīšu rotājumu gatavošana –
sniegpārsliņas, cepurītes, putniņi no dzijas. Telpu dekorēšana. Gatavošanās Ziemassvētku eglītei Centrā.
 9.–13. decembris Ziemassvētku dāvanu gatavošana Mērsragā dzīvojošajiem veciem un vientuļajiem
cilvēkiem. Gatavošanās Ziemassvētku eglītei Centrā.
 16.–20. decembris – Ziemassvētku nedēļa.

Juridiskām personām:
– Pretendenta nosaukums;
– Tālruņa numurs;
– Juridiskā adrese;
– Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures ezers vai
Rīgas jūras līcis;
– Pieprasītie zvejas rīki.

Mērsraga novada dome rīko
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES
ZOLĪTĒ 2013
SACENSĪBU 4. RIŅĶA 1. UN 2. KĀRTA
NOTIEK 01.11.2013.
Kafejnīcā „KRESES”

Laivu dokumentu kopijas lūdzam sagatavot savlaicīgi, jo Mērsraga novada pašvaldības kasē kopijas
netiks veiktas. Kopēšanas pakalpojumi tiek sniegti
bibliotēkā un informācijas centrā.

Sacensību sākums 16:00
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Sporta pasākumi

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 3. riņķis 7., 8. kārta.

Kafejnīca „Kreses”

16:00

26.10.

Talsu novada atklātās meistarsacīkstes telpu futbolā B līga Mērsrags – LFA.

Talsu ģimnāzija

16:00

26.10.

Talsu novada atklātās meistarsacīkstes telpu futbolā A līga
FK Mērsrags – Stils.

Talsu ģimnāzija

18:00

27.10.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 8. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00

27.10.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 8. posms.

Mērsraga vidusskola

12:00

01.11.

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis 1., 2. kārta.

Kafejnīca „Kreses”

16:00

03.11.

Mērsraga meistarsacīkstes šahā 11. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00
17:00

08.11.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 9. posms.

Mērsraga vidusskola

09.10.–11.

Latvijas meistarsacīkstes jūras makšķerēšanā no krasta.

Kurzemes jūrmala

13.11.

Talsu novada atklātās meistarsacīkstes florbolā 1998.–1999. g., 1995.–1997. g.

Talsi, Lauciene

10:00

15.11.

Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. riņķis 3., 4. kārta.

Kafejnīca „Kreses”

16:00

20.11.

Talsu novada atklātās meistarsacīkstes florbolā 2000.–2001. g.

Talsu ģimnāzija

10:00

23.11.

Mērsraga kausa izcīņa novusā.

Mērsraga vidusskola

10:00

24.11.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 9. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00

24.11.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 9. posms.

Mērsraga vidusskola

12:00

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

Vēl ilgus gadus stipram būt,
Daudz prieka vēl no dzīves gūt,
Un sauli sirdī glabāt,
Un dzīvi mīlēt nepārstāt.

Novēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku dzimšanas dienās:

NOVEMBRIS
18.10.

Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Loginai Ārijai,
Zapackim Gunāram,
85 gadu jubilejā Bandeniecei Maigai
un Rubulei Emīlijai!

Sludinājumi
 Ziemas riepas un auto rezerves daļas par izdevīgām
cenām. Piegāde Mērsragā. SIA „BULIS” T. 29197761.
 Rakšanas darbi ar miniekskavatoru. T. 20213122.

Pateicība
Liels paldies Raimondam Skrindam, Arnim Gulbim,
Leonīdam Loginovam, Kristam un Rimantam Čivžeļiem,
kā arī Oskaram Luksim par idejām un vēsturiskā uzraksta
„PEKEĻCIEMS” izveidi.

Dzintars

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

