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Redaktores sleja
Vienmēr ir vieglāk visu atlikt
uz rītdienu. Katrs no mums kaut
reizi ir tā rīkojies. Tas nav nekas
nosodāms, jo nereti vadāmies
mēs pēc principa: „Labāk vēlu,
nekā nekad.” Nav jau slikti, bet
tomēr labāk izdarīt to, kas jādara.
Jāapzinās, ka mūsu spējas un
iespējas ir lielākas, nekā mēs varam
iztēloties savos vispārdrošākajos
sapņos. Mums jāzina, ka vienīgie
ierobežojumi būs tie, kurus mēs
paši sev radīsim. Var gadīties,
ka gaidot īsto brīdi, lai uzsāktu
savā dzīvē kādu jaunu ideju, jūs
tās neuzsāksiet nekad. Kā apgalvojis Džeimss Allens: „Viss, ko
jūs dzīvē sasniedzat, un viss, ko
jums neizdodas sasniegt, ir tiešs
jūsu domu rezultāts.” Mēs bieži
baidāmies no apkārtējo kritikas,
tāpēc kaut ko vienmēr atliekam.
Kā teicis Teodors Rūzvelts: „Tikai tie, kas stāv mums blakus
cīņas arēnā, kas vaiga sviedros
un tulznām rokās mērķtiecīgi,
drosmīgi un aizrautīgi dara savu
darbu, var mūs kritizēt.” Viens no
veidiem, kā lielākā daļa mēro savu
padarīto, ir to sagādātais prieks.
Katrs solītis, kas tuvina kādam no
izpildāmajiem mērķiem, sagādās
prieku. Svarīgi spert daudz mazu
solīšu un izcīnīt daudz mazu uzvaru. Tā vien šķiet, ka ieguvumu,
kaut ko izdarot uzreiz, ir vairāk,
nekā kaut ko atliekot. Tāpēc uz
priekšu!

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Zināšanai!
aga Avīzes”
Nākamais „Mērsr
. aprīlī.
numurs iznāks 26
sūtīt
Materiālus var ie
līdz 23. aprīlim!

Paldies!

Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu
dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.
(Rainis)
Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji. No sirds vēlos visus sveikt ar pavasara iestāšanos. Šķiet, šogad mēs to visi ļoti
gaidījām. Mērsraga lielākā bagātība jau izsenis ir darba cilvēks. Arī šobrīd, kad daba mostas, kad atgriežas gājputni, šķiet,
vērtīgākais, ko katrs varam dot savam novadam, saviem līdzcilvēkiem, ir katra viena iesaistīšanās.
Darīsim darbu kopā. Jau 27. aprīlī ikviens mērsradznieks un upesgrīvnieks – liels vai mazs, jauns vai sirms ir ļoti gaidīts
Lielajā talkā. Tiksimies jau 9.00 pie pašvaldības ēkas Mērsragā un pie topošās pašvaldības ēkas Upesgrīvā. Darbus pabeidzot
un savu novadu sakārtojot, visi tiekamies Jēgerlejā pie lielā zupas katla. Varbūt tieši tev šķiet, ka bez tevis var iztikt, ka tavi
spēki ir pārāk mazi, lai piedalītos. Tieši pretēji – paraugies sev apkārt, viss, kas pa šiem gadiem Mērsragā ir tapis, arī tas, ka
tāds Mērsrags ir uz plašās pasaules kartes – tajā ir arī tavs nopelns un arī šajā reizē tu esi svarīgs un ļoti vajadzīgs.
Cipari, cipari, cipari. Jau vairākkārt mērsradznieki mani ir uzrunājuši un jautājuši par kaut kādu mistisku Mērsraga
bankrotu, naudas izšķērdēšanu un līdzīgām blēņām. Nezinu, vai tas saistīts ar priekšvēlēšanu laiku, vai vienkārši kādam
skauž, ka Mērsragam izdodas, tāpēc publicēju dažus skaitļus no Finanšu ministrijas datiem – gan par Mērsragu, gan valsti
kopumā. Mērsraga novads 2012. gadu pabeidza ar pozitīvu budžeta rezultātu (+35953 Ls). Tas redzams Tabulā Nr. 1. Šajā
ziņā mēs esam apsteiguši vismaz 80 novadus (no 119) šajā valstī.
Pašvaldība
Baldones novads
Mērsraga novads
Rojas novads
Grobiņas novads
Ikšķiles novads
Rucavas novads
Vārkavas novads
Jaunpils novads

Ieņēmumu
pārsniegums vai
deficīts

Izdevumi

plāns

izpilde

plāns

izpilde

plāns

izpilde

3 084 125
1 057 305
2 163 245
5 352 244
6 017 485
1 139 765
1 208 979
1 568 585

3 149 697
1 057 305
2 163 245
5 352 244
6 044 448
1 135 319
1 304 502
1 555 533

3 265 321
1 021 352
2 110 927
5 297 471
6 622 893
1 303 119
1 290 838
1 552 598

3 114 216
1 021 352
2 110 927
5 297 471
5 988 333
1 076 947
1 225 418
1 447 257

-181 196
35 953
52 318
54 773
-605 408
-163 354
-81 859
15 987

35 481
35 953
52 318
54 773
56 115
58 372
79 084
108 276

Naudas
Naudas
līdzekļu
līdzekļu
atlikums uz atlikums
uz
gada
31.12.2012.
sākumu
275 881
218 079
20 929
34 759
72 756
106 828
904 637
873 856
402 137
767 518
227 939
254 857
114 646
167 398
71 683
94 990

Mērsraga novada administratīvie izdevumi uz vienu iedzīvotāju sastāda 49 Ls gadā. Kā tas redzams Finanšu ministrijas Tabulā Nr. 2 – esam apsteiguši apmēram 80 novadus un iedzīvotājiem pašvaldība izmaksā lētāk kā citur.
Pašvaldība
Pašvaldības kopā

Iedzīvotāju
skaits uz
01.01.2011.

Izdevumi
plāns

2 236 910 1 634 402 562

Administratīvie izdevumi (bez % maksājumiem un iemaksām PFIF)

izpilde uz
31.12.2012

plāns

%

uz
1 iedz.

izpilde uz
31.12.2012.

uz
1 iedz.

%

1 490 397 201

97 580 677

5,97

44

85 367 243

5,73

38

77 Priekules novads

6 540

4 749 344

4 749 344

345 569

7,28

53

345 569

7,28

53

78 Līgatnes novads

4 011

2 923 289

2 815 917

224 227

7,67

56

207 656

7,37

52

79 Mērsraga novads

1 829

1 021 347

1 021 347

90 055

8,82

49

90 055

8,82

49

80 Amatas novads

6 332

4 571 391

4 571 391

311 543

6,82

49

311 543

6,82

49

81 Pārgaujas novads

4 395

2 855 740

2 768 348

223 850

0,08

51

212 884

7,69

48

82 Viesītes novads

4 574

2 369 129

2 369 129

220 617

9,31

48

220 617

9,31

48

83 Jelgava

64 516

45 459 258

41 503 863

3 282 075

7,22

51

3 088 637

7,44

48

84 Siguldas novads

17 820

12 374 034

11 814 255

990 673

8,01

56

846 251

7,16

47

85 Iecavas novads

9 773

6 925 923

6 296 380

491 400

7,10

50

462 212

7,34

47

86 Vecumnieku novads

9 638

5 660 373

5 329 094

475 675

8,40

49

441 167

8,28

46

Mērsraga novads Eiropas fondu apguvē ir devītajā (!!!) vietā valstī apsteidzot vismaz 110 novadus valstī (Tabula Nr. 3).

Domē nolēma

Pašvaldība

21. marta domes sēdē nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 5/2013 Grozījumi 2011. gada 18. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2011 Mērsraga
novada pašvaldības nolikums.
2. Pamatojoties uz LR Satiksmes ministrijas 27.02.2013. vēstuli, saskaņā ar Likuma
par ostām 26. pantu, no šā gada 19. marta atbrīvot U. Reimani no Mērsraga ostas valdes
locekļa pienākumiem.
3. Atļaut izbeigt ceļa servitūtu uz īpašuma Ceriņu ielā 38, Mērsragā zemes, kas bija
noteikts par labu īpašumiem „Vecavoti” un
„Niedriņas”.
4. īpašuma „Grobi” Upesgrīvā, Mērsraga
novadā, zemei, kad. Nr. 8878 001 0129, kopējā
platība 0,5394 ha, noteikt 2 lietošanas mērķus:
1) 0,2000 ha – individuālā dzīvojamo
māju apbūve,
1) 0,3394 ha – lauksaimniecības zeme.
5. Mainīt lietošanas mērķi ēkas daļai (telpu
grupai) Jūras ielā 1, Mērsragā, ar kad. apzīmējums 88780030090001002, no „komercapbūve” uz „dzīvojamā apbūve” 93 m2 platībā.
Mainīt lietošanas mērķi zemei Jūras ielā 1,
Mērsragā, kad. Nr. 8878 003 0900, kopējā
platība 0,2 ha no „komercdarbības objektu
apbūve” uz „individuālo dzīvojamo māju
apbūve”.
6. Nodot atsavināšanai Mērsraga novada

Ieņēmumi

pašvaldības īpašumā esošo vieglo pasažieru
automašīnu OPEL ZAFIRA ar valsts Nr.
FZ 6424 (izgatavots 2006. gadā, šasijas Nr.
WOLOAHM756G116898).
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē.
Apstiprināt izsoles noteikumus pašvaldī
bas īpašumā esošajai vieglajai pasažieru
automašīnai OPEL ZAFIRA ar valsts Nr.
FZ 6424 (izgatavots 2006. gadā).
7. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mērsraga ūdens” pamatkapitālu.
8. Tā kā ir pilnībā nomaksāts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds, dzēst nokavējuma
naudu, kas saistīta NAP pamatparādu, atbilstoši
Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 10. pantam:
Arvim Barovskim ar NAP saistīto nokavējuma naudu 8,29 Ls apmērā.
9. Atbalstīt Mērsraga invalīdu atbalsta
centra projektu „Pērļosimies, rotāsimies!”
Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajā projektu programmā „Nāc un dari! Tu
vari”. Nodrošināt līdzfinansējumu Ls 400,00
apmērā projekta realizācijai.
10. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu par
2012. gada inventarizācijas gaitu un rezultātiem.
Informāciju sagatavoja:
sekretāre L. Valdemāre

1
Kopā
1

Madonas novads

2

Jaunjelgavas novads

3

Aizkraukles novads

4

Cēsu novads

Kopējie
plānotie
izdevumi
2
854 886 514

Kopēju
izdevumu
izpilde

Projektu
kopsumma

Plānots
īstenot
pārskata
gadā

%

Izpilde
no gada
sākuma

%

3

4

5

6=5/2

7

8=7/3

97 353 062 477 078 554 194 550 305

22,8 8 293 268

Pārskata
mēneša
izpilde
9

Plānots
īstenot
turpmākajos
gados
10

8,52

8 293 268

84 352 811

11 983 438

1 214 723

7 354 673

6 653 848

55,53

58 956

4,85

58 956

700 825

4 995 920

261 131

4 178 687

2 731 976

54,68

57 477

22,01

57 477

1 446 711

5 435 339

257 557

5 200 048

2 946 961

54,22

552

0,21

552

0

20 249 021

668 552

13 034 503

9 773 951

48,27

28 412

4,25

28 412

360 692

5

Rēzekne

27 033 832

1 955 166

31 666 593

11 011 667

40,73

909 292

46,51

909 292

0

6

Vaiņodes novads

2 305 538

90 438

898 252

898 252

38,96

483

0,53

483

0

7

Kocēnu novads

6 567 409

183 379

2 327 454

2 327 454

35,44

22 679

12,37

22 679

0

8

Rundāles novads

3 199 435

133 941

1 117 763

1 117 763

34,94

13 328

9,95

13 328

0

9

Mērsraga novads

1 431 545

96 640

489 279

489 279

34,18

25 709

26,60

25 709

0

10 Daugavpils

63 016 664

3 549 084

66 856 154

21 381 894

33,93

343 019

9,67

343 019

1 939 650

11 Jelgavas novads

21 677 787

1 154 192

7 513 164

7 252 054

33,45

127 275

11,03

127 275

261 110

12 Ilūkstes novads

6 478 517

148 774

3 170 062

2 101 341

32,44

10 696

7,19

10 696

10 644

23 373 033

1 567 476

8 325 950

7 305 780

31,26

466 974

29,79

466 974

0

13 Talsu novads

Bez tam, pēc VARAM (pašvaldību ministrija) ziņojuma valdībā, kurš tika apstiprināts pirms pāris nedēļām – Mērsraga novads ir 19. vietā valstī pēc ārvalstu investoru intereses. Esam starp tādām teritorijām, kā Rīga, Liepāja, Daugavpils,
pamatīgi apsteidzot, piemēram, Talsus, Jūrmalu, Siguldu un citus.
Mērsraga kredītsaistību apjoms visu laiku turas ap 1.2 miljoni latu, no kuriem apmēram miljons kredītos tika paņemts 2008.
gadā! Protams, ka tas mums jāatdod, un mēs to darām nečīkstot, bet tas nav šajā laikā radīts slogs, bet gan iepriekšējās darbības
rezultāts. Lai realizētu visus projektus, mēs operējam ar summām līdz 100 000 Ls, kas ir tikai 10% no kopējām saistībām.
Šobrīd Mērsrags pilda visas savas saistības, realizē lielu apjomu dažādu projektu un kasē joprojām ir pietiekama naudas
līdzekļu rezerve (ap 80 000 Ls). Tas ir panākts ar to, ka projektos mēs esam saņēmuši avansus un, saņemot Eiropas naudu
par jau pabeigtajiem projektiem, aizņēmumi, kuri tika ņemti projektu realizācijai, tiek uzreiz atdoti.
Kopš vien Mērsraga novads ir izveidots, ir nācies to aizstāvēt no dažādiem uzbrukumiem, šaubām un joprojām – no atklātas
vēlmes šo teritoriju pievienot citiem novadiem, lai mūsu ekonomika „vilktu” arī vājākos kaimiņus. Pēc Lursoft datiem, Mērsraga
novada ražojošo uzņēmumu saražotais kopprodukts sastāda aptuveni 11 miljoni latu, kas ir vairāk kā 6000 Ls uz katru iedzīvotāju.
Tas nozīmē, ka esam viens no vadošajiem ražojošajiem novadiem valstī, kur viss saražotais pamatā nonāk eksporta tirgos.
Mērsrags lepojas ar savu vēsturi, Mērsrags stabili strādā šodien un Mērsragam ir ielikti nopietni pamati nākotnei.

Ar cieņu, Lauris Karlsons

2

Dzīvot krāsaināk
Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi savu radošo un enerģisko skolotāju Larisas un Kristīnes
vadībā atkal iepriecinājuši mūs šajā
svētku laikā. Gandrīz visi būs pamanījuši, ka vienmuļo pirmspavasara
apkārtni atdzīvina dzīvespriecīgi
Lieldienu zaķi. Tos pēc novada domes pasūtījuma izveidojuši mākslas
nodaļas audzēkņi. Dekoru tapšanā
daudz palīdzējis arī mājturības skolotājs Uģis.

Jau kopš rudens Mērsraga vidus
skolas gaiteņi ir atdzīvojušies ne tik
vien ar skolēnu balsu kņadu, bet arī ar
ļoti krāsainām mākslas izstādēm. Tās
vienmēr ir neparasti izkārtotas, un par
darbu daudzveidību var tikai pabrīnī
ties. Arī ieejot Mākslas skolas telpā, cil
vēks mazliet apmulst – tur ir gobelēni,
apgleznoti trauki, ziemas ainavas un
māla figūriņas. Skolotāja ar gandarī
jumu rāda stikla vitrāžu, kādas skolas
audzēkņi gatavojuši kā Ziemassvētku
dāvanas novada pensionāriem. Vien
ar nožēlu piebilst: „Šī mums tāda ne
izdevusies, tāpēc arī palikusi kabinetā.”
Nu, man tā liekas pat ļoti krāsaina un
skaista! Taču skolas kredo ir ne tikai ra
došums un sava novada mīlestība, bet
arī kvalitāte.
Vizuāli plastiskās mākslas program
mu apgūst 26 mūsu un Talsu novada
bērni. Šī programma piedāvā dažādus
mācību priekšmetus: kompozīciju,
mākslas valodas pamatus, zīmēšanu,
gleznošanu, veidošanu, darbu materiālā.
Ikviens ir aicināts sākt mācības
jau nākamajā mācību gadā. Arī šogad
Mākslas skolu apmeklē gan pirmās, gan
devītās klases skolēni. Mākslinieciskās,
tāpat kā muzikālās dotības snauž katrā,

Jaunākās grāmatas Mērsraga bibliotēkā
tāpēc ir svarīgi tās savlaicīgi attīstīt. Pēc
skolotājas Larisas domām, optimālais
laiks bērniem sākt apmeklēt mākslas
skolu būtu 8–9 gadu vecumā (vispār
izglītojošās skolas 2.–3. klasē), lai, uz
sākot skolas gaitas, nerastos pārslodze.
Šī iemesla dēļ un ņemot vērā bēr
nu vecuma īpatnības mākslas skolas
1. kursa nodarbībās dominē spēles ele
menti, piemēram, bērni zīmē ar pirk
stiņkrāsām, loca papīru, veido. Tādējā
di attīstās viņu motorika, uzlabojas ne
tikai rakstītprasme, bet arī domāšanas
spējas. Arī turpmākajos gados audzēk
ņiem tiek piedāvāta liela daudzveidība.
Par garlaicību šajās stundās nesūdzas.
Kopumā skolas programma ilgst 7 ga
dus. Pēc tās apguves skolēni var doties
studēt uz mākslas vai profesionālo vi
dusskolu gan modes, gan mākslas, gan
amatniecības virzienos. Šīs zināšanas
noderēs pat galdniekiem. Nodarbības
ir plānotas tā, lai skolēni varētu savus
darbiņus pabeigt skolā un nebūtu lieku
mājasdarbu.
Bērni apgūst daudz ko, bet jo īpaši
atraisa sevī spēju redzēt vairāk, dzīvot
krāsaināk. Veidojas ne tikai prasmes
dekorēt, gleznot, modelēt, bet visa pa
matā rodas mākslinieciskā gaume, stila
un krāsu izjūta, kas taču bagātina ikvie
nu cilvēku.
Mērsraga Tautas namā aprīļa beigās
norisināsies Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde, kuru apmeklēt jūs aicina
mazie mākslinieki. Tajā tiks izstādīti arī
kāda skolas absolventa darbi, kuri jau
liecina par jaunu talantu. Līdz ar to uz
skatāmi būs redzams ceļš, ko, sākot no
neveiklas rokas vilkta zīmējuma, noiet
katrs skolas audzēknis.
Mākslas aktivitātes skolotājas ir pa
redzējušas arī vasarā. Maijā vai augus
tā plānots audzēkņu mākslas plenērs,
kur brīvā dabā Mērsraga apkārtnē taps
jauni darbi. Tas ne tikai nostiprinās
bērnos savas dzimtās puses skaistuma
apziņu un dos jaunu gleznošanas pie
redzi, bet viņu gleznojumi vēlāk darīs
košāku arī skolas vidi.
Mērsraga Mūzikas un mākslas skola
aicina – piedalies un dzīvo krāsaināk!
I. Balode

Domājot par sievietes lomu ģimenē
„No sievietes par māti, no mātes par sievieti” – šī bija psiholoģes Andrijas
Likovas lekcijas tēma, kas 20. marta pēcpusdienā pulcināja bērnudārza audzēkņu vecākus un darbiniekus mājīgajās PII „Dārta” telpās.
Pasākums iesākās ar jauku „Sprīdīšu” grupiņas sagatavotu priekšnesumu. Mēs,
sanākušie, varējām vērot, cik priecīgi ir bērni, kad viņu sagatavotajā rotaļā iesaistās
viņu vecāki un vecvecāki, tā paužot savu atzinību bērnu darbam, parādot, ka tas,
ko viņi dara un ir iemācījušies, nav vienaldzīgs viņu pašiem tuvākajiem cilvēkiem.
Galvenā doma, ko pauda lektore, bija par to, kā mainās pāra savstarpējās attie
cības, kad ģimenē ienāk bērns, par to, cik svarīgi nepazaudēt savstarpējo emocio
nālo un fizisko saikni, sievietei kļūstot par „mammu” un vīrietim par „tēti”. Ne
vienam nav noslēpums, cik svarīgas ir tuvinieku savstarpējās attiecības, lai ģimenē
valdītu veselīga atmosfēra, lai neveidotos emocionāla spriedze, lai bērns izaugtu
ar pareizu izpratni par ģimeniskām vērtībām, lai bērns redzētu, ka tētis un mam
ma ir laimīgi un tādejādi katrs ģimenes loceklis justos labi. Lai to panāktu, abiem
„galvenajiem” ģimenes locekļiem ir jāpieliek arī zināmas pūles.
Lektore atgādināja, cik liela loma ir savstarpējai komunikācijai ģimenē. Saka
jau, ka latvieši ir atturīga un pieticīga tauta, taču ne vienmēr tas jāuzskata kā ti
kums, it īpaši ģimenē, kur nevajadzētu skopoties ar atzinības un uzslavu izteikša
nu, lai otrs redz, ka tiek novērtēts. Gribu teikt lielu paldies PII „Dārtas” kolektī
vam, par dāvāto iespēju, jo pārdomas par dzirdēto raisījās vēl vairākas dienas pēc
tam. Viss dzirdētais ir tikai ieguvums. Paldies.
Kristas mamma Laila

Latvenergo dāvanu kartes
Šī gada 1. martā starp AS „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” pa
rakstīta vienošanās par grozījumiem dāvinājuma līgumā, iekļaujot papildus mazaizsargātās
ģimenes ar bērniem, kurām būs iespēja saņemt dāvanu karti 53,70 LVL vērtībā. Jaunā vieno
šanās paredz, ka dāvanu karti ir iespēja saņemt:
• maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
• ģimenes ar bērniem, kuri slimo ar celiakiju;
• ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 2013. gada 01. janvāri);
• Černobiļas AES avāriju seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
• nepilnās ģimenēs, kurās ir zaudēts kāds no apgādniekiem;
• ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.
Ja ģimene ir vienu reizi saņēmusi Latvenergo dāvanu karti, atkārtoti nevar vairs saņemt. No 2013. gada 01. aprīļa atkārtoti Latvenergo dāvanu karti varēs saņemt tikai daudzbērnu ģimenes.
Lai saņemtu Latvenergo dāvanu karti jāierodas Sociālajā dienestā līdzi ņemot:
• personas apliecinošus dokumentus;
• Latvenergo līguma numuru.
Sīkāka informācija pa tālr. 63237708
Sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga

Divi jauni „Lata romāni” – Ē. Kūļa „…
tiem, kas sauli redz” un A. Zelča „Le
ģionāri”. D. Priedes „Krāsainās ilgas” –
ir pasakas, kuras reizē ir un nav pasa
kas, divpadsmit dzīves krāsas. Dzejas
mīļotājiem divi jauni dzejas krājumi
K. Apškrūmas „Sirdsapziņa” un S. Kal
dupes „Degošā paaudze”.
Lasītājiem, kuri interesējas par
vēsturi, kārtējais V. Suvorova darbs
„Kuzjas māte” ir svaiga politiska un
militāra versija, kas sagrauj ierastos
priekšstatus un mītus par virzošajiem
spēkiem un 20. gs izšķirošajiem noti
kumu iemesliem. S. Hantingtona „Ci
vilizāciju Sadursmes” būs stūrakmens
kompetentām pārdomām par vienmēr
intriģējošiem jautājumiem, par mūsu
atrašanos vēstures procesos.
Tiem, kuri interesējas par psiholo
ģiju un sevis izzināšanas procesu, divas
V. Siņeļņikova grāmatas „Atbrīvošanās
no lepnības” un „Dziedinošās domas”.
Čaklajām rokdarbniecēm jaunas
grāmatas, kurās smelties jaunas ide
jas „Tamborēšanas 300 padomi” un
„Adīšanas ABC”, kā arī M. Gulbes
„Greznumlietas: rotaslietu darināšana”,
I. Auziņas „Lakatu sējumi”.
Mazākajiem bibliotēkas lasītājiem
trīs Dž. Kinnija „Grega dienasgrāma
tas” daļas. Kā arī Sempē –Gosīni „Mazā
Nikolā starpbrīži” un arī Ē. Kestnera
darbs „35. maijs”. Pašiem mazākajiem
jaukas bilžu grāmatas „Nerātnais lā
cēns”, „Rotaļīgais lauvēns” un „Ragana”.

5. aprīlī Mērsraga bibliotēkā notika
kārtējā jauno grāmatu pēcpusdiena,
kurā klātesošajiem bija iespēja iepa
zīties ar bibliotēkas jaunāko grāmatu
klāstu.
Ir papildināts iemīļotais romanti
kas literatūras klāsts. Divi jauni dar
bi N. Robertsas daiļrades cienītājiem
„Dzīvot vēlreiz” un „Otrā iespēja”.
Arī S. E. Filipsa radījusi savu kārtējo
meistardarbu „Bēgošā līgava”, autores
stāstījums aizrauj, sasmīdina un sa
silda. S. Monetfjores jaunais romāns
„Mīlestības nošu raksts”, ir stāsts par
mīlestību un ģimeni pāri kontinentiem
un cauri gadu desmitiem. Arī Š. Bing
hemas vārds komentārus neprasa –
jaunais darbs „Sirds pārvērtības” ir mī
lestības stāsts ar satriecoši labu sižetu.
Lasītājiem, kuriem iepatikās M. Levī
darbs „Starp debesīm un zemi”, būs ie
spēja izlasīt šī stāsta turpinājumu „Tik
simies vēlreiz” un satikt galvenos varo
ņus Artūru un Lorēnu ikdienas dzīvē.
Savukārt L. Railija radījusi romantisku
un interesantu stāstu „Orhideju nams”,
kas aizrauj lasītāju sev līdzi no Eiropas
līdz Taizemes eksotikai. Aizraujošs, no
skaņu caurausts romāns „Aizmirstais
dārzs”, ir izdevies K. Mortonei, par pa
gātni, ģimeni, atmiņām. M. Džonsone
ir jau pazīstama autore, darbs „Baltās
kāzas” ir romantisks, dramatisku kolī
ziju pilns vēstījums.
Detektīvromānu lasītājiem – kār
tējais A. Mariņinas darbs „Tīģeru cīņa
ielejā” – 1. daļa. Arī K. Lekberga radī
jusi jaunu darbu „Svešinieks”, kurā spēj
noturēt pat rūdīta un visu zinoša lasī

tāja interesi līdz pēdējai lappusei. Jauns
romāns J. Nesbē daiļrades cienītājiem –
„Sniegavīrs”.
J. Adlers-Olsens arī radījis savu
jauno darbu „Fazānu slepkavas”, kurā
tiek uzdoti jautājumi: „Kurš ir med
nieks? Kurš medījums? Un kurš iegūs
trofeju?” Mērsraga bibliotēkas lasītāju
iemīļotās autores Š. Linkas, kuras darbi
bibliotēkas plauktos nestāv, jaunais ro
māns „Lūriķis”.
Jauni darbi arī kultūrvēsturisko
romānu cienītājiem. M. Lavartes-Slo
manes darbs „Lukrēcija Bordža un
viņas ēna”, ļaus savādāk paskatīties uz
šo vēsturiski pretrunīgi vērtēto perso
nību. Meistarīgus pretstatījumus un
pievilcīgas vēstures detaļas, Jūs atradī
siet T. Hila „Akmeņus mīlot”. P Koelju
daiļrades cienītājiem kārtējais darbs
„Akras manuskripts”, kurš aicina do
māt par mūsu principiem, humānismu
un dzīves jēgu.
Fantāzijas žanra cienītājiem R. Mī
das „Vampīru akadēmijas” 3. daļa un
arī 3. daļa P. Nesa darbam „Haosa spē
les” ar nosaukumu „Briesmoņcilvēki”.
Jaunumi latviešu literatūrā. I. un
R. Ziedoņu „Leišmalīte” ir veltījums
lauku cilvēkiem. A. S. Gailīte savā darbā
„Neredzamo važu gūstā” atainojusi pār
steidzošu un dramatisku likteņstāstu.
G. Repše savā trīs darbu apkopojumā
„Smagais metāls” – izvirza dažādus
interesantus jautājumus. Aizrautīga ie
dziļināšanās vēstures niansēs un spožs
humors, ir tas A. Kolberga „VIP stāstu”
raksturlielums, kas arī nejaušu lasītāju
padara par Kolberga lasītāju uz mūžu.

Karatē turnīrs
Mērsraga Tautas
namā

Mērsraga vidusskolas 1.–4. klašu koris
plūc laurus koru skatē Talsu ģimnāzijā

Kjokušinkai karatē do federācijas
klubs „Šuto” 7. aprīlī Mērsraga Tautas
namā aicināja uz karatē turnīru, kurā
piedalījās arī pārstāvji no Mērsraga,
gūstot labus rezultātus. Turnīrs bija
kupli apmeklēts un ikviens atnākušais
ar lielu interesi vēroja jauniešu garīgā
spēka spējas un labi attīstītās ķermeņa
fiziskās īpašības, kā arī juta līdzi turnīra
dalībnieku centieniem kļūt par labāko
no labākajiem.

Komunistiskā
genocīda upuru
piemiņas diena

...1949.gada 25. marts. Skanēja skar
bie likteņa zvani... Skanēja smagi soļi.
Zeme vai
dēja. Nepa
met doma:
„Vai redzē
šu es vēl
kaut reizi
savas tēva
mājas?” Pār
latvieša dvēseli bradā okupācijas varas
algotņu smagās zoles. Bez žēluma, bez
cilvēcības... 15 000 samītas, sabradā
tas, izpostītas dzīves. Laiks iesprostots
mūžībā – ļauns sapnis, murgs, pārpra
tums...kļūda. Un atkal kāda doma: „Es
rīt pamodīšos un atkal būšu tur – savās
mājās pie vecā ozola.” Taču latvietis ne
salūzt.
Arī šogad 25. martā, visā Latvijā
simtiem cilvēku godināja deportācijas
upurus. Arī Mērsragā pie piemiņas
akmens tika nolikti ziedi un klusībā
pieminēti tā arī mājās neatgriezušies,
un, protams, uz mirkli aizceļots atpakaļ
laikā, lai pārcilātu vissmagākā dvēseles
nostūra atmiņas.

21. martā, tieši pirms pašām pavasara brīvdienām un Lieldienu sagaidīšanas, Mērsraga vidusskolas
1.–4. klašu koris devās uz Talsu ģimnāziju, lai piedalītos koru skatē.

Piedalīšanās skatē bērniem bija
liels piedzīvojums un notikums, jo aiz
muguras bija cītīgs sagatavošanās pro
cess – tika mēģināts un cītīgi strādāts
pie skatuves repertuāra. Žūrijai un
visiem klātesošajiem kora izpildīju
mā bija iespēja dzirdēt latviešu tautas
dziesmu „Es nopinu vainadziņu” un
Raimonda Paula „Zeltītas vasaras”.
Ļoti lielu paldies jāsaka kora vadī
tājai Daigai Lagzdiņai par neatlaidību,
ieguldīto darbu un enerģiju, lai korim
būtu tik gaišs un patīkams skanējums.

Bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Kopā mēs paveicām ļoti lielu darbu,
kura rezultātā ieguvām 3. pakāpes
laureāta diplomu. Mūs vērtēja stingra
žūrija, kura mums un arī visiem pārē
jiem dalībniekiem pēc snieguma patei
cās par skanīgo dziedāšanu, gaišajām
un starojošajām sejām un lieliskajiem
priekšnesumiem.
Skatē mums bija iespēja dzirdēt arī
citu koru priekšnesumus ar ļoti intere
santu skaņu rīku izmantojumu un ne
parastiem skatuves tērpu elementiem.
Es domāju, ka ikvienam skates da
lībniekam tā bija lieliska pieredze un
iespēja dziedāt pašam un paklausīties
citus, būt interesantā vidē, salīdzināt
koru priekšnesumus, kā arī gūt jaunas
ierosmes turpmākajam darbam.
Paldies visiem, kas bija ar mums,
turēja īkšķi vai ar savām labajām do
mām un atbalstošo klātbūtni mums
vēlēja visu labāko. Paldies arī direktorei
Ilzei Indruškevičai par sarūpētajiem
našķiem un gardumiem, kurus bija ie
spējams baudīt mājupceļā – tas ikvie
nam deva patiesi labu sajūtu, ka darbs
tiešām labi padarīts.
Mērsraga vidusskolas
1.–4. klašu koncertmeistare
Līga Taurēna

Tīra Latvija sākas Tavā galvā!
Spodrini sevi, spodrini savus tuvākos,
un arī valsts kļūs spodrāka.
Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus
un biezo sniega kārtu, Lielā Talka pārcelta no 20. aprīļa uz 27. aprīli. Tādējādi gatavošanos talkai pagarinot par nedēļu un dabai ilgāk ļaujot atmosties no ieilgušās ziemas. Datuma maiņa būtiskas korekcijas Lielās Talkas
norisē neievieš, vienīgi talciniekiem ir par nedēļu vairāk, lai sagādātu cimdus
un izvēlētos sev tīkamāko talkošanas vietu.
Šogad Lielās Talkas vadmotīvs ir „Tīra Latvija sākas Tavā galvā!», un tā
mērķis ir aicināt cilvēkus ne tikai sakopt apkārtni, bet arī savā ikdienas dzī
vē piemērot principus, kas atbilst Lielās Talkas galvenajam mērķim – Latvija
2018. gadā ir tīrākā valsts pasaulē.
Arī Mērsraga novads ir pieteicies Lielās Talkas talkotāju pulkam, tāpēc
ikviens mērsradznieks ir aicināts 27. aprīlī sakopt savu un novada apkārtni.
Pulcēšanas pie pašvaldības ēkas plkst. 9.00, kur būs iespējams saņemt maisus,
cimdi gan jāsarūpē katram pašam. Ieviesīsim kārtību savās domās un radinā
sim sevi un savus bērnus pie ieradumiem, kas uzlabos mūsu dzīves kvalitāti un
ļaus pamatoti lepoties, ka esam no Latvijas – zaļākās valsts pasaulē! Pēc cītīga
darba Jēgerlejā būs iespēja baudīt sātīgu zupu!
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Izšūpojāties?!

Pašvaldību vēlēšanas 1. jūnijā
2013. gada 1. jūnijā Latvijā notiks kārtē
jās pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību vēlēša
nas tiks sarīkotas 119 vēlēšanu apgabalos,
kuru robežas atbilst 9 republikas pilsētu un
110 novadu robežām.

Nebija nemaz tik viegli izvērtēt, kura ir
Skaistākā Lieldienu ola.
Lieldienu pasākums Mērsraga Tautas namā pulcēja gan lielus, gan mazus svinētājus, kas labprāt devās rotaļās kopā ar
Folkloras pulciņa dalībniekiem.

Gan lieli, gan mazi svinētāji kopīgi izkrāsoja
un izgreznoja lielo Lieldienu olu.
„Silvas” dejotājas demonstrē jaunākās pavasara
modes tendences.

Jauniešu diena 2013
Agrs 22. marta rīts, otrā diena pavasarī, pirmā brīv
laika diena. Aktīvie jaunieši no Kurzemes, Vidzemes
un Zemgales tikās Talsos, lai kopīgi pavadītu laiku un
dzēstu valdošos stereotipus par dažādu subkultūru pār
stāvjiem un viņu dzīves uzskatiem.
Pavisam Jauniešu dienā piedalījās 27 organizācijas,
un katrai no tām bija doti uzdevumi: izveidot prezentā
cijas laukumu, kas pastāstītu par organizāciju, apģērb
ties atbilstoši izlozētajai subkultūrai, izdomāt spēli, ar
kuru varētu izklaidēt citus dalībniekus, un jānosauc
komandas sauklis.

Šis bija jau trešais gads, kad aktīvi piedalāmies Jau
niešu dienā. Mūsu pārstāvētā subkultūra bija militārais
stils. Mūsu organizācijas sauklis: „KOPĀ CEĻAMIES!
KOPĀ CĪNĀMIES! KOPĀ ESAM LABĀKIE!”, mūsu
prāt, lieliski atspoguļoja arī mūsu subkultūru. Jaunie
šu dienas ietvaros norisinās arī dziedāšanas konkurss
„Nots”. Ceru, ka kādreiz šajā konkursā varēsim redzēt
arī kādu mūsu novada iedzīvotāju. Pēc konkursa notiek
kādas populāras grupas koncerts. Šogad mūs priecēja
Eirodziesmas uzvarētāji – grupa „PER”. Un pēc pasā
kuma notiek diskotēka, kuru spēlēja Dj Toms Grēviņš.
Liels bija mūsu pārsteigums, kad, pēc Talsu novada
jaunatnes lietu konsultatīvās padomes domām, tikām
atzīti par vienu no trim interesantākajiem organizāciju
prezentāciju laukumiem. Mums tika arī saldumiņš –
liels maiznīcas “LIEPKALNI” kliņģeris.
Uzskatu, ka Jauniešu diena ir lielisks veids, kā pre
zentēt, popularizēt savu skolu un organizāciju, iespēja
iepazīt jauniešus no citām Latvijas pilsētām un iepazī
ties ar viņu skolu aktīvo ikdienu, kā arī lielisks laika pa
vadīšanas veids. Ar lielu prieku piedalīsimies Jauniešu
dienā arī nākamgad, un ceru, ka mūsu skolas jaunieši
turpinās šo tradīciju arī citos gados.
Justīne Štauere

Jaunumi sportā
Mērsraga komanda kērlingā
izcīna bronzas medaļas! Kērlings
ir ziemas sporta veids, kas, iespē
jams, radies Nīderlandē jau 16. gad
simtā, jo Pītera Brēguļa 1565. gada
gleznotajā Ziemas ainavā ar slidotā
jiem un putnu slazdu redzami zem
nieki, kas uz aizsaluša kanāla spēlē
kaut ko līdzīgu kērlingam. Tomēr
par modernā kērlinga pamatlicē
jiem tiek uzskatīti skoti. Kērlinga
spēlēšana starptautiskos mērogos
ir notikusi jau 19. gadsimtā Eiro
pā un Ziemeļamerikā, tomēr nav
pieejami oficiāli dati par jebkādām
notikušām sacensībām līdz pirma
jām Ziemas olimpiskajām spēlēm
1924. gadā Šamonī, kad Lielbritā
nija uzvarēja Zviedriju un Franciju
triju valstu izpildītajā šī sporta vei
da demonstrācijā. Kopš 1998. gada
Ziemas Olimpiskajām spēlēm šis
sporta veids iekļauts Ziemas Olim
pisko spēļu programmā un līdz ar
to sācis iegūt strauju popularitāti
pasaulē.
Mūsdienās kērlingu visvairāk
spēlē Kanādā, Skotijā, ASV, Šveicē,
Ķīnā. Latvijā nesen notika pasau
les čempionāts kērlingā sievietēm.
Latvijas kērlinga federācija iestā

jās pasaules kērlinga federācijā
2001. gadā. Sarosījušies arī Mērsra
ga sportisti un izveidojuši kērlinga
komandu, kas savā pirmajā startā
Tukuma ledus hallē izcīnījuši bron
zas medaļas. Mērsraga kērlinga
komandā startēja Mārtiņš Ozols,
Artūrs Grīva, Artūrs Linde un Nor
munds Purvinskis.
Mērsraga futbolisti izcīna sudraba medaļas! Noslēgušās Talsu
novada meistarsacīkstes telpu fut
bolā. Kā jau pēdējos gadus ierasts
Mērsraga novads šajās sacensībās
startē ar trīs komandām. Mērsrags
ir vienīgais novads, no bijušā Talsu
rajona, kurš var lepoties ar to, ka jau
vairākus gadus Talsu novada A līgā
spēlē divas komandas, kas nepār
stāv Talsu pilsētu.
Diemžēl šogad viena no koman
dām spiesta atstāt Talsu novada
telpu futbola augstāko sabiedrību
un nākošajā gadā spēlēt pēc spēka
vājākajā – B līgā. Cerams, piedzīvo
tā neveiksme nebūs par iemeslu ko
mandas izjukšanai un tās kapteinis
Mārcis Krikauskis spēs komandu
grūtā brīdī sapurināt un pēc vienas
sezonas atkal atgriezties A līgā.
Otra A līgas komanda – „FK

Mērsrags”, kurai pirms sezonas pa
redzēja cīņu par palikšanu A līgā
aizvadīja ļoti sekmīgu sezonu un iz
cīnīja sudraba medaļas piekāpjoties
tikai ilggadējiem Talsu novada čem
pioniem „Krauzeram”. Komandai ir
draudzīgs un saliedēts kolektīvs, kas
dod rezultātu laukumā. Sastāvs kom
plektēts gan no ļoti pieredzējušiem
spēlētājiem, kas futbola laukumos jau
pavadījuši gandrīz 20 sezonas, gan no
talantīgiem jaunajiem spēlētājiem,
kuru ātrums un jaunības azarts labi
mijiedarbojas ar veterānu pieredzi.
Par visas A līgas rezultatīvāko spē
lētāju kļuva „FK Mērsrags” spēlētājs
Oskars Veidemanis – viņa kontā
17 vārti desmit spēlēs.
Mērsraga novada jaunie un per
spektīvie futbolisti cīnās Talsu no
vada B līgā. Komandas galvenais
uzdevums vākt spēļu praksi un
pilnveidot savu meistarību. Labākie
no trešās komandas regulāri spēlē
divās spēcīgākajās Mērsraga ko
mandās. Sīkāka statistika un tabula
www.mersrags.lv, sadaļā futbols.
Mērsraga novada sporta
organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Vēlēšanu tiesības. Tiesības piedalīties
pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem
Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu
vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēša
nās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās
nav personām, kuras izcieš sodu brīvības
atņemšanas vietās, kā arī tiem ES pilso
ņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībval
stī, kuras pilsoņi tie ir.
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst balsot
tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu die
nas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekusta
mais īpašums.
Vēlētāju reģistrs. Atšķirībā no parla
menta vēlēšanām un tautas nobalsošanas
pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek
lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka paš
valdību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks iekļauts
noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas
pirms vēlēšanām.
No 2013. gada 25. marta līdz 7. maijam
vēlētāji var izmantot iespēju mainīt sākot
nēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu
iecirkni drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlē
šanu iecirkni tās pašvaldības administratī
vajā teritorijā, kurā vēlētājam bija reģistrēta
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanām vai
uz jebkuru vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldī
bā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpa
šums.
Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam
jāiesniedz iesniegums jebkurā pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Mainot ie
cirkni uz to pašvaldību, kur vēlētājam pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekusta
mais īpašums, jāuzrāda īpašuma tiesības ap
liecinošs dokuments – Zemesgrāmatas akts
vai izziņa no Zemesgrāmatas.
Kandidātu saraksti. Kandidātu sa
rakstu iesniegšana 2013. gada pašvaldību
vēlēšanām notiks no 2013. gada 12. līdz
22. aprīlim. Pašvaldību vēlēšanās kandidā
tu saraksti jāiesniedz attiecīgās pašvaldības
vēlēšanu komisijai.
Tiesības kandidēt domes vēlēšanās ir
Latvijas un ES pilsoņiem, kuri vēlēšanu
dienā būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecu
mu. Citu ES dalībvalstu pilsoņiem, lai kan

didētu pašvaldību vēlēšanās Latvijā ir jābūt
reģistrētiem iedzīvotāju reģistrā. Visiem
deputātu kandidātiem ir jābūt reģistrētiem
arī Vēlētāju reģistrā.
Deputātu kandidātu drīkst iekļaut kan
didātu sarakstā, ja viņš/viņa kandidātu
saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz
vienam no šādiem nosacījumiem:
1) tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzī
vesvietā attiecīgās pašvaldības administra
tīvajā teritorijā vismaz pēdējos 10 mēnešus;
2) tā ir attiecīgās pašvaldības adminis
tratīvajā teritorijā nostrādājusi (kā darba
ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši li
kumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”)
vismaz pēdējos četrus mēnešus;
3) tai attiecīgās pašvaldības adminis
tratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Kandidāts, ievērojot šā likuma nosacīju
mus, Latvijas Republikā var kandidēt tikai
vienā domē.
Priekšvēlēšanu aģitācija. 2013. gada
pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitā
cijas periods ir laika posms no 2. februāra
līdz vēlēšanu dienai, 1. jūnijam. Šajā laikā
aģitācijas veikšana un aģitācijas materiālu
izvietošana televīzijā un radio, preses izde
vumos, internetā un publiskās vietās notiek
atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā
noteiktajai kārtībai.
Galvenā priekšvēlēšanu aģitāciju uzrau
gošā institūcija Latvijā ir Korupcijas novēr
šanas un apkarošanas birojs (KNAB). Lū
dzam iepazīties ar KNAB informāciju par
aģitācijas kārtību un izdevumu ierobežoju
miem saistībā ar pašvaldību vēlēšanām.
Balsošanas kārtība. Pašreiz spēkā eso
šā vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlēšanu ie
cirkņu darba laiks ir no pulksten 7.00 līdz
22.00. Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs
nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var izmantot
iespēju nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas
pirms vēlēšanu dienas:
– trešdien, 29. maijā: no plkst. 17.00–20.00;
– ceturtdien, 30. maijā: no plkst. 9.00–12.00;
– piektdien, 31. maijā: no plkst. 10.00–16.00.
Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās tiks orga
nizēta balsošana atrašanās vietā tiem vēlē
tājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs
nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlē
tāji varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā atra
dīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlē
šanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu ap
liecinošs dokuments – pase vai personas
apliecība (eID karte).

Mērsraga novada vēlēšanu komisijas darba laiks deputātu
kandidātu sarakstu pieņemšanai
2013. gada 1. jūnija novada domes vēlēšanām
Piektdiena

12.04.

16.00–18.00

Otrdiena

16.04.

16.00–18.00

Trešdiena

17.04.

16.00–18.00

Ceturtdiena

18.04.

16.00–18.00

Pirmdiena

22.04.

16.00–18.00

Vēlēšanu komisija atrodas Mērsraga tautas namā, Lielā ielā 25
Iepriekšēja pieteikšanās uz sarakstu iesniegšanu
pa tālruni 29135789

Uzdāvini dzīves gadus
Nevar būt atsvešināti vienaldzīgi pret cilvēku, ārstu speciālistu, kas man uzdāvinājis
daudzus pilnvērtīgus dzīves gadus un tie vēl turpinās. Šajā sakarā gribu pastāstīt par ār
stu kardiologu, kas nežēlo savu brīvo laiku, lai brauktu no Rīgas uz Mērsragu un sniegtu
medicīnisko palīdzību sirds un asinsvadu slimniekiem. Mūsu ciema iedzīvotāji var būt
gandarīti, ka nav jāmēro ceļš uz Rīgu pie kardiologa, jāstāv garās rindās uz izmeklējumiem,
kā arī jāgaida, lai nokļūtu slimnīcā. Tagad to iespējams izdarīt mūsu ambulancē. Pirms
vairākiem gadiem man veica sirds operāciju. Laikam ejot mans veselības stāvoklis krasi
pasliktinājās, tad griezos pie daktera Puduļa pēc palīdzības. Viņš mani īsā laikā ievietoja
slimnīcā un konstatēja, ka mans veselības stāvoklis ir kritisks. Dakteris Pudulis pieņēma
lēmumu steidzami mani operēt, ievietojot sirds stimulatoru. Pēc dažām dienām varēju
slimnīcu atstāt. Laikam ejot mana veselība atkal pasliktinājās. Un ar daktera Puduļa palī
dzību tiku ievietots slimnīcā, lai veiktu operāciju. Tagad esmu mājās un veselība uzlabojas.
Ja nebūtu tik zinošs un pretim nākošs dakteris, kā Pudulis, diez vai es staigātu pa šo zemīti.
Gribu pateikt vissirsnīgākos pateicības vārdus cienījamajam dakterim Pudulim par man
sniegto palīdzību, vēlot stipru veselību un izturību viņa cildenajā darbā. Paldies, ka Jūs
mums tāds esat!
Daktera Puduļa pacients Jānis Šteinbergs
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MĒRSRAGA NOVADA DOME RĪKO
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU

GALDA HOKEJĀ
SACENSĪBAS NOTIEK
MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS
SPORTA ZĀLĒ
27.04.2013. plkst. 10:00

Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!

Līdz dvēseles vīlītēm sajūti –
ziema iegriežas pavasarī un
sirds kļūst līksma kā zīlīte,
kas runā ar saules stariem.
Tu dzirdi kā gavilē pūpolkoks,
ko sniegpulkstenis grib sacīt.
Sirds Tava kļūst dzīvībai pavērts logs,
kam debesu pilnas acis.
		
/K. Apškrūma/

Sporta organizators:
I. INDRUŠKEVIČS 26455993

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA KAUSA IZCĪŅU

Novēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku dzimšanas dienās:

ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2013
SACENSĪBU 4. POSMS NOTIEK
Mērsraga vidusskolā 28.04.2013.
Sacensību sākums 10.00.

Anatolijam Šoluhovam,
Lolitai Āboliņai-Ābolai,
Jānim Remtniekam,
Maigai Apsei,
80. gadu jubilejā Veltai Rožkalnei,
Zeltītei Sergetai un Jāzepam Svokam,
85. gadu jubilejā Veronikai Krūmiņai!

Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

Pateicības

GALDA TENISĀ 2013
SACENSĪBU 4. POSMS NOTIEK
Mērsraga vidusskolā 28.04.2013.
Sacensību sākums 12.00.

Sirsnīgs, sirsnīgs paldies Mērsraga Sociālā die
nesta vadītājai Guntai Fībigai par palīdzību mana brāļa
A. Gaismiņa atkļūšanai mājās no Tukuma slimnīcas un
Rīgas Austrumu slimnīcas šā gada 8. martā.
Priecājos par tādu atsaucību manā dzimtajā pagastā.

Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars)

Sporta pasākumi

Ar cieņu, D. Rozentāle,
dzīvo Talsos (A. Gaismiņa māsa)

APRĪLĪ

12.04.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 4. posms.

Mērsraga vidusskola

17:00

17.04.

Talsu novada skolēnu atklātās sporta spēles – futbols 97-98

Talsu 2. vidusskola

10:00

19.04.

Bērnudārzu vecāko grupiņu sporta diena.

Talsu sporta halle

10:00

27.04.

Mērsraga kausa izcīņa galda hokejā.

Mērsraga vidusskola

10:00

28.04.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 4. posms.

Mērsraga vidusskola

10:00

28.04.

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 4. posms.

Mērsraga vidusskola

12:00

Visu mēnesi Talsu novada atklātais čempionāts telpu futbolā, Tukuma novada atklātais čempionāts hokejā.

Sludinājums par kustamās mantas izsoli
Mērsraga novada pašvaldība izsolē 2013. gada 24. aprīlī plkst. 11.00 ar
augšupejošu soli pārdod: automašīnu OPEL ZAFIRA.
Izsoles sākuma cena Ls 2150,00 Ls.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties dalībai izsolē var
Mērsraga novada pašvaldībā Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, Latvija, LV-3284 līdz izsoles iepriekšējai dienai – darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00.
Izsoles noteikumi pieejami Mērsraga novada pašvaldības mājas lapā
www.mersrags.lv

Dzejas stūrītis

Izsolāmo mantu var apskatīt Mērsraga novada pašvaldībā Lielā iela 35,
Mērsrags, Mērsraga novads darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no
13.00 līdz 17.00. Iepriekš sazinoties pa tālruni 28205805.
Izsoles nodrošinājums 10% apmērā (Ls 215,00) no izsolāmā objekta
sākuma cenas jāiemaksā Mērsraga novada pašvaldības kasē vai jāpārskaita norēķinu kontā A/S SEB Banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV85UNLA0050016515414.
Samaksas kārtība – pilna samaksa par nosolīto objektu veicama 3 darba dienu pēc pirkuma līguma parakstīšanas.

Īsvēstis

Alfrēds Bitīts

Dvēseļu miers
Mūsu sirdī Latvijas vēji pūš Par savu dzimtenes zemīti staigājot.
Ar dziļām sāpēm mēs to sargājam,
Lai Latvijas lauki uzziedētu.
Un bērzu birzīs vēju dziesmu dzied
Ar rudens izrotātām lapām,
Ar latviešu tautas gudrajām sirdīm,
Lai mūsu zemītē valda miers,
Kas ilgus gadus sūri izcīnītaAr tēvu un dēlu asinīm
Un mātes saraudāto lakatu.
Par ko mēs ilgi cīnījāmies?
Lai mūsu mīlestība sirdī būtu,
Un jūra vienmēr brīvi šalc,
Jo vēji priežu zaros
Katram jūrniekam sirdī mīlestību dos.
Tādu mēs gribam latviešu zemīti
Pie jūras Mērsragā.

Gada lielģimene. Gatavojoties Starptautiskajai
ģimenes dienai, sākusies pieteikšanās konkursam
„Gada lielģimene”, kas norisinās jau ceturto gadu.
Līdz 1. maijam var nominēt titula kandidātus, savukārt uzvarētājus paziņos 11. maijā Lielo ģimeņu
dienas pasākumā Rīgas Zooloģiskajā dārzā. Titulam „Gada lielģimene” var pieteikt ikvienu saliedētu, darbu mīlošu un aktīvu Latvijas ģimeni, kurā
aug trīs un vairāk bērnu. Lai pieteiktu kandidātu,
pieteikums jāiesniedz rakstveidā, izmantojot elektronisko pieteikuma formu www.bigbank.lv, vai
arī tas jāsūta pa pastu uz adresi: Brīvības iela 151,
Rīga, LV-1012 ar norādi „BIGBANK Lielo ģimeņu
diena 2013”. Iesniegumā jānorāda informācija par
ģimenes locekļiem, vecāku darbavietām, kontaktinformācija, dzīvesvietas adrese, kā arī – ģimenes
apraksts un argumentācija brīvā formā. Pieteikumā
jānorāda iesniedzēja vārds un kontaktinformācija.
Savus priekšlikumus goda titula piešķiršanai var iesniegt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kā arī institūcijas
un uzņēmumi.
Sirds veselības gads. 2013. gadu Veselības ministrija pasludinājusi par Sirds veselības gadu ar
mērķi pievērst sabiedrības uzmanību sirds veselības rādītājiem un tos ietekmējošo sirds un asinsvadu slimību riska faktoru izplatībai: smēķēšanai,
augstam asinsspiedienam, neveselīgiem uztura paradumiem un mazkustīgam dzīvesveidam. Šogad
iecerēta virkne aktivitāšu, kas vērstas uz sirds un
asinsvadu veselību.

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

Lattelecom atver 2000 bezmaksas Wi-Fi pun
ktus visā Latvijā. Ņemot vērā milzīgo iedzīvotāju
atsaucību balsojumā par bezmaksas Wi-Fi punktu
atvēršanu visā Latvijā, Lattelecom pieņēmis lēmumu no 3. aprīļa atvērt 2000 Wi-Fi punktus, atceļot
interneta lietošanas maksu publiskās Wi-Fi piekļuves vietās. Bezmaksas Wi-Fi punktu saraksts ir pieejams www.Wi-Fi.lv un www.1188.lv, kur atsevišķi
izdalīti bezmaksas punkti. Katrs bezmaksas punkts
sniegs tādu interneta ātrumu, kas ļaus lejupielādēt
attēlus, fotoattēlus, filmas un citus failus bez ierobežojumiem.
Latvijas Mākslas skolu audzēkņu konkurss.
Martā skolēnu brīvlaikā notika Latvijas Mākslas
skolu audzēkņu konkurss par tēmu – Mūzika un
Glezniecība. Šogad tas tika veltīts latviešu komponista Jāzepa Vītola 150. jubilejai. Astoņas Latvijas
Mākslas skolas uzņēma jaunos mākslas censoņus. Mūsu Mūzikas un mākslas skolas 3 pārstāvji
devās uz Kandavu. Katrai vecuma grupai bija savs
uzdevums. Pēc kopīgi noklausītā skaņdarba katrs
skolēns 3 stundās radīja Savu mākslas darbu ar Savu
redzējumu... Kristas Dārziņas gleznā melodijas
spēlēja skumja vijole. Lūcijas Aukmanes radošās
fantāzijas uzbūra Mūzikas māju. Santas Neilandes
darbā uzplauka fantastiskas rozes... Lai kādi būs
paziņotie konkursa rezultāti, ieguvums šādos
pasākumos ir neapšaubāms – vērtīga pieredze un
iespaidi.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

* * *
No sirds pateicos Ārijai un Antrai par atsaucīgām
sirdīm un grūtā brīdī pasniegtām rokām.

Skaidrīte

Sludinājumi
Kvalitatīvs
portatīvo un stacionāro
datoru remonts.
Tīrīšana no vīrusiem,
detaļu nomaiņa un remonts.
Braucam klāt. Tālr. nr. 26202497 (Edgars).
Piedāvājam
AIZDEVUMUS
PENSIONĀRIEM
līdz 75 gadiem bez ķīlas.
K. Valdemāra iela 17, Talsi, tālr. 29159682; 63223707

Piesakiet aizdevumu arī pie sava pastnieka,
neizejot no mājas!
Informācija pa tel. 67316047, 67316048.
Zemas cenas logiem. Plaša durvju, žalūziju,
iebūvējamo skapju un virtuves mēbeļu izvēle.
Montāžas un apdares darbi. Līzinga iespējas.
Adrese: Gravas iela 1 (veikals ELVI) T. 63321217,
Mucenieku iela 25, Kuldīga, tālr. 63320347. Plašāka
informācija – www.imgprojekti.lv

23. aprīlī

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks
09.30 – SIA „Mežmaļi”
10.00 – Mērsraga
pašvaldības ēka;
10.30 – Mērsraga vidusskola;
11.00 – „Saiva”;

12.10 – veikals „TOP”;
12.30 – Tautas nams;
13.00 – ambulance;
13.20 – bērnudārzs;
14.00 – SIA „IMS”

Atgādinājums
pašpatēriņa zvejniekiem!
Limits Rīgas jūras līcī ir jāizpērk līdz 15. aprīlim un
Engures ezerā līdz 1. maijam.

Atvainošanās!

Atvainojos Anitai un Oskaram Stangām, kuri
pārpratuši manis izteiktos vārdus. Tie bija domāti
citā nozīmē nevis par ugunsgrēku.

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Iedzīvotāja no Mārtiņa ielas 4, Liepājā

Redaktore Madara Brāle
28757923

