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Redaktores sleja

Domē nolēma
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atņemt vienu liePaldies!
tu... Smaržu! Jā, arī
pavasarī visapkārt
valda smaržu juceklis, bet kāds tas ir
vasarā! Smaržo viss
un netaupoties – gaiss, jūra, agrie rīti, koki, ziedi, mežs pēc lietus, pļavas, ogas, nopļautā zāle, kaimiņa grils, pat vējš ir dažādu aromātu piepildīts. Vasaras smaržu burvība slēpjas tajā, ka tās pielavās nemanot.
Nekad nevar zināt, kurā brīdī sastapsi kādu no smaržām. Šīs smaržas
runā...bez vārdiem, tās pastāsta tik daudz cik katrs pats vēlamies, cik
atceramies, cik vēlamies iztēloties. Bieži tieši ar kādu no smaržām mēs
veidojam atmiņas par vasaru. Izbaudiet un atrodiet savu vasaras smaržu, kuru katru vasaru meklēt atkal no jauna, lai atcerētos!

Zināšanai!

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas
IV kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam
401. pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no
2013. gada 30. jūnija līdz
2013. gada 30. jūlijam.
V kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir Ls 41 434,97.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam
„Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” ietvaros.
Sīkāka informācija
www.mersrags.lv

Vēnu pārbaude
Šā gada 17. jūnijā
plkst. 10.00
Mērsraga Tautas namā
bezmaksas vēnu
pārbaude. Pieteikties pa
tālruni 63235753.

Atgādināsim
bērniem
par drošību vasarā!
Latvijas skolās beigušās mācības,
sākusies vasara, kad bērni vairāk laika
pavadīs un atpūtīsies ar saviem vienaudžiem bez vecāku uzraudzības, tādēļ
vecāki tiek aicināti pārrunāt jautājumus,
kas saistīti ar ugunsdrošību un drošību uz ūdens, kā izvairīties no nelaimes
gadījumiem un kā rīkoties, ja pašam
vai apkārtējiem draud briesmas. Vasarā
visbiežākais nelaimes gadījumu cēlonis
bērnu vidū ir bezdarbība, pārgalvība un
vēlme pašapliecināties, kā arī nezināšana par iespējamām rīcības sekām. Stāstot par drošības jautājumiem, ir svarīgi
uzsvērt, ka droša atpūta arī ir jautra un
interesanta atpūta.

No šā gada 10. jūnija
atbalsts daudzdzīvokļu māju
renovācijai kļūs vēl pieejamāks!
Ministru kabineta sēdē, 28. maijā, tika apstiprināti grozījumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta daudzdzīvokļu māju renovācijai saņemšanas nosacījumos, kas paplašinās atbalsta saņēmēju loku, kā
arī atvieglos atbalsta saņemšanu. Šā gada 10. jūnijā sāksies projektu iesniegumu pieņemšana saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem aktivitātes
11. projektu iesniegumu atlases kārtā.
Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis uzsver: „Šobrīd vērojama liela iedzīvotāju interese par atbalsta saņemšanu māju renovācijai, par ko liecina vairāk kā 700 noslēgtie līgumi un
vairāk kā vēl 100 projekti atrodas vērtēšanas procesā. Ņemot vērā, ka
pēc šo grozījumu veikšanas atbalsta pieejamība kļūs vēl pieejamāka,
varam prognozēt, ka jau tuvākajos mēnešos tiks iesniegti projekti par
visu programmas finansējumu. Cilvēki ir apzinājušies, ka energoefektivitāte nav kāds abstrakts jēdziens, bet efektīvas zāles pret arvien pieaugošajiem izdevumiem par apkuri ziemas periodā. Jau šobrīd esam
sākuši darbu un diskusijas ar dažādiem sadarbības partneriem – valsts
un pašvaldību institūcijām, kā arī nozares nevalstiskajām organizācijām, lai rastu risinājumu, kā arī turpmāk nodrošināt atbalsta sniegšanu
daudzdzīvokļu māju renovācijai”.

21. maija novada domes sēdē nolēma:
1. Novada pašvaldības izpilddirektora amatā iecelt Krišjāni Šneideru.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2013 Grozījumi Mērsraga
novada domes 2011. gada 15. marta saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai publiskās vietās Mērsraga novadā”.
3. Apstiprināt Mērsraga novada bibliotēkas nolikumu.
4. Apstiprināt Mērsraga novada bibliotēkas lietošanas noteikumus.
5. Noteikt maksu par pakalpojumiem Mērsraga novada bibliotēkā un
Informācijas centrā:
1. Maksa par kopiju izgatavošanu
iespieddarbiem un citiem dokumentiem:
1.1. A4 formāta vai mazākas 1 lapas kopēšana
(lapas viena puse)

Ls 0,05

1.2. A4 formāta vai mazākas 1 lapas kopēšana
(lapas abas puses)

Ls 0,10

1.3. A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina kopēšana
(lapas viena puse)

Ls 0,10

1.4. A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina kopēšana
(lapas abas puses)

Ls 0,15

2. Maksa par iespieddarba vai cita dokumenta printēšanu
2.1. A4 formāta vai mazākas 1 lapas printēšana
(lapas viena puse)

Ls 0,05

2.2. A4 formāta vai mazākas 1 lapas printēšana
(lapas abas puses)

Ls 0,10

2.3. A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina printēšana
(lapas viena puse)

Ls 0,10

2.4. A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina printēšana
(lapas abas puses)

Ls 0,15

3. Maksa par iespieddarbu vai citu dokumentu skenēšanu
3.1. A4 formāta vai mazākas 1 lapas skenēšana (lapas viena puse)

Ls 0,05

3.2. A4 formāta vai mazākas 1 lapas skenēšana (lapas abas puses)

Ls 0,10

6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2013 Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr. 3/2013 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada budžetu”.
7. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no:
7.1. Aivara Šauberga – Ls 131,60;
7.2. Gundara Bogdanova – Ls 217,00;
7.3. Kristapa Skalberga – Ls 196,14.
8. Izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Piestātne Nr. 2”, kad.
apzīmējums 88780030146016, ar adresi Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga
novads, kas atrodas Mērsraga ostas teritorijā.
9. Izveidot ēku-būvju īpašumu ar nosaukumu „Laivu angārs”, kad.
apzīmējums 88780030146012, ar adresi Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga
novads, kas atrodas Mērsraga ostas teritorijā.
10. Īpašuma „Dzintariņi” Mērsragā, Mērsraga novadā, zemei, kad.
Nr. 8878 003 0863, kopējā platība 0,6021 ha, noteikt 2 lietošanas mērķus:
1) 0,2000 ha – individuālā dzīvojamo māju apbūve,
2) 0,4021 ha – lauksaimniecības zeme.
11. Izmaksāt Albertam Neilandam pabalstu Ls 69,82 apmērā mēnesī
par laika periodu no 2011. gada 31. janvāra, kad Alberts Neilands ar
iesniegumu vērsās pašvaldībā, kopā Ls 1885,14, saskaņā ar Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 151. panta otro
daļu. Atmaksāt Albertam Neilandam valsts nodevu Ls 20,00, saskaņā
ar Administratīvā apgabaltiesas 2013. gada 13. janvāra spriedumu. Izmaksājamo summu paredzēt no Mērsraga novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
12. Izveidot štata vienību „Mērsraga bērnu, jauniešu iniciatīvu centra
vadītāja” ar 2013. gada 27. maiju, nosakot darba algu Ls 200,00 mēnesī (no
Sociālā dienesta budžeta).
Informāciju sagatavoja: sekretāre L. Valdemāre
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Vēlēšanu rezultāti Mērsraga novadā
2013. gada pašvaldību vēlēšanās kopumā Latvijā nobalsojuši 45,99% balsstiesīgo vēlētāju, kas ir viens no
zemākajiem vēlēšanu aktivitātes rādītājiem. Mērsraga novadā savas balsis atdevuši 917 iedzīvotāji, t.i. 62,34%.
Mērsragā vēlētāju aktivitāte bijusi viena no augstākajām valstī. Derīgas bijušas 916 vēlēšanu aploksnes.

Saraksts „Mēs Mērsraga novadam”
Derīgās vēlēšanu zīmes: 371

Grozītās zīmes: 297

Nr.
kandidējot

Vārds, uzvārds

Atzīmes +

Svītrojumi

1.
3.
5.
4.
2.
6.
12.
10.
8.
7.
11.
9.

Roberts Šiliņš
Ilze Indruškeviča
Ivars Indruškevičs
Jānis Budreika
Verners Veržbilovskis
Inese Rožkalne
Dzintars Ceravs
Daiga Skvorcova
Gunta Enzele
Kristīne Zubkāne
Valda Briede
Dagnis Ķevlis

181
136
127
121
88
61
62
53
48
56
39
41

20
22
24
22
38
34
38
32
41
50
33
44

Nav
nekādu
atzīmju
96
139
146
154
171
202
197
212
208
191
225
212

Negrozītās zīmes: 74
Punkti

Nr. sar.

Deputāti

532
485
474
470
421
398
395
392
378
377
377
368

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts

Saraksts „Demokrātiju visiem”
Derīgas vēlēšanu zīmes: 520

Grozītas zīmes: 429

Nr.
kandidējot

Vārds, uzvārds

Atzīmes +

Svītrojumi

1.
2.
5.
3.
11.
4.
10.
8.
6.
9.
7.

Lauris Karlsons
Aigars Šteinbergs
Vija Klēvere
Ārija Logina
Aivars Ušackis
Gvido Erķis
Dace Ansberga
Mareks Jēkabsons
Ivars Smilga
Andis Dārziņš
Dace Sadaka

355
128
114
113
85
96
84
76
76
73
56

25
43
47
52
37
52
40
38
41
39
70

Nav
nekādu
atzīmju
49
258
268
264
307
281
305
315
312
317
303

Negrozītas zīmes: 91
Punkti

Nr. sar.

Deputāti

850
605
587
581
568
564
564
558
555
554
506

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts

Īsvēstis
Mērsraga
Invalīdu centrs
CVK ļauj vākt parakstus reiesaistās vides
ferendumam par Saeimas atlaiCentrālā vēlēšanu komisija
uzlabošanas akcijā šanu.
pieņēmusi lēmumu, ka biedrība

24. maijā Mērsraga Invalīdu centrā
notika pasākums, kura laikā atnākušie iepazinās ar apkārtējās vides pielāgošanas
principiem pēc universālā dizaina (UD).
UD kampaņas mērķis ir veicināt sociālo
integrāciju, padarot apkārtējo vidi vienlīdz pieejamu ikvienam cilvēkam.

„Latvija par latu” atbilst likuma prasībām un var vākt 10 000 parakstu,
lai rosinātu tautas nobalsošanu par
11. Saeimas atlaišanu. Pamatojoties
uz likuma „Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” CVK komisija, nolēma reģistrēt biedrību „Latvija par
latu” par iniciatīvas grupu ierosinājumam rīkot tautas nobalsošanu par
11. Saeimas atsaukšanu. Biedrība
uzskata, ka visas Saeimas frakcijas
atbalsta eiro ieviešanu un lata likvidēšanu. Līdz ar to Saeimas deputāti
pārkāpj doto zvērestu.

Universālais dizains ir jauns domāšanas virziens, kas nosaka, ka pati
galvenā vērtība sabiedrībā ir cilvēks,
un tikai cilvēka ērtības un drošība ir
galvenie humānas vides veidošanas
kritēriji. Universālais dizains nenosaka
īpašas prasības kādai konkrētai sociālai
grupai, bet padara ikvienu pakalpojumu, ikvienu infrastruktūru, kā arī vidi
pieejamu ikvienam sabiedrības loceklim – gan grūtniecēm, gan ģimenēm
ar bērniem, gan cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, gan pensionāriem, gan riteņbraucējiem u.c.
Universālais dizains ir stratēģija, kuras mērķis ir izstrādāt un radīt dažādus
pakalpojumus, produktus, informāciju
un vidi, lai tie pēc iespējas lielākā mērā
un neatkarīgāk būtu pieejami, saprotami un lietojami ikvienam. Piemēram,
sabiedriskais transports ar pazeminātu
grīdu, uzbrauktuves un nobrauktuves,
luksofori ar skaņas signālu, riteņbraucēju celiņi, bērnu istabas.

Notiks Baltijas jūras valstu atklātā regate „Baltic Open Regatta
2013”. Nodibinājums „Baltic Open”
sadarbībā ar jahtklubu „Auda” organizē Baltijas jūras valstu atklāto
regati „Baltic Open Regatta 2013”,
kura līdz šim spējusi piesaistīt labākos Polijas, Lietuvas, Latvijas,
Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas
burātājus. Regates galvenie mērķi ir
godīgā, sportiskā cīņā izcīnīt prestižo „Baltijas jūras čempiona kausu”,
kā arī veidot sadarbību starp Baltijas
jūras pilsētām, ostām, jahtklubiem,
burātājiem, veicinot jūras pilsētu
jahtu tūrismu, un ostu infrastruktūru attīstību, padarot burāšanu
pieejamāku un tuvāku plašākai sabiedrībai, kā arī veicināt videi draudzīgu un drošu kuģošanu Baltijas
jūrā. „Baltic Open Regatta 2013” norise 10. jūnijs līdz 15. jūnijs. Regates
starts un finišs paredzēts Latvijas
galvaspilsētā Rīgā. Regates maršruts: 10. jūnijā j/k Auda–Mērsrags, 11. jūnijā Mērsrags–Roņu
sala, 12. jūnijā Roņu sala–Kuiviži,
13. jūnijā Kuiviži–j/k Auda, 14. jūnijā j/k Auda–Andrejsala, 15. jūnijā Andrejsala–Rīgas jūras līcis–
Andrejsala.

Dārtas „Zīļuku” grupas izlaiduma piedzīvojums kopā ar Pepiju
25. maija pēcpusdienā Tautas namā
virmoja saulainas krāsas, smaržas un patīkams noskaņojums, jo Dārtas „Zīļuku”
grupa kopā ar Pepiju uzbūra īpašu izlaiduma ceļojumu no bērnudārza bērnības
pasaules līdz skolas solam.

zābakiem, pārrāvuši pinekļu mezglus, basām
kājām, vaļā matiem dodas pasaulē – pārmet
kūleņus pļavā, ērkšķiem pārlec pāri, nosper
akmeņus no ceļa, jo viņi ir sava dzīvošanas
prieka apreibuši.
Tā bija nozīmīga diena, bet joprojām viņu
pasaule, kurā uzplaukusi bērnības ziedu svētki. Izskanot pēdējai dziesmai, gaisā uzšāvās
simtiem krāšņu taureņu un katrs bērns palaida vaļā savu bērnības sapņu balonu ar vēlējumu: „Labu ceļa vēju…”

…Te nu viņi ir tik sparīgi, draiski, zinoši
un varu teikt šos īstos, patiesos vārdus: „te ir
viņu skaistākais ieloks, gribētos šai vietā palikt – starp mazo ciemu un pasauli lielo”…
Pēc interesanto notikumu pavērsieniem,
redzējām, kā viņi ir atraisījušies – nometuši
sava rakstura saites, izkāpuši no nomērītiem

Mērsraga PII „Dārta” vadītāja
Laila Štāle

Saule līgoja Mērsragā!
1. jūnijā Jēgerlejā pulcējās Talsu apriņķa jauktie kori un deju kolektīvi,
kā arī Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis, lai vienotos kopīgā Dziesmu
svētku ieskaņas koncertā „Saule līgo Mērsragā”. Sanākušie varēja sajust īstu
Dziesmu svētku garu!

 Diriģēt Dziesmu svētku kora dalībniekus ir
liels gods. Tomēr ne mazāks gods bija diriģēt
Mērsragā
sapulcējušos
dziedātājus.

Mērsraga Tautas nama vadītāja Aija Barovska lielu paldies par atbalstu svētku tapšanā saka: Karlīnai Ansbergai, Justīnei Štauerei, Karīnai Ansbergai, Jānim
Kaļiņičenko un lielu, lielu paldies Ilzei Indruškevičai!

 Kolkas Tautas
nama koklētāju ansambļa dalībnieces.

 Re, kādi braši vīri bija ieradušies!

Izskatās, gluži kā no Dziesmu svētku foto arhīva, vai ne?

Labie Darbi – mīkstā inventāra
iegāde Mērsraga PII. PII „Dārta”
kolektīvs ļoti, ļoti cer uz ikviena atsaucību, balsojot par līdzekļu piešķiršanu mīkstā transformējamā
sporta inventāra iegādei un piegādei. Tas būs labs ieguldījums ne
tikai sporta nodarbību organizēšanā, bet arī bērnu aktīvas atpūtas,
saturīga brīvā laika pavadīšanai,
sporta pasākumu organizēšanā un
veselīga dzīvesveida īstenošanai.
Sniedz savu atbalstu PII „Dārta”
iesniegtajam projektam portālā
www.labiedarbi.lv
Talsu jaunās slimnīcas mūros iebūvē kapsulu ar vēstījumu.
23. maijā Talsu jaunās slimnīcas
ēkas dinamiskais būvniecības process tika atzīmēts ar simbolisku
pasākumu, kura laikā jaunceltnes
mūros tika ievietota kapsula ar
vēstījumu nākamām paaudzēm.
Pēc svinīgajām uzrunām veselības
ministre Ingrīda Circene, kā arī
pašvaldību un slimnīcas pārstāvji
parakstīja vēstījumu nākamajām
paaudzēm, ko kopā ar laikraksta
„Talsu Vēstis” jaunāko numuru
un Latvijas naudas vienību latu
ievietoja kapsulā un ievietoja ēkas
sienā. Kapsula atradīsies aiz stikla
un būs redzama slimnīcas apmeklētājiem
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Jauniešu domē viss notiek
Ir pagājis vairāk nekā mēnesis, kopš
Mērsragā dibināta Jauniešu dome. Vidusskolēni visu šo laiku ir aktīvi tikušies un
apsprieduši savas idejas. Uz jautājumiem
labprāt atbildēja JD prezidente Rebeka
Rožkalne, un viņas teikto papildināja viceprezidents Rolands Indruškevičs.

Kā varētu mainīties domes sastāvs, vairākiem jauniešiem aizejot studēt?
Šobrīd tādi ir tikai divi – Jānis un Vivita,
kuri šogad beidz 12. klasi. Viņi centīsies apvienot mācības ar pienākumiem domē, ja tas tiešām vairs neizdosies, tad uz vakantajām vietām
organizēsim jaunas vēlēšanas.

skolas kolektīvā. Pagaidām ceram uz novada
domes finansējumu. Pozitīva lēmuma gadījumā nometne varētu notikt jūlija pirmajā pusē.
Mēs gribētu arī noorganizēt jauniešu nometni,
uzaicinot tos jauniešus, kurus satikām aprīlī
Kuldīgā. Toreiz visi ļoti gribēja apmeklēt Mērsragu. Ceru, ka mums izdosies!

Cik dalībnieku šobrīd darbojas Jauniešu
domē?
Aptuveni 30, tomēr kodolu veido, kā jau
plānots, tikai septiņi: es, Rolands, sporta
nodaļas vadītājs Jānis Indruškevičs, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Vivita Ozoliņa, par finanšu nodaļu atbild Anda Ezeriņa, kultūras nodaļu vada Justīne Štauere,
un Anete Āboliņa-Ābola pārzina izglītības
nodaļas darbu.

Kas plānots tuvākajā laikā?
Esam plānojuši regulāras padarītā atskaites
video formā, kuras tiktu ievietotas youtube.com
un publicētas Mērsraga mājas lapā. Pirmo tādu
video ceram izveidot jūnijā. Bet gribam piebilst,
ka JD (un arī skolai) ļoti vajadzētu kvalitatīvu
kameru ar statīvu, lai regulāri varētu filmēt pasākumus un tādējādi tos saglabāt arhīvā. Varbūt veidot dokumentālus materiālus no tiem.
Šāda kamera taču novada domei neizmaksātu
milzīgu summu, bet cik bieži tā noderētu!

Cik bieži jūs sanākat kopā uz sēdēm?
Skolas laikā tas notika vidēji 1–2 reizes nedēļā, vasarā mēs varētu tikties reizi nedēļā un
vajadzības gadījumā biežāk.

Vai ir vēl kādi plāni?
Bija doma veidot 1.–4. klašu nometni pie
skolas, lai bērniem būtu kvalitatīva nodarbošanās vasarā, arī lai pirmklasnieki labāk iejustos

Kā virzās uz priekšu pārējās ieceres?
Aktīvi plānojam tūrisma takas izveidi uz
Svētmeitas akmeni. Tiek izstrādāts projekts, to
virzīt mums palīdz skolas direktore, plānojam
izveidot stāvvietu automašīnām un riteņiem,
informācijas stendus. Pati taka atrodas valsts
mežā, kurā vasaras laikā neko īpašu nedrīkst
darīt ugunsdrošības noteikumu dēļ. Ceram
jau šoruden aicināt visus uz takas veidošanas
un meža sakopšanas talku. Blakus ir privātais
mežs, kur, iespējams, varēsim izveidot ugunskura vietu. Savukārt JD sporta nodaļas vadītājs
J. Indruškevičs aktīvi meklē risinājumus sporta
objektu izveidei, un varbūt jau šajā vasarā izdosies iegūt finansējumu jaunam vidējā izmēra futbola laukumam ar mākslīgo segumu un

Mērsraga komandas triumfs Latvijas
čempionātā spiningošanā!
Pēc gada pārtraukuma ar lielisku sniegumu Latvijas augstākajā makšķernieku
sabiedrībā atgriezusies Mērsraga komanda spiningošanā. Mērsradznieki pirmajā sacensību posmā,
kas notika Burtnieka ezerā citām komandām neatstāja
ne mazākās cerības
uz panākumu. Individuālajā vērtējumā
uzvarēja Mērsraga
ekipāža Oskars Apsītis un Uldis Zutis.
Oskaram arī sacensību lielākā līdaka – 10 kilogrami.
Ļoti labs sniegums arī Mērsraga otrai ekipāžai Naurim Pūliņam un Romualdam
Ribuzulam – viņiem ceturtā vieta individuālajā vērtējumā. Komandu ieskaitē
Mērsraga komanda pārliecinoši pirmajā vietā pretiniekus atstājot tālu aiz sevis.
Apsveicam spiningotājus ar izcilo startu un novēlam arī pēc trešā noslēguma
posma atrasties sacensību vadībā.

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

nožogojumu jeb tenisa laukuma izveidei (par
ko es vairākus gadus esmu sapņojis – R. I.). Es
uzskatu, ka tenisa korta izveide Mērsragā būtu
ļoti liels sasniegums, jo šeit piedzimtu jauns
sporta veids, kurš ir ļoti populārs ne tikai starp
vīriešiem, bet arī starp sievietēm. Vēl viena Jāņa
iecere ir popularizēt ielu futbolu Mērsragā, ja
būs iespējams iegūt naudu arī šī laukuma izveidei.
Kā veicas JD finanšu un kultūras nodaļām? Vai ir jau nācies meklēt sponsorus?
Nē, vēl nav, jo nav bijis lielu projektu Pagaidām mūsu grāmatvedība izpaužas tā, ka krājam
čekus par iztērēto. Arī kultūras jomā vairāk
aktivitāšu būs rudenī, sākoties jaunai Tautas
nama sezonai. Tad plānojam vairāk iesaistīties
tā aktivitātēs.
Vēl mēs gribam pateikt īpašu paldies
Daigai Skvorcovai par mums laipni piedāvātajām telpām Mērsraga invalīdu atbalsta
centrā. Nu mums beidzot ir, kur netraucēti
satikties.

Saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 9/2013
APSTIPRINĀTI
Mērsraga novada Domē 2013. gada 21. maijā (prot. Nr., 9. p. 1)

Grozījumi Mērsraga novada domes 2011. gada 15. marta saistošajos noteikumos
„Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai publiskās vietās Mērsraga novadā”
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 43. panta trešo daļu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai publiskās vietās Mērsraga novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un reklāmas izvietošanai publiskās vietās Mērsraga novadā“.
2. Papildināt saistošo noteikumu ar otro nodaļu ar 4.4.3. un 4.4.4. apakšpunktiem šādā redakcijā:
4.4.3.

Nodevas likme par reklāmas, afišu, un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās un
informācijas stenda vienas informācijas vietas izmantošanu
(ne lielāku par A2 formātu) fiziskām un juridiskās personām.

4.4.4.

Nodevas likme par reklāmas stenda uzstādīšanu un reklāmas izvietošanu (1m2 )
ārpus pašvaldības stenda juridiskām un fiziskām personām.

0,35 dienā
10,00 gadā
10,00 pusgadā

3. Papildināt saistošo noteikumu 5. punktu izsakot šādā redakcijā:
„5. Nodeva par izbraukuma tirdzniecību un reklāmas izvietošanu publiskās vietās Mērsraga novadā netiek noteikta: (...) ”

Ziņo Mērsraga vidusskolas skolēni
ELVIS RUŽA
Skolā Valdis Valters! 24. maijā mūsu
skolā bija negaidīts pārsteigums: Rīgas brīvostas pārvaldnieks, Mērsraga iedzīvotājs un
patriots L. Loginovs uz skolu bija uzaicinājis
izcilo Latvijas basketbolistu un TV seju Valdi
Valteru. Par tikšanos visi bijām ļoti priecīgi
un atvērti uzklausīt veiksmīga cilvēka stāstu,
bet pasākums izvērsās vēl labāk – ar mazu
pārsteigumu. Sākumā slavenais basketbolists
iepazīstināja mazāko klašu skolēnus ar to,
kas viņš ir, protams, tajā viņam palīdzēja vietējā sporta balsts I. Indruškevičs. Pašsaprotami, ka vecāko klašu jauniešus iepazīstināt
nevajadzēja. Tā kā man patīk sports, es iegāju sporta zālē, kur notika tikšanās, ar mirdzošām acīm un pilns aizrautības. Arī citiem
tā bija. Lai cik dīvaini nebūtu, zālē valdīja
pilnīgs miers, pavisam neierasti skolēniem,
jo parasti pasākumos skolotājiem jāiejaucas,
lai noturētu kārtību. Domāju, šeit lielu lomu
nospēlēja ne tikai mērsradznieku interese
par sportu, bet arī V. Valtera pieredze vadīt
šovus. Vēlāk, kad varējām uzdot jautājumus,
bijām lepni, ka pat mazāko klašu skolēni, zināja par Valtera šovu un uzdeva par to jautājumus. Kad beidzās runas, ķērāmies klāt
manis pieminētajam pārsteigumam. Mūsu

un izbaudīt šī talantīgā cilvēka rakstīto par
savu dzīvi un ceļu uz panākumiem.

INGA ANDRA PĒRKONE

draugs L. Loginovs ne tikai bija noorganizējis satikšanos ar izcilo sporta meistaru, bet
arī katram skolēnam atvedis Valtera tikko
izdoto grāmatu, un pat tas nebija viss... kad
gaidījām rindā pēc grāmatām, ieraudzījām,
ka katrai grāmatai Valters arī izsniedz autogrāfu. Tas šīs grāmatas vērtību pacēla vēl
augstāk, un sapratām, ka tā būs pelnījusi
kādu īpašu vietu mūsu mājās. Es vēl dāvināto grāmatu izlasījis neesmu, jo gaidu vasaru,
kad būs kāds brīvs brīdis, lai varētu saprast

31. maijs – pēdējā skolas diena. Ir pienākusi pēdējā skolas diena pirms brīvlaika, un
var redzēt, ka bērni jau priecājas. Šajā dienā
visi skolēni dodas uz skolu pēc savas liecības,
lai varētu atpūsties vasarā, bet devītajiem un
divpadsmitajiem vēl daži eksāmeni priekšā,
un izlaidums tos gaida.
Kā katru gadu pēdējā skolas dienā atskan
skolas himna un jaukus vārdus saka skolas
direktore, viņa apsveic
skolēnus ar labajiem
panākumiem olimpiādēs, konkursos un,
protams, ar mācību
sasniegumiem. Prieks,
ka ļoti daudz skolēnu
šogad saņēma atzinības rakstu no direktores, cerams, ka tādu
būs vairāk. Šajā dienā
mūs ar savām skanīgajām balsīm iepriecināja

skolas koris, un liels pārsteigums bija Skolas
Gada balvas nominācijas, kuras tika piešķirtas par dažādiem sasniegumiem: par gada
labāko notikumu, vērtējumiem, skolotājiem
u.c.
Atvadoties no skolas un dodoties brīvlaikā, bērni jūtas laimīgi un apmierināti ar
savām sekmēm, svinīgais pasākums arī aizvadīts, tad jau uz skolu visi dosimies atkal
septembrī!

4
Dzejas stūrītis
Dace Sadaka

Tas bija reiz un tā notikās
Tas bija reiz sensenā gadsimtā,
kad laime bij kleitās un parūkās.
Reiz princesei sniegā saplīsa
smalkā kristāla zvaniņu atslēga ne durvis tā vaļā vairs nevēra
un savu dvēseli ciet klusi aizslēdza
tikvien kā uguni ledū sakūra
un asmeni rozē iedūra.
Kam kaisi tu smalkās ziedlapas?
Kam iznieko laika drumstalas,
sacerot tukšas pasakas,
kamēr
aizauļo prinči
saplēšot
tavas baltās zvaniņu pastalas.

Mērsraga novada dome rīko
Mērsraga kausa izcīņu spiningošanā
2013.
Sacensību 1. posms – 20. jūlijā laizu bāzē „Bebri”
Pulcēšanās, reģistrēšanās 4:30, starts 5:00
Sacensību 2. posms – 24. augustā laivu bāzē „Mazsaliņas”
Pulcēšanās, reģistrēšanās 4:30, starts 5:00
Sacensību 3. posms – 7. septembrī laivu bāzē „Bebri”
Pulcēšanās, reģistrēšanās 5:30, starts 6:00
Pēc sacensību noslēguma atpūtas izklaidējošā programma pirtī.
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars) vai 29373190 (Oskars).

Recepte karstai
vasaras dienai
LEDUS TĒJA
Šobrīd vasara mūs lutina ar sauli. Brīžiem ļoti karstu un svelmainu
sauli. Zināms, ka karstajā laikā jālieto
daudz šķidruma. Bet, lai nebūtu jādzer tikai ūdens vai jāpērk dzērieni
ar daudzajiem konservantiem – pagatavo atspirdzinošu dzērienu pats!
Nepieciešamas svaigu piparmētru
lapiņas, citrons, apelsīns un medus.
No lapiņām vāra stipru piparmētru
tēju. Kādu laiciņu ļauj ievilkties, tad
lej krūzēs, katrā iespiežot svaiga citrona sulu. Saldina ar tējkaroti medus.
Atdzesē un pievieno ledu. Ledus tēja
gatava!
Pamēģini šo recepti, un tad jau
ļauj vaļu izdomai aizvien jaunām tējas garšām.

Brīvā laika pavadīšanas
centra nodarbību plāns
Darba laiks
14.00–18.00
3.–9. jūnijs
dabas materiālu vākšana
10.–16. jūnijs
darbiņi no papīra
17.–23. jūnijs
Saulgriežu nedēļa
24.–30. jūnijs
darbiņi no papīra
1.–7. jūlijs
akmeņu nedēļa
8.–14. jūlijs
origami nedēļa
15.–21. jūlijs
zeķu svēru nedēļa
22.–28. jūlijs
darbiņi no dzijas

Peldvietas ūdens ir kvalificējams
kā pietiekamas kvalitātes ūdens.
Kopējo kvalitātes novērtējumu ietekmēja kvalitātes pasliktināšanās
2012. gada peldsezonā. Peldvietas
ūdens kvalitāti var ietekmēt:
• Grīvas upes u.c. vietējo upīšu
un strautu ūdens mainīgā mikrobioloģiskā kvalitāte;
• Lietus ūdeņu noteces un piesārņojuma ienese no apkārtējās
teritorijas;

• Jūras transports – kuģu, jahtu
radīto notekūdeņu iepludināšana.
Kopš tiek veikts peldvietas
ūdens monitorings, zilaļģu masveida savairošanās peldvietas
tuvumā nav konstatēta, tomēr to
savairošanās iespēja teorētiski
pastāv, ņemot vērā līča eitrofo raksturu (pārbagātība ar augu barības
vielām) un pēdējos gados novēroto
zilaļģu masveida parādīšanos vasaras otrajā pusē vairākos Baltijas jūras rajonos ārpus Latvijas
teritoriālajiem ūdeņiem. Lai nepasliktinātu ūdens kvalitāti:
• atpūtniekiem jāievēro elementārās higiēnas prasības peldvietā;
• peldvietā nedrīkst ievest dzīvniekus!

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

Peldvieta „Mērsrags”

Peldvietas ūdens ir kvalificējams
kā labas kvalitātes ūdens, un tā
mikrobioloģiskā kvalitāte ilgtermiņā ir stabila. Peldvietas ūdens kvalitāti var ietekmēt:
• vietējo ūdensteču (grāvju, kanālu) ūdens mainīgā mikrobioloģiskā kvalitāte;
• lietus ūdeņu noteces un piesārņojuma ienese no apkārtējās teritorijas;
• Jūras transports – kuģu, jahtu

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Sludinājumi
Pļauju zāli ar trimeri, zāģēju malku.
Interesēties pa tālruni 26309428.

21. jūnijā
izbraukuma
tirdzniecības grafiks
9.30 pie SIA „Mežmaļi” ;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības
ēkas;
10.30 pie Mērsraga vidusskolas;
11.00 pie „Saivas”;
12.00 pie veikala „TOP”;
12.30 pie Tautas nama;
13.10 pie ambulances;
13.30 pie bērnudārza;
14.00 pie SIA „IMS”

Pateicība
Liels paldies „Skrīveru saldumu”
Kurzemes zonas tirdzniecības pārstāvei Solvitai Mertenai, par atvēlētajiem
saldumiem PII „Dārta” bērniem.
Bibliotēkas vadītāja Maira Petere

Līdzjūtības

Peldvietu ūdens kvalitāte Mērsraga novadā
Peldvieta „Upesgrīva”

Tas bija un reiz tā notikās,
kad sapņi ar dzīvi satikās
tie maldījās pusnakts aizkaros
un sapinās zīda palagos.
Veras durvis un logi aizveras,
tik jasmīni pie jūras smaržoja
un izklīda visas pasakas,
lai dzīvei tev netrūkst ne spožas
zvīņas
ne kailas asakas!

radīto notekūdeņu iepludināšana.
Kopš tiek veikts peldvietas
ūdens monitorings, zilaļģu masveida savairošanās peldvietas tuvumā
nav konstatēta, tomēr to savairošanās iespēja teorētiski pastāv, ņemot
vērā līča eitrofo raksturu (pārbagātība ar augu barības vielām) un pēdējos gados novēroto zilaļģu masveida parādīšanos vasaras otrajā
pusē vairākos Baltijas jūras rajonos
ārpus Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem. Lai arī turpmāk saglabātu
labu peldvietas ūdens kvalitāti:
• atpūtniekiem jāievēro elementārās higiēnas prasības peldvietā;
• peldvietā nedrīkst ievest dzīvniekus!

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Janai un Oksanai – brāli zaudējot.
Draugi no Ķipatiem

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Oksanai Ščebrovai brāli Edgaru
mūžībā pavadot.
Eva, Pēteris, Ināra, Inga, Modris,
Santa, Malda, Aija

Redaktore Madara Brāle
28757923

