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Piektdiena, 2015. gada 9. oktobris

Sveicam skolotājus!
Būs dažam dzīvē vieglāk, citam – grūtāk,
Būs vajadzīgs Tavs spēks un mūsu spīts.
Bet labo gaismu, skolas gados gūto,
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz!

Novēlam visiem skolotājiem
svētku mirdzumu acīs arī ikdienā,
gandarījumu par paveikto
un stipru veselību!
Mērsraga novada pašvaldība

Domes sēdē

Mērsraga novada Domes 2015. gada 15. septembra sēdē nolēma
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Bērzāji”, Upesgrīvā, Mērsraga novadā, kad. Nr. 8878 001 0094.
1) zemes vienībai, platība 0.3396 ha, saglabāt nosaukumu „Bērzāji”, Upesgrīva, Mērsraga novads. Zemes lietošanas mērķis – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
2) zemes vienībai, platība 0,3615 ha, piešķirt nosaukumu „Jaunbērzāji”, Upesgrīva, Mērsraga novads. Zemes lietošanas
mērķis – l/s izmantojamā zeme, kods 0101.
2. Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Kanāla iela 9”, Mērsrags, Mērsraga novads, kad. Nr. 8878 003 0522, kopējā
platība 0,2753 ha:
1) platībai 0,12 ha – apbūves zeme, kods 0601 (0,0842 ha – zem ēkām un pagalmiem; 0,0121 ha – zem ceļiem; 0,0237 ha –
ganības),
2) platībai 0,1553 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101 (0,0732 ha – tīrumi; 0,0821 ha – ganības).
3. Apstiprināt Mērsraga novada uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai, pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritērijus.
4. Likvidēt Zemes dienesta norādītās adreses, kuras kadastra informācijas sistēmā nav piesaistītas nevienam objektam.
5. Noteikt lietošanas mērķi īpašumam „Jūrkraukļi”, Mērsrags, Mērsraga novads, kad. Nr. 8878 003 1058, kopējā platība
0,45 ha:
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – kods 0600.
6. Piedzīt no Edgara Kalvīša Beča, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 64.07 (sešdesmit četri euro 07 centi), tai skaitā:
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Mērsraga Tautas namā 24. oktobrī plkst.14.00 tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Mērsraga novada domes priekšsēdētāja uzruna,
iestāžu vadītāju prezentācijas, kā arī iespēja uzdot interesējošos jautājumus.
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un ar to piedziņu saistītos izdevumus.
7. Apstiprināt maksas pakalpojumu mācību grāmatu vākošanai:
· Grāmatas/darba burtnīcas apvākošana 0,50 eiro centi.
8. Veikt grozījumus Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 15. janvāra Saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Brīvpusdienu
piešķiršanas kārtība” 2. punktā, nosakot, ka tiesības saņemt brīvpusdienas audzēkņiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Mērsraga vidusskolā vispārējās izglītības programmā līdz 7. klasei (ieskaitot).
9. Veikt grozījumus Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2013 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā”.
10. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada budžeta izdevumu plāna pieaugumu 1 310 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada budžeta izdevumu plānu 1 558 259 euro apmērā.
11. Ar 2015. gada 1. oktobri (pēdējā darba diena 30. septembris) no Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora amata
atbrīvot Ivaru Timermani.

Aicinājums!
Ja vēlies uzslavēt uzņēmuma, organizācijas un pašvaldības cītīgākos un apzinīgākos darbiniekus, 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 norād īt 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 namā, Mērsraga domē, Informācijas centrā izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtīt uz e-pastu avize@mersrags.lv. Apbalvojumi tiks pasniegti 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.
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Tikšanās ar novada
iedzīvotājiem

Saņēmēja iestāde

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

2015. gada 31. oktobrī Mērsraga novada rudens talka. Mērsragā: plkst. 9.00 pulcēšanās pie pašvaldības ēkas (maisu izsniegšana). Plkst. 12.00 zupas ēšana Informācijas centrā. Upesgrīva: plkst. 9.00 pulcēšanās pie Saieta nama (maisu izsniegšana). Plkst. 12.00
zupas ēšana pie Saieta nama.

Informācija!
• Jauno grāmatu pēcpusdiena 16. oktobrī plkst. 17.00, Mērsraga bibliotēkā.
• Mērsraga novada Sociālajā dienestā 17. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 ir iespēja atnākt un paņemt lietotas drēbes,
apavus, traukus.
• Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas Saieta namu 21. oktobrī plkst. 12.00.
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Dzejas dienas Mērsraga novadā
Tu esi viens no mūžības,
Un viens tu paliksi līdz galam.
Rainis

Mērsragā
Gluži kā no mūžības izkāpuši, 9. septembra novakarē,
Mērsragā ieradās Rainis un Aspazija. Viņu tēlos iejutās, teātra kopas „Etīde” dalībnieki Arnis Orlovs un Edīte Driņķe. Cienījamie dzejnieki iepazīstināja ar savu savstarpējo
saraksti, lasot pirmās vēstules, kuras bija rakstījuši viens
otram. Pasākumu kuplināja arī citi teātra kopas dalībnieki: Valda Zvirgzdiņa, Ritma Vinklere un Madara Brāle.
„Dzejas dienu” norisi muzikāli bagātināja Aija Barovska
un Jānis Kaļiņičenko. Tika lasīta Raiņa un Aspazijas dzeja,
kā arī ieklausījāmies Raiņa paustajās atziņās, kuras savu
aktualitāti nav zaudējušas mūsdienās. Viktorīna pierādīja, ka sanākušie apmeklētāji ļoti labi orientējas Raiņa un Aspazijas
daiļradē un dažādos dzīves faktos. Kā pasākuma kulminācija izskanēja Raiņa un Mārtiņa Brauna „Saule. Pērkons. Daugava”.
Beigās visi sanākušie nodziedāja Aspazijas un Raimonda Paula „Circenīša Ziemassvētkus”. Uz šādas mīļas un pozitīvas nots
„Dzejas dienas” arī izskanēja. Vēl tikai Raiņa un Aspazijas piemiņas foto pie Mērsraga vidusskolas audzēkņu izveidotā ziedu
paklāja (Par godu Raiņa un Aspazijas 150. gadu jubilejai), un uz tikšanos nākošajās „Dzejas dienās”.
Vēl gribu piebilst, ka pirmo reizi „Dzejas dienu” pasākums norisinājās neierastā vidē – pie Informācijas centra. Spriežot
pēc apmeklētāju atsaucības, tas bija izdevies eksperiments. Tādēļ, ir doma, ko līdzīgu atkārtot arī nākošajā gadā.
18. septembrī uz savu „Dzejas dienu” pasākumu Tautas namā pulcējās bērnudārza „Dārta” vecāko grupiņu audzēkņi. Bērni tika iepazīstināti ar „Dzejas dienu” vēsturi, kā arī nedaudz ar Aspazijas un Raiņa daiļradi. Katra grupiņa bija izveidojusi
savu priekšnesumu, tika skaitīti Aspazijas un Raiņa dzejoļi, kā arī nodziedāta dziesmiņa. Noslēgumā visi kopā noskatījāmies
multiplikācijas filmiņas „Zelta sietiņš”, „Pasaciņa” un vēl citas. Bērniem patika, meitenes dziedāja līdzi.
Vēl nobeigumā gribu aicināt, nebaidīties no padomju gados Rainim un Aspazijai piekarinātās birkas – dzejnieki revolucionāri, cīņā saucēji utt. Lasīt viņu rakstītos darbus, ar citu skatu uz dzīvi un saprast, ka viņu paustās idejas ir dzīvas arī
šodien. Kad tad vēl, ja ne tagad – dzejnieku simtpiecdesmitgadē!
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Aktualitātes
Miķeļdienas
tirdziņš. 3. oktobrī pie
Mērsraga Informācijas
centra notika Mērsraga Tautas nama
organizētais
Miķeļdienas tirdziņš, kur
varēja iegādāties dažādus pašgatavotus un
paštaisītus
labumus.
Mērsraga Tautas nama
pašdarbnieku kolektīvi
ietirgoto naudu novirzīs savam kolektīvam
nepieciešamo ideju realizēšanai.
Ekonomikas ministres vizīte. 2. oktobrī, ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola devās vizītē
uz Enguri, Mērsragu un
Roju. Vizītes mērķis –
tikties ar pašvaldību
vadītājiem,
iepazīties
ar novadu uzņēmējiem
un uzņēmumu darbību.
Mērsragā ministre apmeklēja uzņēmumu SIA
„Sabiedrība I S”, Mērsraga ostu, Jahtu centru,
laivu un jahtu darbnīcu,
kā arī SIA „Mežmaļi M”.

Upesgrīvā
28. septembrī Dzejas dienu pasākums norisinājās arī
Upesgrīvas Saieta namā. Upesgrīvā viesojās dzejniece Maija
Laukmane un „Aleksandra Pelēča lasītavas” pārstāvis Zigurds
Kalmanis. Izskanēja gan dzejas lasījumi, gan arī viesu pārdomu un atmiņu stāsti, lielā interesē apmeklētāji stāstījumos varēja klausīties un klausīties... Maija Laukmane sanākušajiem
mēģināja izstāstīt, ko nozīmē vārds „dzeja” un cik sarežģītā
emociju mijiedarbībā top dzeja. Savukārt, Zigurds Kalmanis
pastāstīja par „Aleksandra Pelēča lasītavas” darbību, nozīmīgākajiem darbiem un īsu ievadu par grāmatas tapšanas un
iespiešanas procesu.
Zināšanai – „Aleksandra Pelēča lasītava”, ir vieta, kur uzkrāts A. Pelēča piemiņas fonds un notiek novada kultūrvēsturei nozīmīgu projektu izstrāde. Šobrīd biedrība „Aleksandra Pelēča lasītava” ar savu darbību jau pazīstama visos Latvijas
novados, tās fondus izmanto literāti un interesenti, dzimtu vēstures pētnieki.

Noslēgusies
niedrāju
fragmentācija
Engures ezerā
Iespējams, ka daudzi jau pamanīja internetā atrodamos attēlus, kuros no putna lidojuma var redzēt
interesantus veidojumus Engures ezerā, tepat Mērsraga pusē. Kā izrādās, ir veiksmīgi noslēgusies projekta COASTLAKE aktivitātes C1 pirmā daļa, kuras
laikā veikta niedrāju fragmentācija Engures ezera
ziemeļu galā. Šī pasākuma ietvaros tika fragmentēts
300 ha plašais ezera ziemeļu gala niedrājs un izveidotas ūdensteces 20 ha platībā. Ūdensteču veidošana
nākotnē būtiski palielinās ūdensputnu sugu daudzveidību šajā ezera daļā un radīs Lielajam dumpim
(Botaurus stellaris) piemērotus ligzdošanas un barošanās apstākļus teritorijās, kuras līdz šim jau daudzus
gadus nebija piemērotas šīs sugas vajadzībām. Iesāktos darbus plānots turpināt, atjaunojot ezera noteci
pie Laidraga, Lielās salas rietumu malā, izveidojot
atklātas seklūdens platības Grebju pussalas ziemeļu
daļā, kas vēl vairāk uzlabos ūdensputniem piemērotās dzīvotnes ezera centrālajā daļā.

„Dārtas” Miķeļos
gaiss smaržoja bagātīgi
Līdzīgi citiem saulgriežiem latviešu gadskārtā, arī Miķeļi tiek
atzīmēti ar svinībām, jo visa rudens raža novākta un varam dižoties ar dārza bagātībām, un tā 29.septembrī Miķeļdienā „Dārtā”
notika īsts tirgošanās bums. Mazie dārtenieki kopā ar vecākiem
bija sagatavojuši tradicionālus un ne tik zināmus saldumu cienastus. Arī paši lielie „Dārtas” saimes darbinieki no savām pagrabu
krātuvēm bija sagatavojuši dažādus ECO gardumus. …un lielā andele varēja sākties.
Bet, tad notika tā kā pasakā – galvenajai tirgus saimniecei Miķelis bija apsolījis atvest lielos ķirbjus izsolei, bet no viņa palīgu
brālīšu trusīšu maisiem bira ārā lielas basketbola bumbas…vai tas
ir aprīļa joks rudenī? Izrādās visi ķirbji pārdoti citā tirgū, jo Miķelītim šogad raža ne tik laba, bet gribētāju tik daudz. Tāpēc Miķelis
nodomājis, ka bērniem jautrāk uzspēlēt spēles. Un tas jau ir tirgus
procesā pats aizraujošākais un interesantākais
mirklis, kad nekad nevar
zināt, kādu preci nopērc
iesaiņotā maisā.
Galu galā raženais Miķeļtirga pasākums izvērtās
par īstu burziņu, kur notika gan vairāksolīšana kurš,
kuru un, kas var būt labāks
par kārtīgu podu dauzīšanu pēc saspringtas darba
dienas un pēc tam dūšīgi
saēsties lauku labumus.
Paldies bērnu vecākiem
par atsaucību kopā veidojot no dabas veltēm interesantas lietas, gan pagatavojot garšīgus kārumus.
Ticējums: „Jo siltāka un sausāka Miķeļdiena, jo vēlāk iestāsies
ziema un stipra sala nav ko baidīties” – vērosim un pētīsim vai tā
būs patiesība ?!
Tirgus rosības novēroja „Sprīdīšu” grupas skolotāja
Kr.Veinberga

Zaļā karoga pacelšana. 30. septembrī Mērsraga vidusskolā notika svinīga
Ekoskolas zaļā karoga pacelšana. Sešdesmit divas Latvijas izglītības iestādes šajā
mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un
vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu, viena no tām ir arī Mērsraga vidusskola.
25. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas ceremonija. Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 98 Zaļie
karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas
Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.
Drošības diena. 1. oktobrī Mērsraga vidusskolā norisinājās Drošības diena.
Drošības dienas galvenā ideja bija noskaidrot, kādus darba pienākumus veic
dažādas iestādes, kas rūpējas par cilvēku drošību, kā arī uzzināt par to kā

pasargāt sevi un citus. Bērniem bija iespēja apskatīt dažādus transportlīdzekļus
un aprīkojumu, kā arī uzdot interesējošos jautājumus. Bērni un pedagogi tikās
ar nepilngadīgo lietu inspektori, ceļu policijas patruļas vienību, Mērsraga
novada pašvaldības policiju, Mērsraga ambulanci, skolas medmāsu. Tāpat, bērni
iepazinās ar dabu sev apkārt, piemēram, mēģinot noteikt indīgās sēnes. Notika
arī neliela apmācība par drošību ar uguni un karstumu, piemēram, demonstrējot
kā rīkoties, ja virtuvē aizdegas panna. Mērsraga vidusskolas audzēkņiem
un arī pedagogiem ļoti interesēja viss, kas bija saistīts ar policijas pārstāvju
ekipējumu – gan roku dzelži, gan bruņu vestes, gan steki, kā arī iespēja pasēdēt
policijas busiņa izolatorā.
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Īsvēstis
A. Jaunsleinis un L. Straujuma paraksta
LPS un MK vienošanās-domstarpību protokolu
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) dome apstiprināja LPS
un Ministru kabineta vienošanās-domstarpību protokolu, kuru
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Ministru prezidente
Laimdota Straujuma domes sēdes laikā arī parakstīja. Dokuments tika atbalstīts gandrīz vienbalsīgi, tikai diviem pašvaldību
vadītājiem balsojumā atturoties.
Ar MK ir panākta vienošanās kopumā atbalstīt nodokļu ieņēmumu apmēru, kas tiek ieskaitīti pašvaldību budžetos
2016. gadā, un noteikt IIN prognozes sadalījumu pašvaldību un
valsts budžetā attiecīgi 80% /20% apmērā. Ieņēmumus pašvaldību budžetos no IIN 2015. gadā prognozēt 1,2 miljardu eiro
apmērā un pašvaldībām garantēt ieņēmumus 100% apmērā no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa.
Savukārt jautājumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu
2016. gadā ir paredzēti 36,48 miljonu eiro finansējumu no valsts
budžeta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam. Tomēr
LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsver, ka joprojām paliek

pie sava iepriekš paustā viedokļa, ka nākamgad, diskutējot par
2017. gada budžetu, būs jāatgriežas pie jautājuma par finanšu
izlīdzināšanas principiem un dotācijām, jo daudzām pašvaldībām iespējams ievērojams ienākumu samazinājums.
Būtiskākais jautājums, par ko nav vienošanās, ir principi pašvaldību budžetu ieņēmumu veidošanā vidējā termiņā. Ministru
kabinets un Finanšu ministrija uzstāj, ka turpmākajos trīs gados
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdales proporcijai jāsaglabājas
nemainīgai – 20% valstij, 80% pašvaldībām. Savukārt LPS norāda, ka 2016. gadā šim sadalījumam piekrīt, taču ilgtermiņā ir
pārāk daudz faktoru, kas var ietekmēt ienākumu un izdevumu
apjomu, tādēļ stingru proporciju vidējam termiņam noteikt jau
pašlaik ir neapdomīgi.
Informāciju sagatavoja: Maija Pētermane,
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālrunis: 67508530; Maija.Petermane@lps.lv

Rudens iesācies – sportiski!
Olimpiskā diena Mērsraga vidusskolā. Lai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus
sportā, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) katru gadu rīko Olimpisko dienu. Mērsraga vidusskolā Olimpiskās dienas rīts iesākās ar
atklāšanas parādi, kurā katra klase marša pavadībā iesoļoja skolas sporta laukumā. Mērsraga vidusskolas devītās klases jaunieši ienes
olimpisko karogu, kas skanot LOK, himnai tiek uzvilkts mastā. Olimpisko zvērestu par godīgu sacenšanos savā starpā skolēnu vārdā
nolasa Amanda Janberga, bet tiesnešu olimpisko zvērestu par godīgu tiesāšanu skolotāja Vija Vītoliņa.

Lai sacensība varētu pilnvērtīgi sākties, skolotāja Dace Ansberga ar aerobikas grupu veic visas skolas kopīgu iesildīšanu. Pēc atklāšanas
parādes skolēni dodas uz nozīmētajām vietām, lai sacenstos savā starpā dažādās disciplīnās. Labākie tiek noskaidroti sākumskolas grupā,
pamatskolas grupā un vidusskolas grupā. Paldies visiem, kas palīdzēja Olimpiskās dienas organizēšanā un tiesāšanā.
Mērsraga novads Veselības nedēļā! No
21. septembra līdz 27. septembrim, visas
nedēļas garumā, Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar Latvijas pilsētu
un novadu pašvaldībām organizēja Veselības
nedēļu, kuras ietvaros visā Latvijas teritorijā
notika dažādi fizisko aktivitāšu pasākumi.
Veselības nedēļa tika organizēta jau ceturto
gadu, lai parādītu, ka ir daudzi vienkārši un
visiem pieejami veidi, kā ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas vērstas uz
cilvēka veselības uzlabošanu, piemēram, soļošana, skriešana, nūjošana, dažādas spēles,
pārgājieni u.c. aktivitātes. Veselības nedēļas
mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka tieši
regulāras fiziskās aktivitātes ir vislētākais un
efektīvākais veids, kā novērst dažādas slimības, it īpaši šī brīža ekonomiskajos apstākļos. Veselības nedēļa tiek rīkota starptautiska
projekta „Move” ietvaros. Projekta mērķis ir
līdz 2020. gadam iesaistīt 100 miljonus Eiropas iedzīvotāju fiziskās aktivitātēs. To plānots sasniegt, sadarbojoties ar valsts mēroga

organizācijām, kas savukārt koordinētu un
veicinātu pašvaldību rīkotas aktivitātes savu
valstu ietvaros. Arī Mērsraga novads kā parasti aktīvi piedalījās ar savu devumu Veselības nedēļā.
Mērsraga invalīdu centra devums nedēļas garumā sekojošs:
 Nūjojuši –110 km
11 biedri no 21. līdz 27. septembrim veikuši:
 Kāpšana pa trepēm – 31263 pakāpieni
Individuālie:
 Pārgājieni – 0,3 km
 Velopārgājieni – 32,5 km
 Sēņojuši – 53 km
 Dzērveņu lasīšana – 13,5 km
 Ābolu lasīšana – 4 stundas
 Rīta vingrošana – 3 stundas, 55 sek.
Mērsraga novada bērnudārza kolektīvs
Veselības nedēļas ietvaros paveica: 8440 pa
kāpienus pa kāpnēm, 180 minūtes grieza
riņķi, 41 kilometru nobrauca ar riteni,
1090 reizes leca ar lecamauklu, 95 reizes
atspiedās uz rokām, 101 kilometru nosoļoja, izpildīja 140 vēdera preses, 70 minūtes peldēja un nūjoja
47 kilometrus.
Mērsraga
vidusskolas skolēni nedēļas
garumā veica: skriešana – 182,1 km, skriešana pa trepēm – 88745
pakāpieni, lēkšana ar
lecamauklu – 26852 rei
zes, atspiešanās/pumpēšanās – 5128 reizes,
palēciens ar pietupie-
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Pašvaldības policijai jauna tehnika: nakts
redzamības ierīce, binoklis un pat kvadracikls.
Kvadraciklu aplūkot vēlējās ikviens pašvaldības
darbinieks... Viss aprīkojums iegādāts Zivju
fonda atbalstītajā projektā.

nu – 6927 reizes, pietupieni – 1535 reizes,
vēderprese – 19459 reizes, apļošana riņķi –301 reize, riņķošana ar pumpaino riņķi – 30 minūtes, riteņbraukšana – 289 km,
pievilkšanās – 1249 reizes.
Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja Veselības nedēļu ar savām aktivitātēm,
kopā mēs varam sasniegt daudz. Par veselu Mērsragu, par veselu Latviju!
Mērsraga vidusskolas komanda ar
panākumiem startē krosā! Talsu novada skolēnu sporta spēlēs krosā, Mērsraga
vidusskolas komanda zēnu grupā izcīnījusi trešo vietu 2004.–2006. gadā dzimušo grupā! Komandā startēja – Daniels
Karlsons, Kristers Janbergs, Artūrs Kasparāns, Pēteris Karlsons, Krists Brinkmanis
un Mārtiņš Veinbergs. Individuāli pirmo
vietu 2001. gadā dzimušo meiteņu konkurencē izcīnīja Sigita Mitenberga. Otro vietu 2003. gadā dzimušo zēnu grupā izcīnīja
Toms Driņķis.
Trešo vietu 2006. gadā dzimušo grupā
izcīnīja Mārtiņš Veinbergs, bet 1998. gadā
grupā Kristers Dakstiņš. Vēl Mērsraga
vidusskolas komandā startēja Reinis Rubenis, Artis Kaļiņičenko, Timotejs Pallo,
Amanda Mosa, Rebeka Stepānova, Annija Ķevle, Ieva Graudiņa, Loreta Gūtšmite,
Līga Indruškeviča, Laura Indruškeviča,
Amanda Janberga, Roberts Frīdmanis,
Renāte Ķēniņa un Kerija Grudkina.
Mērsraga novada sporta organizators:
Ivars Indruškevičs, tel. 26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Ķesterciemā pieejams peldbaseins. Oktobra sākumā atpūtas
kompleksā „Albatross” pēc rekonstrukcijas ir atvēries peldbaseins, kuru
iespējams izmantot atpūtai, relaksācijai un sportiskām aktivitātēm visiem
interesentiem. Baseins pieejams publiskai peldēšanai katru darba dienu no
17.00 līdz 21.00, brīvdienās no 10.00 līdz 22.00. Plānojot baseina apmeklējumu, vēlams sekot līdzi informācijai „Albatrosa” mājaslapā un „Facebook”
lapā, jo tur tiks publicēta informācija par jau aizņemtajiem laikiem. Līdz
15. oktobrim iepazīšanās cenas: pieaugušajiem stunda peldēšanās maksās –
darba dienās 2 EUR, brīvdienās – 3 EUR, bērniem līdz 14 gadu vecumam –
1,50 EUR. Baseins ir 25 metrus garš un 3,5 m plats (trīs celiņi), tā dziļums – no
1,1 līdz 2 m, ūdens temperatūra +28°C.
Tālrunis uzziņām un baseina rezervācijai: +371 28233193.
Mērsragā norisinās vērienīga interneta tīklu modernizācija ātrākam internetam. Lattelecom uzsāktā vērienīgā interneta tīklu

modernizācija gandrīz 600 Mērsraga mājokļos ļauj saņemt līdz pat 10 reizēm
ātrāku internetu. Tehnoloģiski uzlabotie vara kabeļu tīkli jeb „Internets 5” ir
jaunākās paaudzes internets, kas īpaši nozīmīgs mājsaimniecībām bez optiskā
interneta pieejamības. Jaunā tehnoloģija, izmantojot VDSL vektoringu, nodrošina iespēju esošajā vara kabeļu tīklā saņemt desmit reizes ātrāku internetu – līdz pat 60 Mbit/sek – ne tikai pilsētu centros, bet arī ārpus tiem. Modernizētais tīkls Mērsragā pieejams Dzintaru, Lielās, Ozolu, Vēju, Zvejnieku
un daudzu citu ielu māju iedzīvotājiem. Līdz ar kabeļu tīklu uzlabošanu ir
iespējams ātrāk un ērtāk apmainīties liela izmēra failiem, skatīties Interaktīvo
televīziju uz vairākiem ekrāniem vienlaikus un izmantot tās plašo funkcionalitāti – raidījumu ierakstus, arhīvu, video nomu utt.

Latvijas Pasts uzsāk preses izdevumu abonēšanas
kampaņu 2016. gadam. Latvijas Pastā 2016. gadam iespējams
abonēt kopumā 705 preses izdevumus – nacionālos, reģionālos laikrakstus un žurnālus, kā arī ārvalstu drukātos medijus. Ar visu Latvijas
Pastā abonējamo izdevumu klāstu iespējams iepazīties Latvijas Pasta interneta vietnē www.abone.pasts.lv un jebkurā pasta nodaļā. Bezmaksas
Abonēšanas katalogu 2016. gadam Latvijas Pasts saviem klientiem visā
Latvijā piegādāja jau septembra pēdējā nedēļā. Abonēšanas katalogi nosūtīti arī uz Latvijas Pasta nodaļām, kur tie būs brīvi pieejami klientiem.
Preses abonementu noformēšana ir iespējama vairākos veidos. Latvijas Pasta interneta vietnē www.abone.pasts.lv preses abonementa noformēšana ir bez maksas. Savukārt jebkurā no 600 pasta pakalpojumu
sniegšanas vietām visā Latvijā, pie pastniekiem vai zvanot uz kādu no
Latvijas Pasta informatīvajiem tālruņiem 27008001, 67008001 par katru noformēto abonementu, neatkarīgi no preses izdevuma eksemplāru
skaita, klients maksā abonementa noformēšanas maksu. Abonementu noformēšana iespē
jama arī izmantojot īpašo Abonementa pieteikumu, kas
tiek izplatīts kopā ar preses izdevumu abonēšanas bezmaksas katalogu.
Katalogam pievienotais Abonementa pieteikums jāaizpilda līdz 1. decembrim
un jānosūta Latvijas Pastam vai jāiesniedz jebkurā pasta nodaļā. Precīzus
abonēšanas termiņus iespējams skatīt interneta vietnē www.abone.pasts.lv vai
jautāt tuvākajā pasta nodaļā.

Pāreja no vasaras laika

2015. gadā pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks 2015. gada 25. oktobrī plkst. 04:00 (naktī no
sestdienas uz svētdienu), kad pulksteņa rādītāji būs
jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.
Ekonomikas ministrija 2014. gada martā veica aptauju internetā, kurā aicināja Latvijas iedzīvotājus paust viedokli par pastāvošo
praksi pavasarī pāriet uz vasaras laiku un rudenī atgriezties Latvijas laika joslā.
Kopumā aptaujā savu viedokli pauda 6244 respondenti, no kuriem 4917 pauda
neapmierinātību ar esošo praksi Latvijā un Eiropā pavasarī vienoti pāriet uz vasaras laiku un rudenī atgriezties savā laika joslā. Viedokli par pārejas uz vasaras laiku un atpakaļ ietekmi uz dažādām tautsaimniecības nozarēm pauduši arī komersanti, nevalstiskās organizācijas un valsts un pašvaldību iestādes.
Aptaujas rezultāti uzrāda pietiekoši atšķirīgus viedokļus par ieguvumiem un
zaudējumiem dažādās personu grupās, gan arī tautsaimniecības nozarēs. Kā galvenos trūkumus laika grozīšanā aptaujātie min dabisko bioritmu traucējumus,
kas ietekmē darba izpildes kvalitāti un efektivitāti, savukārt kā ieguvumus –
garākus vakarus saules gaismā un elektroenerģijas ietaupījumu.
Lauksaimniecībā darbība ir izteikti sezonāla un laikam, kuru var lietderīgi izmantot darba veikšanai ārpus telpām, ir būtiska nozīme. Vasaras sezonā, sevišķi
karstā laikā, vasaras laikā lauksaimnieki var sākt darbu agrāk, kad temperatūra
ir relatīvi zemāka nekā dienas vidū. Savukārt, putnkopībā un piena lopkopībā
laika pāreja nedaudz negatīvi ietekmē produktivitāti, jo laika nobīde, periodiski
pārejot uz atšķirīgiem laikiem gada laikā, rada adaptācijas grūtības dzīvniekiem.
Augkopībā ievērojamas izmaiņas nepastāv.
Enerģētikas sektorā, pārejot uz vasaras laiku, vērojama enerģijas ekonomija.
Kaut individuāli privātpersonas jūt izdevumu par elektroenerģiju samazināšanos
vasaras laika periodā, taču valstiskā mērogā tā ir nebūtiska.
Būvniecības nozarē vasaras laikam ir pozitīva ietekme – ņemot vērā
salīdzinoši īso būvniecības sezonu Latvijā, pāreja uz vasaras laiku pozitīvi
ietekmē darba ražīgumu un ļauj darbus organizēt divās maiņās. Vienlaikus
komersanti norādījuši, ka, atceļot pāreju uz vasaras laiku, var sadārdzināties
būvniecības izmaksas.
Komercdarbībā vasaras laika periodā vērojams neliels elektroenerģijas
patēriņa ietaupījums. Atsevišķām nozarēm pāreja uz vasaras laiku sniedz
pozitīvu pienesumu, piemēram, tūrisma nozarei, kurā var tikt pagarināts laiks
atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, jo dienas gaišajā laikā vērojams cilvēku
aktivitāšu pieaugums ārpus telpām. Vienlaikus šīs nozares komersanti norādījuši,
ka svarīgi nodrošināt vienotu laika maiņu pēc iespējas vairāk valstīs, jo pretējā
gadījumā rodas sarežģījumi pārrobežu darījumos.
Veselības nozares pārstāvji norādījuši, ka papildu gaisma pēcpusdienās vei
cina gan psiholoģisko veselību (depresijas u.c. profilakse), gan fizisko veselību –
D vitamīna sintēze, kā arī garākas gaišās vakara stundas palielina iespēju
iedzīvotājiem nodarboties ar dažādām fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā.
Vienlaikus tiek norādīts, ka atsevišķiem cilvēkiem laika maiņa rada disbalansu
fizioloģiskajā diennakts ritmā un var izraisīt miega traucējumus, kam savukārt
ir ietekme uz uzmanību un modrību; jūtīgāk laika maiņa ietekmē cilvēkus ar
psihiskās veselības traucējumiem.
Transporta nozares komersanti viennozīmīgi norādījuši, ka svarīga ir
harmonizēta pieeja laika maiņai Eiropas Savienības teritorijā. Šobrīd skaidri
vērojams administratīvais slogs tiem komersantiem, kuriem notiek sadarbība ar to
valstu komersantiem, kurās neveic pāreju uz ziemas un vasaras laiku.
Vienlaikus aptaujas rezultāti apliecina, ka lielākā daļa sabiedrības, kas piedalījās
aptaujā, proti, divas trešdaļas, esošo kārtību neatbalsta un uzskata, ka Latvijai būtu
jāpāriet uz vasaras laiku un tajā jāpaliek pastāvīgi, jo šī laika josla ir atbilstošāka Latvijai.
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Kamīnā vēji smiedami dejo,
lapas no kokiem uz zemi caur laikiem klejo.
Vēl vasara kavējas vīgriežu pļavās,
vēl taureņi dejo debesīs savās.
Vēl smaržo uz galda tasīte smalkas tējas
vēl dienas neskumst,
vien diedamas sirsnīgi smejas.
		
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Ainai Akmeņlaukai, Maigai Bandeniecei, Spodrai Veronikai Bandeniecei,
Genovefai Dumbrei, Alfredam Kūlēnam, Emīlijai Rubulei,
Olīvijai Seļickai, Rutai Šteinbergai,
70 gadu jubilejā Kārlim Baumanim un Garutai Bervaldei,
85 gadu jubilejā Arendam Jānim Lapiņam un Elgai Strautiņai!
Par gadiem nav jāskumst,
Lai jau tie skrien,
Kā magones lapas vējā.
Ja, gadi skrien un netiec līdzi,
Ja pelēko nedienu pratīsi nīst
Tad mūžīgi jauna būs dvēsele!

Lidija!

Sveicam Tevi dzīves skaistajā jubilejā!
Vēlam daudz saulainu dienu,
spēku, veselību, izturību
dzīves turpmākajos gados!
Upesgrīvas pensionāru galdiņš

Līdzjūtības
Izbraukuma tirdzniecības grafiks 23. oktobrī
09.30 pie SIA „MEŽMAĻI”;
10.00 pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
11.00 pie Tautas nama;
11.30 pie ambulances;
11.45 pie skolas;

Pateicības

Kā ar rudens lietus lāsēm
Sirds ar skumjām sarunājas.
Skumju brīdī esam kopā ar Viju
Klēveri un pārējiem tuviniekiem,
Gunas tanti pēdējā ceļā pavadot.
Grudkinu ģimene

12.10 pie veikala „TOP”;
12.30 pie bērnudārza;
14.00 pie SIA „Sabiedrība IMS”;
15.00 pie Saieta nama,
		Upesgrīvā.

Sludinājumi

Paldies visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja, bija kopā ar mums, kad kapu
kalniņā pavadījām mūsu mīļo Kristīnīti.
Tuvinieki

* * *
Liels, liels paldies GUNTAI ENZELEI par drēbēm un apaviem.
Sociālais dienests

 Sieviete ar bērnu vēlas īrēt dzīvokli, vēlams
vismaz 2-istabu, ja iespējams ar necaurstaigājamām
istabām. Tel. 27789250.
 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas,
neapstrādātu dzintaru. Tālr. 29621515 Jānis.
 Kvalitatīvi bruģēšanas un celtniecības pakalpojumi. Zvanīt: 28837240.
 Elektromotoru remonts. Tukuma nov.,
Slampes pag. „Brauciņi”. Tel. 29253411.

Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centra darba laiks
no 2015. gada oktobra:
Pirmdienās: no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00
Otrdienās: no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00
Trešdienās: no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00
Ceturtdienās: no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00

Sporta pasākumi OKTOBRĪ
09.10.
14.10.
16.10.
21.10.
24.10.
25.10.
25.10.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 8. posms.
Talsu novada atklātā olimpiāde sportā – futbols
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 3. posms – 7–8. kārta
Talsu novada atklātā olimpiāde sportā – futbols
Mērsraga kauss pokerā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 8. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 8. posms

Mērsraga vidusskola
Talsu 2. vidusskola
Kafejnīca „Kreses”
Talsu 2. vidusskola
Kafejnīca „Kreses”
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

17:00
10:00
17:00
10:00
10:00
10:00
12:00

Sporta organizators I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Izsakām dziļu līdzjūtību Vijai
Klēverei un tuviniekiem, krustmāti
Gunu mūžībā pavadot.
„Delfīnu” mājas iedzīvotāji
Gan sāpju dienas, gan saules rīts
It viss tiek klusi zemē tīts.
		
(E. Vērsis)
Skumju brīdī esam kopā ar Viju
Klēveri un piederīgajiem Gunu Ēriku Pauliņu aizsaulē aizvadot.
Ambulances un aptiekas
kolektīvi
Ja es varētu.
Es pasauli rokās saņemtu
Un noglāstītu.
Ja es varētu.
Es prieku mētātu,
Kā rudens lapas mētā.
Ja es varētu.
Es mīlestībā dalītos,
Kā Dieva maizē dalās.
(G. Ristameca)
Sāpju smagumu dalām ar Kristīnes Gabranovas tuvajiem – ģimeni, draugiem, darba kolēģiem.
Klīnisko sociālo darbinieku
asociācija
Saulīt’ tecēj’ tecēdama,
Es paliku pavēnī:
Nav vairs savas māmuliņas,
Kas ieceltu saulītē.
		
(L. t. dz.)
Ļoti skumstam un izsakām visdziļāko līdzjūtību Gobergu ģimenēm, jauno māmiņu Kristīni zaudējot.
Guna, Olivija

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē,
Gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā –
es esmu pie jums!
		
(Ā. Elksne)
Skumstam kopā ar tuviniekiem,
Kristīni Gabranovu pāragri zaudējot.
RSU Labklājības un
sociālā darba katedras kolektīvs
Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar Tevi parunāt,
Un Tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
		
(I. Mežnora)
Skumju brīdī esam kopā ar piederīgajiem, no Kristīnes Gabranovas atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība
Visskaistākā dzīve var pārtrūkt,
Negaidot rieta,
Neprasot sirdij,
Cik sāpju tā aizejot atstāj…
(J. Jaunsudrabiņš)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, Kristīni mūžībā pavadot.
Ziedu kioska meitenes
Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to tev parādīt...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām.
(A. de Sent Ekziperī)
Izsakām līdzjūtību Emīlam,
māmiņu zaudējot.
3. klases audzinātāja,
bērni un vecāki
Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.
(V. Kokle-Līviņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mārtiņam Gobergam, sieviņu pēkšņi zaudējot.
Mārtiņa klasesbiedri

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet Tavi – pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.
(K. Apškrūma)
Skumju brīdī esam kopā ar
Emīlu, māmiņu aizsaulē aizvadot.
2. klases skolēni,
viņu vecāki un skolotāji
Man liekas, ka lidot protu,
Paceļu spārnus kā lidotājs otu
Un lidoju,
Lai Dievs ir ar jums
Man pieder spārni
Un debesu jums.
(H. Feldmanis)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
mīļu mammu, vecmāmiņu Ausmu
Balodi mūžībā aizvadot.
PII „Dārta” darba kolēģi
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām līdzjūtību Jāzepam
Stobovam brāli mūžībā pavadot.
SIA „Sabiedrība IMS” NAI kolēģi
Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem
būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M. Bendrupe)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Vairai Vārpiņai tēvu kapu kalniņā
guldot.
Mērsraga PII „Dārta” kolektīvs
Sāp sirds, no tēva šķiroties,
Kad viņa taka smilšu kalnā iet.
		
( J. Rūsiņš)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Vairai, tēti smilšu kalniņā pavadot.
„Sprīdīšu” auklīte, audzinātāja,
bērni un viņu vecāki
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