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ES ESMU
LATVIJA!
No sirds sveicu brīvos mērsradzniekus brīvajā Latvijā! Latvijas valsts
dzimšanas diena ir mūsu kopīgie,
bet arī katras latviešu ģimenes personīgie svētki. Latvijas dzimšanas
diena, mūsu brīvības simbols un
atgādinājums – tas ir kaut kas personisks ikvienam. Latvijas brīvība sniedz mums katram savu brīvību –
brīvību domāt un paust savas domas, brīvību rīkoties un atbildēt par
savu rīcību, brīvību celties un aiziet, arī brīvību izvēlēties un palikt.
Tikai no katra paša atkarīgs, kādu izvēli mēs izdarīsim. Katru izvēli
mēs izdarām – iekšēju vai ārēju spēku un aicinājumu saukti, izcīnot
savas iekšējās domu cīņas un pārvarot sadzīves apstākļus. Nereti nonākam dilemmas priekšā par savu personīgo izvēli, vēlmi būt pieņemtam un atzītam sabiedrībā, kuras daļa esi, starp vēlmi ticēt saviem
ideāliem un tos nenodot skarbās realitātes priekšā.
Par katru savu izvēli mēs maksājam dārgi, tāpēc, šodien, svinot Latvijas dzimšanas dienu, lai katrs spējam sev atbildēt, ko man nozīmē
brīvā Latvija, cik tālu esmu gatavs iet, lai nosargātu savu brīvību –
iekšējo un personīgo, kā arī mūsu visu kopējo un vienojošo. Lai ikviens šodien varam ar pārliecību teikt – ES ESMU LATVIJA!
Patiesā cieņā, Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Informācija!
Mērsraga novada pašvaldības kase piektdienās – slēgta!
Upesgrīvas Saieta namā 29. novembrī plkst. 13.00 tikšanās ar Ivetu Orbidāni – ajūrvēdas masāžu un reiki meistari, parapsiholoģi un ezotēriķi. Laipni
lūgti visi interesenti!
Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvu – 25. novembrī, plkst. 12.00.
4. decembrī plkst. 18.00 kultūras namā – Ziemassvētku labdarības koncerts.

Redaktores sleja
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Materiālus var iesū
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izdodas atrast patiesos ideālus, vērtību
pamatu, dzīves misiju, uzņēmību, drosPaldies!
mi, gudrību un mīlestību strādāt un
nest labus augļus gan darbā, gan rūpēs
par ģimeni un tuviniekiem. Kopīgi rūpēsimies par Latvijas tautu un valsti tā, lai tā stipra un droša pastāv cauri laikiem. Sirsnīgi sveicu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!

18. novembrī sveiksim!
Tituls „Goda mērsradznieks” piešķirts Arnoldam
Šteinbergam par mūža ieguldījumu zvejniecības un
jūrniecības attīstībā Mērsragā.
Ar Pateicības rakstiem apbalvos:
Maiju Birznieci – par ilggadēju un apzinīgu darbu;
Arturu Birznieku – par ilggadēju un apzinīgu darbu;
Andi Upesjuri – par apzinīgu, godprātīgu darba veikšanu;
Ingunu Grīnvaldi – par Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas vārda popularizēšanu;
Ivaru Indruškeviču – par veiksmīgu sporta pasākumu organizēšanu novadā un starpnovados;
Aiju Barovsku – par augsta līmeņa pasākumu organizēšanu Mērsraga novadā;
Ilzi Mosu – par radošu darbību pedagoģiskajā procesā, augstu atbildības sajūtu;
Elmāru Spundi – par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu;
Intu Apsi – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, sabiedrisko aktivitāti;
Anitu Miķelsoni – par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, 80 gadu jubilejā;
Ligitu Šuci – par ilggadēju un augsti profesionālu darbu;
Annu Grineizeni – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Lidiju Āboliņu-Ābolu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Aivaru Sproģi – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Ausmu Grunti – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Izoldi Erkenu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Edgaru Ozolu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Austru Fiņķi – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Kārli Grīnbergu-Zaļkalnu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Zinaidu Zihmani – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
Aleksandrinu Barilo – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
Benitu Druviņu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
Frici Ermansonu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
Veltu Karlsoni – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
Arendu Lapiņu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
Martu Lubgāni – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
Annu Mihailovu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
Elgu Strautiņu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
Mildu Graviņu – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 90 gadu jubilejā;
Austru Lasmani – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 90 gadu jubilejā;
Vilmu Rozenfeldi – par mūža ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 95 gadu jubilejā.
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Gada balva kultūrā

 Bākas ielas radošā komanda vēlreiz saka lielu PALDIES visiem, kuri pielika roku,
lai svētki izdotos! Esam ieguvuši pirmo ceļojošo kausu Mērsraga kultūras dzīvē! Urrā!

31. oktobrī Mērsraga Tautas namā notika vēl nebijis pasākums – gada balvas kultūrā pasniegšana.
Katrs no Mērsraga Tautas nama amatierkolektīviem izvirzīja vienu savu kandidātu. Balvas saņēma:
Ritma Vinklere no vokālā ansambļa „Kaprīze”, Astrīda Neilande no deju kopas „Silva”, Pārsla Birzniece no rokdarbnieku pulciņa, Arnis Orlovs no amatierteātra „Etīde”. Balvas par ieguldījumu kultūrā
saņēma arī Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Inguna Grīnvalde un Lilita Ozola no
PII „Dārtas”. Tāpat balvu saņēma Anatolijs Šamajevs par kultūras notikumu iemūžināšanu. Izstādē
„Mans Mērsraga novads” vislielāko balsu skaitu saņēma
Sandijas Štreinertes
kaklarota – arī Sandija saņēma balvu.
Ceļojošo balvu –
kausu – saņēma
Bākas ielas svētku
organizētāji. Ideja šai balvai: kausa
saņēmēji būs arī lēmēji, kam kauss tiks
nākamgad.

Dārtas audzēkņu darbu izstāde
Mērsraga TIC

„No svītriņas līdz
rudens krāsu varavīksnei...”
Bērnība ir bērna visskaistākais un visradošākais laiks! Skolotājs iedod
ideju, bet bērns, ļaujot vaļu fantāzijai, var izveidot visu tā, kā tikai viņš spēj
iztēloties! Bet, lai fantāzija raisītos – ir jāapgūst dažas zīmēšanas tehnikas:
otu un spiedogu nospiedumi, gleznojumi uz sausas pamatnes, krāsu pludinājumi, skrāpējumi un vēl citi paņēmieni.
Bērns allaž bijis izdomas bagāts. Jaunā apgūšana izraisa attiecīgu aktivitāti – jaunapgūtās prasmes likt lietā – izmēģināt šīs prasmes, pielietot jaunos
mākslinieciskās izpausmes veidos. Bērnu aizrauj pats radīšanas process, kur
viņš variē ar jaunapgūto tehniku un savu ideju.
„Dārtā” mācās daudz radošu bērnu, kuriem patīk zīmēt, līmēt, veidot un
„ķimerēt” dažādas interesantas lielas. Kā no maza „švīkotāja” izaug radošs,
darbīgs un varošs mazais mākslinieks – varēsiet redzēt nelielā izstādē „No
svītriņas līdz krāsu varavīksnei...” Mērsraga Informācijas centrā. Izstādē
redzamie darbiņi tapuši septembrī un oktobrī gan nodarbību, gan ārpus nodarbību laikā, mācību procesa ietvaros.
Pirmsskolas izglītības iestāde ir veiksmīgs sākuma punkts bērna radošuma veicināšanai. Radošums nerodas ne no kā. Tā izkopšanā nozīmīga vieta
ir bērna redzesloka paplašināšanai kopumā. Bērns savā izpausmē ir brīvs,
viņa radošā darbība iztēli virza arvien jaunos apvāršņos, meklējumos un pētījumos. Mūsu pienākums ir dot bērniem iespēju pašrealizēties, radīt tādus
apstākļus, kas ļauj attīstīt viņu individuālās spējas un individualitāti. Bērni
izjūt lielu prieku, kad pieaugušie novērtē viņu centienus un ir lepni, ka viņu
darbiņi tagad rotās Informācijas centra telpas.
Lai bērnu darbiņi silda un priecē ikviena Informācijas centra apmeklētāja
sirdi!
Terēzija Zondaka, Mērsraga PII „Dārta” metodiķe

Mērsraga termokoks –
izstādē Norvēģijā!
No 14. līdz 17. oktobrim Norvēģijā, Lillestrom izstāžu zāļē notika „Bygg
Reis Deg 2015” jeb Celtniecības izstāde. Izstāžu komplekss sastāv no 5 lielām
hallēm, kurā piedalās vairāk kā 540 celtniecības un ar celtniecību saistītas
kompānijas. Izstādē ir pārstāvētas 16 valstis.
Arī uzņēmums „Nordtraders”, kas Mērsragā ražo termokoku, piedalījās
izstādē ar savu atsevišķu stendu. Zīmīgi, ka jau izstādes pirmajās stundās
Arņa Anspoka projektētais stends guva lielu atsauksmi ne vien no viesiem,
bet arī no citiem dalībniekiem.
Uzņēmuma vadītāji Edgars Rupeiks un Edgars Juhnevičs apstiprināja,
ka, projektējot un uzstādot stendu, izmantots nesen termēts kokmateriāls,
tādejādi stends piesaistījis apmeklētājus gan vizuāli, gan ar patīkamo
termēšanas procesā radīto kokmateriāla aromātu.
Mērsragā ražotā produkcija ir pieprasīta ne vien Latvijā, bet arī
Skandināvu valstīs, jo tas ir ekoloģisks un ilgmūžīgs produkts. Kokmateriāls
iegūst unikālās īpašības, bez jebkādas ķīmijas, tas tiek karsēts līdz 180–
200 grādos, rezultātā kokmateriāls nevērpjas, nesveķo un ir mitrumizturīgs.

Sākas labo darbu laiks!
Lieliska iespēja jau laikus gādāt Ziemassvētku dāvanas! Nāc uz Mērsraga Informācijas centru un iegādājies Mērsraga rokdarbnieču klubiņa gatavotos sapņu
ķērājus! Visa ietirgotā naudiņa tiks ziedota Mērsraga
sociālajam dienestam – bērnu vajadzībām!

Mērsraga rokdarbieču klubiņš

 Ar priekšnesumu uzstājas „Kaprīzes”, tikai šoreiz
iejūtoties dejotāju tēlā.
 Gluži kā īstā balvu pasniegšanas ceremonijā – ar visu
orķestri!

Tukuma kamermūzikas festivāls
„Rudens krāsas mūzikā”
23. oktobrī, Tukuma Mūzikas
skolā un Durbes pilī norisinājās 2.
Tukuma kamermūzikas festivāls
„Rudens krāsas mūzikā”. Tā iniciatore Tukuma Mūzikas skolas direktore Ligita Zemniece stāstīja, ka krāšņo
lapu laiks ir īstais mirklis, kad aicināt
ciemos draugus un ļaut skanēt tikpat
krāšņiem mūzikas instrumentiem –
klavierēm, vijolēm, klarnetēm, flautām
un citiem. Festivālā piedalījās Tukuma
Mūzikas skolas jaunāko klašu vijolnieku ansamblis, instrumentālais trio
„Noskaņa”, kokļu ansamblis un klarnešu ansamblis, Olaines Mākslas un
mūzikas skolas jauktais ansamblis, Babītes Mūzikas skolas vijoļu ansamblis
un čellu kvartets, Birzgales Mūzikas

skolas pūšam
instrumentu ansamblis,
Engures Mūzikas un mākslas skolas
klavieru ansamblis, Ventspils Mūzikas vidusskolas jauktais ansamblis,
Auces Mūzikas skolas instrumentālais
ansamblis un Šauļu 1. Mūzikas skolas vijoļu ansamblis „Fiori musicali”,
kā arī mūsu – Mērsraga Mūzikas un
mākslas skolas flautu ansamblis, kurā
spēlēja 4. klases audzēknes Sanija
Luīze Ščebrova un Līga Fiņķe. Šoreiz
meitenes spēlēja trio kopā ar savu skolotāju Jutu Frēlihu un koncertmeistari Inguna Grīnvaldi. Tas tika pozitīvi
atzīmēts arī no organizatoru puses, ka
bērni muzicē kopā ar savu pedagogu.
Visi ansambļi atskaņoja divus skaņdarbus. Katrs ansamblis bija atšķirīgs

gan sastāva, gan izpildījuma, gan tērpu
ziņā. Pirmā daļa notika nelielajā, bet
mājīgajā Tukuma Mūzikas skoliņā, bet
otrā – noslēguma daļa – skaistajā Durbes pilī, kur muzicēja festivāla izcilākie
ansambļi. No savas puses gribu pateikt,
ka visi bija ieguldījuši daudz darba un
pūļu, gatavojoties šim pasākumam. Es
domāju, ka pilnīgi visi dalībnieki mājās aizbrauca priecīgi un gandarīti, jo
pilnīgi visi saņēma pateicības un dāvaniņas. Pēc festivāla sekoja sadraudzības un pārrunu vakars. Tajā varēja
tuvāk iepazīties ar citiem dalībniekiem
un skolotāji varēja pārrunāt turpmākos sadarbību plānus.
Inguna Grīnvalde,
klavierspēles pedagoģe

Jaunāko grāmatu apskats
„Rudentiņš bagāts vīrs” – savācis pilnus apcirkņus ar
dažādām rudens veltēm, tā arī bibliotēkas apcirkņi – plaukti
piepildīti ar jaunām veltēm – grāmatām, pavisam 61. Lai
grāmatu draugi būtu informēti par jaunākajām grāmatām,
tad īss apskats.
Ievērojami pieaudzis spriedzes trilleru un kriminālžanra
grāmatu klāsts. J. Nesbē daiļrades cienītājiem – divi jauni
darbi „Spoks” un noslēdzošais darbs par detektīvu Hariju
Holu – „Policija”. S. R. Berjlindu grāmata „Melnā rītausma”
ir triloģijas noslēgums. Arī iemīļotajai zviedru rakstniecei
K. Lekbergai divi jauni romāni „Pamestais bērns” un „Nāras
sauciens”. Tāpat arī K. Ingelmane-Sundbeja radījusi jauno
darbu „Aizdevums – sudrabs, laupījums zelts” par spriganās
pensionāru kompānijas jaunajiem piedzīvojumiem.
Slepkavības, negaidīti notikumu pavērsieni... un nebeidzamu
noslēpumu jūra būs sastopami jaunajā B. Miņjē darbā „Aplī”.
Savukārt K. Bonfiljoli piedāvā savu triloģiju „Mortekajs:
Netēmē uz mani” – triloģijas 1. grāmata un 2. grāmata „Galanti ar revolveri”. Čārlijs Mortekajs kopā ar savu rīkļurāvējam
līdzīgo kalpotāju Džoku nemitīgi iekuļas visdažādākajās
nepatikšanās – slepenpolicija, niknas ārvalstu valdības, zagtas gleznas un noslepkavoti klienti. Detektīvžanra labākajās
tradīcijās būs ieturēts J. K. Valgrēna darbs „Ēnu vīrs” –
dzēlīga spriedze, neskaitāmi sižeta pagriezieni. Iznācis otrais
romāns par detektīvu Roju Greisu „Mirušajiem pa pēdām”,
kuru sarakstījis P. Džeims. Par godu A. Kristi 125 jubilejai S. Hanna uzrakstījusi „Monogrammu slepkavības”, kurā
autore prasmīgi atdzīvinājusi A. Kristi iemīļoto detektīvu
Erkilu Puaro. Spriedzi līdz pēdējai lappusei saglabājis Dž. Patersons darbā „Kurš mirs pirmais”. Savukārt Č. Abdullajevs romānā „Vientuļo siržu nams” izvirza hipotēzi: ir grūti
saskatīt dvēseli tur, kur tik smagi cieš miesa. Lī Čaildam jauna
grāmata „Viens pret visiem” – jauni piedzīvojumi, spriedzes
pilnas situācijas. P. Svonsons trillerī „Līdz nāve mūs šķirs” tik
velnišķīgi samudžinājis sižetu, ka vairākkārt liks aizrauties
elpai. Savukārt spriedzes lielmeistars D. Morels, jaunajā darbā
„Nāves inspektors” izmantojis reālus faktus par atentātiem
pret karalieni Viktoriju. Elpu aizraujošu trilleri „Mednieks”
radījis T. Vuds ar izcili noslīpētām cīņas ainām. Mistisku,
noslēpumainu psiholoģiskās spriedzes darbu „Marionešu
meitas” uzrakstījusi M. Ērnestama. Aizraujošs un skarbs
fantāzijas trilleris „Bads” padevies M. Grāntam. K. Kīzija
„Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu” ir viens no tiem retajiem romāniem, ko ar milzīgu prieku no jauna atklāj katra
lasītāju paaudze.
Papildinājumu ieguvis romantisko grāmatu klāsts.
Lasītājiem iemīļotai autorei K. Dodai jauns darbs
„Skandāliste”. S. Larkas jaunās triloģijas trešā grāmata
„Maoru dievietes asaras”. Divi jauni darbi iemīļotajai auto

rei Dž. Devero „Mēnesgaismas simfonija” un „Jasmīna
smarža”. Iecienītajai autorei Dž. Menselai arī jauns darbs
„Mīlestības neparedzamās sekas”. Kārtējais darbs N. Ro
bertsas daiļrades cienītājiem „Sausserža saldā smarža”, no
šī romāna bagātīgi plūdīs siltums un romantika. Pēdējā
laikā popularitāti ieguvuši K. Frīmenas darbi, lasītāju
vērtējumam jauns romāns „Evergrīnas ūdenskritumi”. Arī
iecienītajai rakstniecei S. E. Filipsai jauna grāmata „Varoņi
ir mana vājība” – emocionāli dziļš un pacilājošs romāns ar
asprātīgiem dialogiem. K. Kellija ir rakstniece, kura liks
jums apraudāties un just līdzi viņas grāmatas „Viss sākās ar
Parīzi” varoņiem. Jūsu ieskatam mūžībā aizgājušās autores
M. Binčijas pēdējais darbs „Nedēļa viesu namā”. Sirsnīgu,
cerīgu un ļoti romantisku grāmatu „Randiņš tējnīcā”
izde
vies radīt M. Dzonsonei. Labā valodā savukārt būs
uzrakstīts E. Džeimsas „Atmiņu ezers”. Aizraujošu romānu
„Mantojums”, kas aptver vairākas ģimenes paaudzes radījusi
K. Veba. Laimīgas mīlestības romānistei Dž. Ostinai iznācis
romāns „Lēdija Sūzana”. Patiess stāsts „Pūra mednieks”, par
19. gs. siržu valdnieci Sisī un kavalērijas kapteini Beju un
par cīņu starp mīlestību un pienākumu, izdevies D. Gudvinai.
Jaunumi arī latviešu literatūras klāstā. Jauns darbs
D. Dreikai „Kaimiņu būšana” – sižeta līnija savērpjas ap
mūsu viesstrādnieku likteņiem. Dz. Žuravskai kārtējais darbs
„Rampas viņā pusē”. Dzejas cienītājiem jauns M. Laukmanes
dzejoļu krājums „Runā ar mani”. Ir papildinājusies sērija
„Lata romāns” M. Zīle „Dullā dzeguze”, M. Krekle „Zaudētāja
guvums”, I. Enģele „Labais cilvēks” un D. Butrima „Caur tinas aci” .
Jauni vēsturiski un dokumentāli darbi. V. Suvorovs
„Oblom. Izgāšanās” – dižās desmitgades hronika. Un
A. Bērziņš savā grāmatā „Nepublicētās atmiņas” atceras
Ulmaņa apvērsumu 15. maijā, paver priekškaru uz tā laika
politiskajām aizkulisēm un norisēm. A. Bērziņš no 1934. līdz
1940. gadam atradās notikumu epicentrā.
Filozofiska rakstura darbi. K. K. Germers „Nepārmet
sev”. Apzināts ceļš uz sevis pieņemšanu. Obligātā literatūra
ikvienam, kas vēlas ielēkt atpakaļ dzīve vilcienā. „Cāļa zupa
mātes dvēselei”, stāsti, kas sasilda sirdi un spēcina mātes garu.
„Kosmoloģija un apziņa” – mūsdienu zinātnes augstākais
jautājums ir – kas ir prāts, kas ir prāta izcelsmes avots.
Skolas vecuma bērniem divas K. Olsones grāmatas
„Sudraba puisēns” un „Akmens eņģeļi”.
Pavisam mazajiem lasītājiem; „Princešu piedzīvojumi” un
„Sniegbaltīte un noslēptie dārgumi”.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere
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Mērsraga novada Domes 20. oktobra sēdē nolēma:
1. Noteikt 2 lietošanas mērķus īpašumam „Kanāla iela 7”,
Mērsrags, Mērsraga novads, kad. Nr. 8878 003 0524, kopējā platība 0,294 ha:
1) platībai 0,12 ha – apbūves zeme, kods 0601 (0,095 ha – zem
ēkām un ceļiem;0,025 ha l/s izmantojamā zeme),
2) platībai 0,174 ha – l/s izmantojamā zeme, kods 0101 (0,174 l/s
izmantojamā zeme)
2. 2016. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš
ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
3. Apstiprināt zvejniecības un licensēšanas komisijas nolikumu
„Par zvejas tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Mērsraga novadā.
4. Par Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītāju iecelt Agnesi Kreicbergu. Noteikt darba algu 80%
apmērā no izpilddirektora amata algas likmes.
5. Apstiprināt Mērsraga vidusskolas interešu izglītības pulciņus, kas tiek finansēti no valsts budžeta mērķdotācijas Mērsraga
novadā:
6. Atbalstīt personas ievietošanu ilgstošās aprūpes iestādē.
7. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Mērsraga novadā”.
8. Apstiprināt saistošos noteikumus „Dzīvokļa pabalsts bērniem un bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gadības”.
9. 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).
10. Apstiprināt noteikumus „Par skaidrās naudas uzskaiti
Mērsraga novada pašvaldībā”.
11. Pieņemt lēmumu,
1) Zemes vienībai 15,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0979 mainīt zemes lietošanas mērķus nosakot

 Platībai 14,19 ha zemes lietošanas mērķi Publiksie ūdeņi, kods 0301,
 Platībai 0,1945 ha zemes lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001;
2) Samazināt zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003
0146 platību, kam noteikts zemes lietošanas mērķis Noliktavu
apbūve, kods 1002, par 0,0852 ha;
3) Zemes vienībā 8878 003 0146 ietilpstošajai platībai
0,0852 ha noteikt jaunu zemes lietošanas mērķi Jūras ostas un
jūras ostu termināļu apbūve, kods 1107,
4) Zemes vienības daļai 1,3471 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 8031, kas iznomāts a/s „Mērsrags”,
noteikt zemes lietošanas mērķi Noliktavu apbūve, kods 1002.
2) Izteikt Mērsraga novada Domes 2015. gada 21. jūlija sēdes
(protokols Nr. 8) lēmumu Nr. 5 „Par lietošanas mērķiem Mērsraga
osta teritorijā ietilpstošajiem gabaliem” sekojošā redakcijā:
1) Zemes vienības daļai 0,9946 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 8032, kas iznomāta SIA „Monolith”,
noteikt zemes lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001;
2) Zemes vienības daļai 0,1945 ha platībā ar kadstra apzīmējumu 8878 003 0979 8002, kas iznomāta SIA „Monolith”,
noteikt zemes lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001;
3) Zemes vienība sdaļai 0,0852 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 8033, kas iznomāts SIA „HAUT”, noteikt zemes lietošanas mērķi Jūras ostas un jūras ostu termināļu apbūve,
kods 1107.
13. Grozījumi Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada budžetā:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada budžeta ieņēmumu plāna pieaugumu 8 243 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada grozītu
budžeta ieņēmumu plānu 1 619 811 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības izdevumu plāna
pieaugumu 8 243 euro apmērā
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada grozītu
budžeta izdevumu plānu 1 564 992 euro apmērā.
Sekretāre Madara Brāle

Saistošie noteikumi Nr. 10/2015
APSTIPRINĀTS:
Ar Mērsraga novada Domes 2015. gada 20. oktobra sēdes lēmumu Nr. 3
(protokols Nr. 11)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā 2016. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo punktu, 45. pantu un
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta (2) daļas 9.1 punktu, 3. panta (1.4 ) daļu, un 9. panta (2) daļu,
Pārejas noteikumu 40.2. punktu
1. 2016. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt saimnieciskajā darbībā neizmantojamās dzīvojamo māju palīgēkas, ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu pie-

spiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un
licencēšanas komisija informē
Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ir sākusies pieteikšanās 2016. gada zvejas rīku limitiem. Pieteikšanās sākas 2015. gada 10. novembrī un ilgs līdz 2015. gada 10. decembrim.
Pretendentiem Mērsraga novada pašvaldības kasē ir jāiesniedz iesniegums un laivu dokumentu (Reģistrācijas apliecība vai
patapinājuma/nomas līgums) kopijas. Juridiskām personām papildus vēl jāiesniedz komerclicences kopija.
Iesniegumu adresēt Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisijai un tajā norādīt:
Fiziskām personām:
Vārds, uzvārds,
Tālruņa numurs,
Deklarētā adrese;
Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures ezers vai Rīgas jūras līcis);
Pieprasītie zvejas rīki.

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

Dokumentu kopijas lūdzam sagatavot savlaicīgi, jo Mērsraga novada pašvaldībā kopijas netiks veiktas. Kopēšanas pakalpojumi tiek
sniegti bibliotēkā un informācijas centrā.
Atgādinām, ka pretendentiem ir jābūt nokārtotām saistībām pret pašvaldību.

Spēlfilma „Romeo n ‘Džuljeta” –
28. novembrī
28. novembrī Mērsraga Tautas namā demonstrēs režisora Māra Martinsona spēlfilmu par mūsdienu jauniešu attiecību līkločiem. «Romeo n 'Džuljeta» ir režisora Māra Martinsona un scenāriju autora Nila Saksa darbs, kuri
kā filmas sižetisko vadlīniju izraudzījušies visā pasaulē labi zināmo Viljama
Šekspīra traģēdiju „Romeo un Džuljeta”, tikai šoreiz darbība pārcelta uz
mūsdienām, uz reālo Latvijas vidi Jūrmalā un Rīgā, kur gandrīz skaitliskā
līdzsvarā dzīvo divu valodu kopienas. Filmā satiekas nevis divas naidīgi
noskaņotas dzimtas, bet gan divu nāciju jaunieši, kas dzīvo vienā valstī, bet
dažādās sabiedrībās. Filmas režisors min, ka ļoti vēlētos, lai šī filma Latvijā
dzīvojošiem cilvēkiem būtu atspēriena punkts raudzīties uz ieilgušajām nacionālajām problēmām no cita skatu punkta. Lai cilvēki
negaidītu valdības viedokli par šo konfliktu atrisināšanu, bet sāktu paši ar sevi. Viņš uzskata, ka šī filma varētu kļūt par ļoti aktuālu
un nepieciešamu Latvijai. Martinsons sapulcējis savā komandā galvenokārt jaunus, mērķtiecīgus jauniešus bez iepriekšējas kino
pieredzes, kuri kopā ar profesionāļiem radījuši lielisku aktieru ansambli. Filmā kā aktieri piedalās Germans Andrejevs, Laura Luīze
Dzenīte, Gustavs Ķibilds, Maksims Busels, Aleksis Vilciņš un citi. Filmas mūzikas autori ir Māra Upmane-Holšteine, Andis Ansons,
bet tituldziesmu radījuši Raimonds Pauls un Guntars Račs.

Hildu Pūliņu pieminot...
Pelēki klusais Veļu laiks daudziem no mums ļauj atcerēties
aizgājušos, jo pat sveču liesmiņa uz galda ietrīsas, šķiet, no kāda
mūsu tuvinieka vai drauga elpas un šī kustība iešūpo atmiņas.
Aizejošais gads Mērsraga skolai licis atvadīties no vairākām
nozīmīgām personībām, tomēr pēdējā laikā visvairāk pieminam
tautas deju dvēseli Hildu Pūliņu.
Šo skolotāju droši var dēvēt gan par lēdiju, gan – mīļu
mammu saviem neskaitāmajiem sākumskolēniem. Vienmēr
eleganta un ar paceltu galvu, koncentrējusies darbam, tajā pašā
laikā ļoti sirsnīga un ar humora dzirksti acīs. Skolotāja prata kopt
vidi sev apkārt, arī novērtēt un sargāt cilvēkus blakus.
Pati būdama ar spēcīgu jaunrades vilkmi, viņa mācēja
iekustināt un aizraut sev līdz gan mazus, gan lielus. Pateicoties
Hildai Pūliņai, Mērsragā izauga un nostiprinājās spēcīgi tautas
deju kolektīvi – gan skolēnu, gan vidējās paaudzes. Jau drīz pēc
viņas ienākšanas skolas kolektīvā pirmajos pēckara gados deju
kolektīvs tika izvēlēts piedalīties Vispārējos dziesmu un deju
svētkos. Tas bija aizrautības pilns laikmets, kurā neiztika arī bez
savstarpējas izjokošanas (J. Šteinberga atmiņas) – īsti piemērots
laiks Hildai Pūliņai, te arī īpaši izpaudās viņas dzirksteļojošais
radošums. Bez tam viņa pati darināja tērpus un aksesuārus šim
kolektīvam, lai tas lielajos svētkos būtu pamanāmāks – savā
darbā viņa ieguldīja sevi visu. Un tāpēc neviens nebija pārsteigts,
ka tik ilgus gadus H. Pūliņa strādāja par direktora vietnieci un
pāris gadus pat vadīja skolu – uz viņu varēja paļauties.
Kā piemin viņas skolnieki un vēlākie kolēģi, skolotājai pats
svarīgākais dzīvē ir bijusi viņas ģimene, taču ikviens Mērsraga
skolas absolvents ir jutis, ka ir arī otras viņas ģimenes – skolas –
loceklis. Viņas mīlestību ne tikai uz deju un teātri, bet jo īpaši
uz saviem skolēniem izceļ visi, ar kuriem iznākusi saruna par –
spilgto personību – Hildu Pūliņu. It visu, kam viņa pieskārās,
Skolotāja padarīja īpašu, tāda viņa bija arī kā pedagoģe –
neaizmirstama. Pēc Lailas Lindes vārdiem: „Viņas skolēni
vienmēr bija zinātkāri, radoši, mīlēja dziedāt un dejot, piedalījās
visos skolas rīkotajos pasākumos. Kad viņa audzēkņus pavadīja
uz 5. klasi, tad svarīgākais ieteikums nākamajiem skolotājiem
darbam ar viņas bērniem bija: „Mīliet viņus!” Šis ieteikums
izteica visu viņas būtību – viņa mīlēja bērnus, mīlēja savu darbu
un ļoti mīlēja dzīvi. Viņa prata iemācīt, ka ikvienam pirmajā vietā
kā galvenās vērtības jāliek godīgums, patiesums, labestība un
sirsnība. Savā darbā viņa prata dāvāt prieku un smieklus.”
Ikviens skolas darbinieks vēlas teikt: „Paldies mūsu
cienījamajai skolotājai par kopā nostrādātajiem gadiem. Paldies
par vienkāršību, cilvēcību, par padomu, ko devi grūtos brīžos.
Paldies, ka Tu biji…”
Atmiņu liesmiņas vēl ilgi nenodzisīs Hildas Pūliņas skolēnu
un kolēģu sirdīs: „Es dzīvošu caur to labo, ko esmu tev mācījis”
(R. Blaumanis).
+ + +
Skolotāja Pūliņa savā pedagoga darbā bija spoži profesionāla: ar īpašu gudrību, bezgala mīlestību, ar dziļu cieņu pret
bērniem un viņu ģimenēm. Ar skaidrām prasībām, milzu darba
spējām un mērķtiecīga, ļoti labi apzinoties, ko grib iemācīt un kā
vislabāk to izdarīt. Iejūtīga un gaiša personība, kas prata ar savām domām un idejām, lūgumiem un norādījumiem it kā mūs,
savus skolēnus, pacelt spārnos. Viņa spēja apbrīnojami iedvesmot un atbalstīt.
Skolotājas Pūliņas stundas bija piepildītas ne tikai ar jaunām zināšanām un prasmēm, bet arī savdabīgām audzināšanas
metodēm. Šķiet, viņa zināja kādus burvju vārdus, lai audzēkņi
gribētu mācīties, paklausīt, piedalīties, turēt doto vārdu. Joprojām ausīs skan arī viņas balss: tik emocionāla – kā aktrisei katrā
situācijā, reizēm gribējās klausīties vēl un vēl, vai arī sapratām –
jāpacenšas. Interesanti, ka balsi viņa pacēla pirms palaidnībām,
piemēram, starpbrīdī apstādināja visus skolēnus koridorā (kur
vajadzēja staigāt pa divi aplī), tad iestājās pilnīgs klusums un
viņa izstāstīja savas prasības. Neviens pat neiedrošinājās Pūliņas
dežūras laikā viņu izaicināt.
Jā, skolotājas skatiens, teiktais vai klusēšana, starojošais
prieks par mūsu labajiem darbiem vai izdošanos (bieži vien
avansā) ir viņas godaprāta un talanta apliecinātāji. Skolotāja Pūliņa reizē bija pedagogs, psihologs, izcila māksliniece–rokdarbniece un diplomāte, bet, mācot tautiskās dejas, dažreiz netika
tērēti vārdi – varēja dabūt arī pa ausi. Bet dejas azartu iemīlējām
uz mūžu! Un ar gandarījumu, skaisti paldies pateikt viņa prata.
Ceru, tā bija tikai tāda draudzīga apkampšanās… – mierīga
frāze, kad, ienākot klasē uz stundu, divi puikas kāvās. Un iespaidīgs klusums, izbrīna pilns skolotājas skatiens, kas puikām
veselo saprātu uz pietiekami ilgu laiku atgrieza vietā. Elegance,
dabas dots un izkopts skaistums, stāja – stalta kā karalienei, un
varbūt tieši tādēļ mēs, meitenes, sajūsmā un bijībā gribējām savai skolotājai līdzināties. Varbūt tieši ar viņas svētību pašas kļuvām par skolotājām.
Allaž dzīvespriecīga un interesanta kopīgajos pasākumos,
klases vakaros, ekskursijās. Toreiz jau neiedomājāmies, ka audzinātājai varētu būt grūti kopā ar mums skriet, braukt, sportot, veidot teatralizētus uzvedumus ar pasakainām dekorācijām, vadīt
ārpusskolas aktivitātes un vienlaicīgi iesaistīties arī ārpusskolas
darbā. Ko jūs darītu, ja es būtu noģībusi? – reiz skolotāja kādā rasēšanas stundā mums jautāja. Viņai bija palicis slikti, taču mēs
to pat nepamanījām, jo cītīgi strādājām. Vienmēr miers un klusums, kad pildījām uzdevumus, jo tā vislabāk taču var radoši un
nopietni strādāt, domāt, apjēgt, secināt un saprast.
Mūsu bērnība Mērsraga skolā kopā ar skolotāju Pūliņu un pārējiem tā laika zelta pedagogiem bija piepildīta it kā ar dievišķīgu
enerģiju. Tolaik, šķiet, neapjautām, cik milzīga nozīme cilvēka
liktenī ir tieši pirmajam pedagogam, viņa sirdsspēkam un gudrībai – lai mēs dzīvē būtu laimīgi. Paldies, skolotāj, par mīlestībā
piepildīto laiku! Lai Jums Gaiša Mūžība!
Antra Rudzīte Staicelē
2015
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Kur uguni pavardā,
dedz gaismu skalā,
tver sauli atspulgā.
Snieg diena logā!
Mīli un iemīli sekunžu tikšķus vairāk kā citu kārt.
Piekļauj sev dzīvi un mīļos vēl tuvāk sev klāt.
Krīt zvaigznes,
un zeme iet migdama ziemas snaudienā dusēt.
Kur guni pavardā, lai laimei nav vaļas pelēki klusēt.
		
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku
dzimšanas dienā:
70 gadu jubilejā Anatolijam Aleksandrovam;
80 gadu jubilejā Anitai Miķelsonei;
81 gadu jubilejā Elgai Annai Mārtiņsonei;
82 gadu jubilejā Veltai Erķei un Kristaforam Ķēniņam;
84 gadu jubilejā Arnoldam Baumanim;
86 gadu jubilejā Maijai Anstrautai un Alidei Birutai Liepiņai;
87 gadu jubilejā Ainai Japinai un Ansim Rudzītim;
88 gadu jubilejā Ausmai Būcēnai;
89 gadu jubilejā Dzidrai Apšvalkai;
91 gadu jubilejā Marijai Radvilei!

Svecīšu vakars
Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam,
un neviens nemirst sev pašam.
Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un,
ja mirstam, mirstam savam Kungam.
Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam,
mēs piederam savam Kungam.

(Rom. 14:7- 8)

Pieminēsim savus mīļos un aizdegsim sveces
mūžības svētdienas dievkalpojumā
Mērsraga ev. lut. baznīcā 22. novembrī plkst. 11.00.

Līdzjūtības
Viņš aiziet atvieglots un brīvs,
kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs
zem ziedu segas, smaržu šūpās.
		
(V. Brutāne)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība
Inesei un tuviniekiem, tēti Edgaru
Fonzovu mūžībā aizvadot.

Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājām bērts.
Un no dziļas laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.
(M. Jansone)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Intai, dzīvesbiedru Arvīdu Elsonu
mūžībā pavadot.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību Inesei
Fonzovai, Selgai Smaidai Bērziņai
un pārējiem tuviniekiem, Edgaru
Fonzovu mūžībā pavadot.

…skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.
		
(H. Skuja)
Izsakām līdzjūtību Krišjānim
un pārējiem tuviniekiem, Arvīdu
Elsonu zaudējot.

Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Sludinājumi

23. novembrī
Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:

Mājražotājas uzņēmums

„Skaidrīte Mežzīle”,
Zvejnieku ielā 1.

Iespējams
dažādus gardumus
iegādāties gan uz vietas,
gan arī pasūtīt.

09.30 pie SIA „MEŽMAĻI”;
10.00 pie Mērsraga
pašvaldības ēkas;
11.00 pie Tautas nama;
11.30 pie ambulances;
11.45 pie Mērsraga vidusskolas;
12.10 pie veikala „TOP”;
12.30 pie bērnudārza;
14.00 pie SIA „Sabiedrība IMS”;
15.00 pie Saieta nama,
Upesgrīvā.

 Pārdod zemi pie jūras,
īpašums „Melnkalni”, 0,3602 ha,
Mērsragā. Telefons informācijai:
29264709, 29115739.
 Pārdod vai izīrē lauku māju Mērsragā. Telefons
28300336.
 Pērku rokas šujmašīnu.
Telefons 26559560.
 Izīrē vienas istabas dzīvokli ar malkas apkuri. 60 € mēnesī. Telefons 27789250.
 Pērk dzintaru, kulonus,
krelles, brošas, neapstrādātus
akmeņus, vecas sudraba, zelta
rotaslietas. Tālrunis 29621515.
 Kvalitatīvi bruģēšanas un
celtniecības pakalpojumi. Zvanīt:
28837240.
 Elektromotoru remonts.
Tukuma nov., Slampes pag.
„Brauciņi”. Telefons 29253411.

Sporta pasākumi NOVEMBRĪ
13.11.
20.11.
28.11.
29.11.
29.11.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 9. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes zolītē 4. posms – 3–4. kārta.
Mērsraga kauss novusā.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 9. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 9. posms.

Talsu novada čempionāts telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.

Mērsraga vidusskola
Kafejnīca „Kreses”
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

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

Sporta organizators: I. Indruškevičs. Telefons: 26455993

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Kūlēnu ģimene

Mūsu Kungs Jēzus Kristus
par mums ir miris,
lai mēs – dzīvi vai miruši –
dzīvotu līdz ar Viņu.
		
(1.tes.5:10)
Visdziļākā līdzjūtība Inesei un
pārējiem tuviniekiem, Edgaru
Fonzovu pavadot mūžībā.
Mērsraga ev. lut. draudze un mācītājs

Mērsraga ev. lut. draudze

Daudzdzīvokļu nama „Sairas”
iedzīvotāji

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši
Tava gaisma līdzi ies.
		
(Z. Purvs)
Sāpju brīdī esam kopā ar mūsu
kolēģīti Intu un piederīgajiem,
Arvīdu Elsonu mūžībā pavadot.

Mērsraga „TOP” kolēģes

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji.
Lai nu viegli Zemesmāte
Pārklāj tavu augumiņu.
		
(L. t. dz)
Visskumjākajā brīdī esam kopā
ar Inesi, no tēta Edgara Fonzova
atvadoties.
Mērsraga ev. lut. draudzes ansamblis

Es aizeju ar tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošajā vējā –
Es esmu pie Tevis.
		(Ā. Elksne)
Intiņ, jūtam līdzi skumju brīdī,
dzīvesdraugu aizsaulē aizvadot.
Lija, Vaļa, Spodra

Sirds nepukst vairs,
Bet tai vēl bija skanēt
un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot.
(J. Sudrabkalns)
Jūtam līdzi Broņai, Viktoru smilšu
kalniņā izvadot.

Mērsraga rokdarbnieču klubiņa
meitenes

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

