Nr. 2(181)

Piektdiena, 2015. gada 13. februāris

20. janvāra novada domes sēdē nolēma:
1. Izveidot komisiju „Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības
zemi” šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Timermanis – izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Irita Aleksejenkova – juriste
Komisijas locekļi: 1. Laima Valdemāre – sekretāre
		
2. Inta Rēvalde – nekustamā īpašuma nodokļa administratore
		
3. Gvido Erķis – deputāts.
2. Veikt adresācijas objektu aktualizāciju Mērsraga ostas teritorijā.
3. Veikt grozījumus 2014. gada budžetā.
4. Ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs šādas zemes vienības un precizēt pašvaldī
bai piekritīgo zemes vienību platības:
Nr.
p. k.

Nosaukums, kadastra apzīmējums

Platība, kāda Platība, uz
tā ir KIS
kādu to
teksta daļā jāprecizē (ha)

1. Vīģes, kad. apzīm. 88780020221
1,3
1,28
2 Bites, kad. apzīm. 88780030581
1,9
1,82
3 Bākas iela 15 (Birzītes), kad. apzīm. 88780030681
0,1
0,08
4 Brūkleņu iela 12 (Pļavmalas), kad. apzīm. 88780030690
0,3
0,36
5 Vizbules, kad. apzīm. 88780040226
1,7
1,68
6 Vizbules, kad. apzīm. 88780040229
1,7
1,73
7 Kanāla 20 (Bumbieri), kad. apzīm. 88780030991
0,02
0,02
5. Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platības, kas atrodas Mērsraga novadā.
6. Mainīt nosaukumu no „Rutas” uz „LAURIŅAS” Mērsragā, Mērsraga novadā
zemes gabalam ar kad. apzīmējumu 8878 003 0996, platību 0,5 ha.
7. Mainīt zemes lietošanas mērķi no „lauksaimniecībā izmantojamā zeme”, kods 0101,
uz „individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 0601, īpašuma „Ceriņu iela 18”
Mērsragā, Mērsraga novadā zemes vienībām 1,1109 ha kopplatībā:
1) Ceriņu iela 18B, kad. apzīmējums 8878 003 1066;
2) Ceriņu iela 18A, kad. apzīmējums 8878 003 1065;
3) Ceriņu iela 18, kad. apzīmējums 8878 003 0658.
8. Atcelt Rojas novada Domes 2008. gada 9. decembra lēmuma 2. punkta 2) apakš
punktu par maksas noteikšanu par pirmsskolas izglītības iestādes sniegtajiem pakalpo
jumiem.
9. Iesniegt Veselības inspekcijai priekšlikumu par Mērsraga un Upesgrīvas peldvietu
svītrošanu no 2012. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 38 „Peldvietu
izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 1. pielikuma.
10. Apstiprināt Mērsraga vidusskolas nolikumu.
11. Piedalīties projektā „Vides izglītība nometņu organizēšanā skolas vecuma bērniem”,
kura projekta pieteikumu iesniedz Mērsraga vidusskola, nodrošinot līdzfinansējumu
25% apmērā – 1250 euro.
Sekretāre L. Valdemāre

Datora lietošanas un
interneta izmantošanas
pamati senioriem
Atsaucoties uz izteiktajām vēl
mēm, tiks organizēti datora lietošanas
un interneta izmantošanas pamati
senioriem. Papildus informācija un
pieteikšanās pa telefonu 28757923,
Madara. Dalībnieku skaits – 1–5 cil
vēki. Pirmā tikšanās reize 5. martā,
plkst. 17.00, Mērsraga bibliotēkā.

Redaktores sleja

Latvijas reģionu burvība izstādē
„Balttour 2015”
No 6. līdz 8. februārim Ķīpsalā izstādē-gadatirgū „Balttour 2015” pulcējās visi Latvijas
reģioni – Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Sēlija, lai piedāvātu aizraujošas ceļojumu un atpūtas iespējas dažādām gaumēm. 22. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus
„Balttour 2015” tematiskā halle „Apceļo Latviju!” ikvienu izstādes apmeklētāju iepazīstināja ar Latviju visā tās krāšņumā. Reģioni vienkopus prezentēja tik raksturīgo un tūristiem
pievilcīgo kolorītu Latvijas laukos un pilsētās – jaunus tūrisma maršrutus, ceļošanas un
atpūtas iespējas, dažādus apskates objektus, vēsturiskas celtnes un vietas, naktsmāju
piedāvājumus, katra novada senās tradīcijas un ēdienu kultūru, pašmāju amatnieku
veikumu, novadu spilgtākos koncertus un festivālus, kā arī vēl daudz ko citu!

Informācija
25. februārī plkst. 12.00 bibliotekārais punkts Saieta namā Upesgrīvā.

Zināšanai!

Vislabāk pēdējā laika pārdomas spēs raksturot šis...
Rakstnieks Džordžs Karlins rakstījis: „Mums ir augstākas
mājas, bet zemāki mērķi; plašāki lielceļi, bet šaurāks
Nākamais
skatījums uz lietām. Mēs tērējam vairāk, bet mums
s”
„Mērsraga Avīze
pieder mazāk; mēs pērkam vairāk un priecājamies
mazāk. Mums ir lielākas mājas un mazākas ģimenes;
numurs iznāks
vairāk sadzīves tehnikas, bet mazāk laika. Mums ir
13. martā.
vairāk zinātnisko grādu, bet mazāk veselā saprāta; vairāk
tīt
zināšanu, bet mazāk spriešanas spēju; vairāk ekspertu
Materiālus var iesū
!
tomēr vairāk problēmu; vairāk zāļu, bet mazāk veselības.
līdz 10. martam
Mēs smejamies pārāk maz, braucam pārāk ātri, ejam
gulēt pārāk vēlu, pieceļamies no rīta pārāk noguruši,
Paldies!
lasām pārāk maz, skatāmies televizoru pārāk daudz. Mēs
runājam pārāk daudz, mīlam pārāk reti un neieredzam
pārāk bieži. Mēs esam iemācījušies kā izdzīvot nevis
dzīvot. Mēs rakstām vairāk, bet mācamies mazāk.
Mēs plānojam vairāk, bet padarām mazāk. Mēs esam iemācījušies joņot, bet nevis gaidīt. Mēs
ražojam vairāk datoru, lai saglabātu vairāk informācijas, iegūtu vairāk kopiju kā jebkad, bet mūsu
saskarsme ir arvien retāka un retāka. Atrodiet laiku saviem mīļajiem, jo viņi nebūs ar Jums mūžīgi.
Atcerieties, – pasakiet kādu vārdu tiem, kuri
lūkojas uz Jums uz augšu ar apbrīnu, jo viņi
drīz izaugs un nebūs Jūsu tuvumā. Dāvājiet
siltu apskāvienu cilvēkiem, kas atrodas Jūsu
tuvumā, jo tas ir dārgums, ko Jūs varat
dāvināt no sirds un kas nemaksā ne santīma.
Atcerieties, pateikt „Es tevi mīlu” saviem
mīļajiem un, galvenais, tā arī domājiet.
Skūpsts un glāsts novērsīs sāpes, kuras
mīt dziļi Jūsos. Atcerieties, sniegt roku un
sveikt kādu tieši šobrīd, jo kādu dienu, kad
Jūs to gribēsiet, šis cilvēks var nebūt vairs
līdzās. Atvēliet laiku mīlestībai, atvēliet laiku
sarunām, atvēliet laiku pārdomām.”

Stājas spēkā jaunā kārtība norēķiniem
par patērēto elektroenerģiju
Ar februāri, norēķinoties par janvārī patērēto elektroenerģiju, stājas spēkā jaunā norēķinu
kārtība, kurā AS „Latvenergo” saviem klientiem piedāvā 2 norēķinu metodes – Izlīdzināto
maksājumu vai rēķinu.
Tirgus apstākļos vairs netiek saglabāta līdzšinējā
norēķinu kārtība, kad klients pats aprēķināja savu
maksājuma summu. Tāpēc turpmāk maksājumu
summu aprēķinās elektroenerģijas tirgotājs un
nosūtīs klientam informāciju par to – vai tas būtu
izlīdzinātais maksājums, vai ikmēneša rēķins.
Klientiem, kuri izvēlējušies norēķināties pēc
faktiskā patēriņa, saņemot rēķinu, atgādinām, ka
līdz 15. februārim ir jānodod skaitītāja rādījums.
Visērtāk to izdarīt klientu pašapkalpošanās portālā
www.e-latvenergo.lv, sūtot SMS īsziņu vai arī iz
mantojot Latvenergo mobilo aplikāciju. Rēķins
tiks izrakstīts par iepriekšējā mēnesī patērētajām
kilovatstundām, un to klients saņems pa e-pastu,
pastu vai SMS veidā uz tālruņa numuru.
Savukārt tiem klientiem, kuri izvēlējās Elek
trum Universālais vai citu produktu ar Izlīdzinātā
maksājuma norēķinu metodi, ir jāizmanto Lat
venergo sūtītā informācija, kurā bija kartīte ar
ikmēneša izlīdzinātā maksājuma summu. Sākot
ar februāri, klientam katru mēnesi par patērēto
elektroenerģiju ir jāmaksā šī summa. Ja ģimenē

mainās elektroenerģijas patēriņš, jebkurā brīdī
maksājuma summu ir iespējams izmainīt klientu
portālā e-latvenergo.lv vai sazinoties ar Latvenergo
klientu servisu. Ja kartīte ar ikmēneša IM summu
ir noklīdusi, to ērti iespējams atrast un izdrukāt
e-latvenergo.lv.
Klients līguma darbības periodā var arī brīvi
mainīt norēķinu metodes, taču vēršam uzmanību
uz to, ka atsevišķiem elektroenerģijas produktiem
var būt pieejama tikai noteikta norēķinu metode –
Izlīdzinātais maksājums vai rēķins.
AS „Latvenergo” ir lielākais elektroenerģijas
tirgotājs Baltijā, kurš, atveroties elektroenerģijas
tirgum, ikvienam klientam nosūtīja klienta patē
riņam piemērotu piedāvājumu. Latvijas mājsaim
niecībām AS „Latvenergo” piedāvā vienkāršu un
ērtu saziņu un piedāvājuma izvēli, atsaucīgāko
klientu servisu. Informācija par Elektrum pro
duktiem un norēķinu iespējām ir ērti atrodama
www.e-latvenergo.lv.
Sandra Vējiņa, AS „Latvenergo” preses sekretāre
tālr.: 67728816, sandra.vejina@latvenergo.lv
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Informācija par izsniegtajām
būvatļaujām un ekspluatācijā
nodotajiem būvobjektiem
2014. gadā Mērsraga novadā
1. Izsniegtas būvatļaujas:
Fiziskām personām
Juridiskām personām
Pašvaldībai
Biedrībām
Lauku teritorijas
KOPĀ:

4
4
4
1
1
14

2. Ekspluatācijā nodotas ēkas:
Fiziskām personām
Juridiskām personām
Pašvaldībām
Biedrībām
KOPĀ:

6
6
5
1
18

3. Ekspluatācijā pieņemtas ēkas ar norādītajām
būvniecības izmaksām (euro)
Fiziskām personām
Juridiskām personām
Pašvaldībai
Biedrībām
KOPĀ:

80 000,581 589,80 881,75
25 483,16
767 954,86

Jaunumi Mūzikas un
mākslas skolā

Sadalīti limiti

Īsvēstis

Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ir sadalīti
limiti 2015. gadam Rīgas jūras līcī un Engures ezerā. Ar piešķirtajiem limitiem var iepazīties
Mērsraga novada pašvaldības ēkā uz ziņojuma dēļa, kā arī mājas lapā (www.mersrags.lv). Visi
piešķirtie limiti ir jāizpērk vienā maksājumā līdz 2015. gada 15. aprīlim. Līgums tiek slēgts
piecu darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas.

LIMITU MAKSA 2015. GADĀ
Nomas maksa, eiro par vienu vienību
pašpatēriņam
komercpatēriņam
Zivju murds ar sētu līdz 30 m (Engures ezers)
9.96
–
Zivju tīkls (Engures ezers)
–
0.71
Zivju tīkls (piekrastes ūdeņos)
21.34
21.34
Reņģu tīkls
7.11
7.11
Luču murds
21.34
21.34
Āķi (100 gb.)
14.23
14.23
Reņģu stāvvads
142.29
142.29
Zivju murdi
85.37
85.37
Sīkzivju murds
85.37
85.37
Atļauja iebraukšanai Mērsraga novada kāpu zonā
14,23 eiro.
Speciālās atļaujas/ licences izsniegšana iekšējos ūdeņos 14,23 eiro.
Zvejas rīks

Kravu apjoms Mērsraga ostā 2014. gadā
Mērsraga ostas darba rezultāti ir ļoti labi.
Kravu pieaugums 2014. gadā attiecībā pret
iepriekšējo gadu ir 23,4%. Pēc šī rādītāja
esam labākā osta Latvijā, un ar to mēs no
sirds lepojamies!
2014. gadā ostā pārkrauti 483,6 tūkstoši
tonnu dažādu importa un eksporta kravu,
bet 2013. gadā pārkrauti 391,8 tūkstoši
tonnu kravu. Salīdzinot ar iepriekšējo ga
du, ostas kravu apgrozījums ir pieaudzis
par 91,8 tūkst.t jeb 23,4 procentiem. Ostā
apkalpoti 127 komerckuģi bez neviena kuģu
negadījuma, bet 2013. gadā ostā apkal
poti
tikai 108 komerckuģi.
Pēc kravu veidiem pirmajā vietā neapšau
bāmi ir koksnes kravas – pagājušajā gadā

pārkrauti 254,7 tūkstoši tonnu apaļkoku,
104,5 tūkstoši tonnu koksnes šķeldas,
69,4 tūkstoši tonnu koksnes granulu. Citu
kravu īpatsvars ir jūtami mazāks – 20,8 tūk
stoši tonnu akmens šķembu, 9,6 tūkstoši
tonnu kūdras, 4,0 tūkstoši tonnu nozvejoto
svaigo zivju, 2,7 asfalta šķembu maisījuma,
kā arī jaunās kravas 11,7 tūkstoši tonnu smilts
un 6,2 tūkstoši tonnu tehniskās sāls.
Kravu apgrozījuma statistikas dati ir
visu mūsu klientu, sadarbības partneru
un ostas pārvaldes darbinieku čakla darba
rezultāts. Par to visiem saku lielu paldies!
Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika

Kā „Etīde” brauca uz Spāri pēc miera

14. janvārī Ventspils Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu
izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle (koka
pūšaminstrumenti un metāla pūšaminstrumenti) audzēk
ņu Valsts konkursa II kārta. No Mērsraga Mūzikas un
mākslas skolas uz šo konkursu bija izvirzīta 2. flautas
spēles klases audzēkne Krista Beāte Dārziņa un 3. flautas
spēles klases audzēkne Sanija Luīze Ščebrova. Konkursā
abas meitenes sniedza labu muzikālu priekšnesumu. Man
kā skolotājai prieks, ka Krista un Sanija spēja maksimāli
sakoncentrēties un arī pašām meitenēm ir gandarījums
par labi paveiktu darbu. Sirsnīgs paldies Kristas mammai
Ivetai par palīdzību, nogādājot meitenes konkursa vietā.
Flautas spēles skolotāja
Juta Frēliha

7. februārī Spārē notika tradicionālais
amatierteātra festivāls, kurā piedalījās arī
Mērsraga Tautas nama teātris „Etīde”. Šogad pasākumu caurvija tēma „Īsu brīdi
pirms...” un katrs kolektīvs devās uz Spāri
ar brīvi sagatavotu priekšnesumu par minēto tēmu. Spāres teātris jau pasākuma
sākumā visiem iemācīja, ka uz jebkuru
jautājumu vakara ietvaros jāatbild – „Stresa nav!”. Tomēr mums, protams, pirms
uzstāšanās bija manāms uztraukums, kā
nekā uz pārējo kolektīvu fona (daži šogad
atzīmēs divdesmit gadu jubileju!), mēs
jutāmies kā zaļi gurķi, turklāt uzstājāmies
paši pirmie! Priekšnesumu aizvadījām
godam, uztraukums pārgāja un varējām
baudīt pārējo kolektīvu uzstāšanos. Ticiet
vai nē, bet aizvien vairāk mūs pārņēma sajūta,
ka stress tiešām neeksistē un ka šo sajūtu vajadzētu saglabāt visu laiku. Tāpat laikam bija
nodomājis transporta līdzeklis, ar kuru veiksmīgi bijām nokļuvuši Spārē. Laimīgi kāpām
mašīnā, lai dotos mājās un sapratām, ka gāzes
trosīte ir pārplīsusi, kas nozīmē, ka uz priekšu
tikt būs pagrūti. Neattapāmies, ka ap mašīnu
jau darbojās četri vīrieši, kas izdomāja sistēmu, kā vismaz tikt uz priekšu! Tā nu mēs bez
stresa devāmies mājās, pa kalnu lejā 40 km/h,
pa kalnu augšā – 10 km/h. Nepagāja ne stunda, kad bijām Talsos, kur bez stresa mūs jau

sagaidīja cita mašīna, lai turpinātu ceļu atpakaļ līdz Mērsragam mazliet ātrākā tempā! Ko
lai saka, lēnāk brauksi, tālāk tiksi jeb novēlam
ikvienam piedzīvot sajūtu, kad ķibelē saskati
ko jauku un pozitīvu – šoreiz iespēja ilgāk pabūt kopā un garantētas kopīgas atmiņas!
Paldies Spāres kolektīvam par jauko uzņemšanu, paldies vīriem, kuri pielika roku, lai
tomēr mēs tiktu uz priekšu! Atkal bija iespēja
pārliecināties, ka cilvēki, kas darbojas teātrī, ir
vienreizēji! Paldies, paldies, paldies!

PII „Dārta” atver durvis uz prieku
Klāt ir 6. februāris, un viss „Dārtas” kolektīvs zina, ka klāt
ir mūsu iestādes skaistā un stiprā Vārda svētki, kurus ik gadu
atzīmējam ar nelielu pasākumu. Šoreiz akcents tika likts uz
izpratnes veidošanu, ka DĀVANAS var būt dažādas. Gaviļnieku var pārsteigt, izrotājot telpu, pagatavojot mīļu apsveikumu, nopērkot kādu lietu un uzdāvinot to, bet var būt arī
nemateriālas dāvanas, tādas kā mīļš un sirsnīgs muzikāls
sveiciens, ko katra grupiņa bija īpaši šim nolūkam sagatavojusi. Kā jau ballītē pienākas, ik pa brīdim Dārta ar savām
draudzenēm noorganizēja pa kādai jautrai rotaļai. Neiztika
arī bez tradicionālā svētku kliņģera ar sveču salūtu.
Bet tas vēl nebija viss. Mūs gaidīja pārsteigums, ko bija
sarūpējušas Mērsraga čaklās rokdarbnieces. Viņas mazajiem dārteniekiem uzdāvināja vienpadsmit roku lelles.
Tik valdzinoši var būt tādi mazi pārsteigumi! Tāds nieks un
diena smaida. Liegs pieskāriens, mīļš vietā pateikts vārds,
pašdarināta dāvana, ieguldot tajā savu sirds siltumu un vēl
ar mērķi – būt noderīgai un vajadzīgai. Bija tik patīkami re-

dzēt un sajust, kā prieks piepilda bērnu sirsniņas, redzot, kā
viena pēc otras no dāvanu maisiņa izkāpj roku lelles dažādu
zvēriņu izskatā.
Lija Brīdaka ir teikusi, ka, sēžot zem viena koka, varam
iedomāties, ka esam pasaules viducī, varam nelikties ne
zinis, kas notiek visapkārt, bet varam arī paplašināt šo apvārsni un, kā Rainis mācīja: priekš citiem darbodamies, tu
attīsti pats savus spēkus! Tas ir nebeidzams darba lauks un
mūžam jaunas iespējas.
Mīļš paldies par jauko apsveikumu un novēlam, lai neizsīkst radošums arī turpmāk, darinot mīļas un jaukas lietas
sev un citiem par prieku! Atkal un atkal pārliecinos par to,
cik labi, ja apkārt ir siltums tāds un apziņa, ka par Tevi domā
kāds un atver durvis uz prieku. Kāda krāsa ir mūsu dzīvei,
to nosakām mēs paši, cik krāsainu un neatkārtojamu paši
spējam to radīt.
Vārda dienas priekos dalījās Terēzija Zondaka,
PII „Dārta” metodiķe

Amatierteātra „Etīde” vārdā
Aija Barovska

Reģionu iedzīvotāji aicināti piedalīties „Lielās Talkas” Pagalmu konkursā. Lielā Talka aicina
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kas vēlas kopīgiem spēkiem uzlabot vidi savos pagalmos, piedalīties sadarbībā ar Pagalmu sakopšanas kustības
atbalstītāju – AAS „Gjensidige Baltic” – izsludinātajā Pagalmu konkursā reģioniem. Pie konkursa
uzvarētājiem dosies profesionāli ainavu arhitekti
un studenti no Latvijas augstskolām, lai sagatavotu labiekārtošanas projektu, kuru Lielās Talkas
dienā – 25. aprīlī – realizēs kopā ar pagalma māju
iedzīvotājiem. Šogad ar Lielās Talkas Pagalmu
sakopšanas kustības atbalstītāja AAS „Gjensidige
Baltic” atbalstu tiks sakopti un labiekārtoti četri
pagalmi – trīs Latvijas reģionos un viens Rīgā.
Plašāka informāciju par pieteikšanos Pagalmu
konkursam un pieteikuma anketa atrodama mājas lapā www.talkas.lv Aizpildīt anketu un pieteikties konkursā būs iespējams līdz 22. februārim.
VUGD aicina piedalīties fotokonkur
sā
„Viens par visiem – visi par vienu!” Atzīmējot ugunsdzēsības Latvijā 150. gadadienu, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
aici
na piedalīties fotokonkursā „Viens par visiem – visi par vienu”, kura mērķis ir parādīt
ugunsdzēsēju glābēju darba daudzveidību, sarežģītību, kā arī viņu rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu, tādējādi popularizējot ugunsdzēsēja
glābēja profesiju sabiedrībā. Dienesta priekšnieks
O. Āboliņš: „Fotogrāfiem ir tā lieliskā spēja iemūžināt mirkļus, kas runā vairāk par vārdiem. Savā
jubilejas gadā mēs vēlamies parādīt ugunsdzēsēja
glābēja profesiju ar šādu mirkļu palīdzību, tāpēc
aicinām profesionālus fotogrāfus un fotografēšanas entuziastus piedalīties konkursā.” Fotokonkursa dalībnieki laika posmā no 2015. gada
2. februāra līdz 31. martam tiek aicināti iesniegt
līdz trim fotogrāfijām, kas tapušas iepriekš vai
konkursa laikā. Konkursa rezultātā tiks izvēlētas
14 fotogrāfijas, kuras nodrukās VUGD 2016. gada
kalendārā, izstādīs VUGD svētku pasākumu norises vietā, Latvijas ugunsdzēsības muzejā un citās
vietās Latvijā ceļojošās izstādes laikā. Uzvarētāji
saņems arī piemiņas balvas.
Jaunā dizaina pases. 28. janvārī, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļās
sāka izsniegt jauna parauga Latvijas pilsoņu pases, kurās par galveno tēmu izvēlēti Dziesmu un
deju svētki, kas ir būtiska nacionālās identitātes
sastāvdaļa. Jaunās pases pirmajā atvērumā attēlots
motīvs no Līgo karoga, kas cauri gadsimtiem un
svešām varām sekojis līdzi mūsu tautas nozīmīgajai tradīcijai jau no pirmajiem Dziesmu svētkiem
1873. gadā, kā arī fragments no Latvijas himnas
pirmiespieduma un Latvijas Republikas ģerbonis.
Kā vienojošais grafiskais elements, kas caurvijas
visām pases lapām, izmantota Lielvārdes josta, bet
vairāku pases aizsarglīdzekļu dizainā (piemēram,
ūdenszīmē) attēloti arī: tautas deju pāris, tautas
mūzikas instruments kokle, Latvijas Republikas
himnas vārdi un nošu raksts, auseklis – viens no
zvaigznes zīmes atvasinājumiem latvju rakstos.
Tuvāko mēnešu laikā plānots uzsākt izsniegt arī
jauna parauga dienesta un diplomātiskās pases,
Latvijas nepilsoņu pases, kā arī ceļošanas dokumentus bezvalstniekiem, bēgļiem un personām,
kurām piešķirts alternatīvais statuss. PMLP Atgādina, ka personām nav jāsteidzas mainīt savas
iepriekšējas pases, jo tās ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.
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Latvijas Ornitoloģijas biedrība izsludina
konkursu: Barotavas putniem no otrreiz
izmantotiem materiāliem

2015. gada raibumi
Vai tiešām janvāris paskrējis un februāris jau pusē!? Laiks skrien nemanot, bet tas
laikam tāpēc, ka katra diena atnes līdzi ko jaunu. Tik tiešām jaunais gads kultūras dzīvē
iesācies ļoti aktīvi.
17. janvārī Tautas namā pašmāju amatierkolektīvi priecēja un smīdināja skatītājus pirmajā 2015. gada koncertā. Mazliet atmiņas par aizvadīto, mazliet ierasto priekšnesumu
un liela daļa humora, jo dziedātāji šoreiz spēlēja teātri, teātrinieki dejoja, dejotāji rādīja
modes skati, savukārt, rokdarbnieki izpaudās kādā skaistā Viktora Lapčenoka dziesmā.
Lustīgā noskaņā aizvadījām pirmo koncertu un ceram, ka visu turpmāko gadu.
Runājot par jauno gadu, lieta, kas paliek nemainīga, valstij nozīmīgo svētku atcere.
Šoreiz 20. janvārī nelielā pulciņā atcerējāmies 1991. gada
barikāžu dienas notikumus
Rīgā. Paldies vēlos teikt Raitim Neilandam un Miervaldim Birzniekam, kuri dalījās
savās atmiņās par piedzīvoto
toreiz un pārdomās par to,
kādā laikā dzīvojam šobrīd.
Ikviens varam pie sevis padomāt, kā būtu, ja ko tādu piedzīvotu šodien. Vai mēs spētu
būt tik vienoti?!
Tomēr zinu, ka vienoti ir
Mērsraga tautas nama amatierkolektīvu dalībnieki un viņiem šogad ir lieli plāni, kuru
realizēšanā jau tiek ieguldīts
liels darbs. Piemēram, rokdarbnieku klubiņš turpina apdāvināšanas maratonu un šoreiz
iepriecināja PII „Dārta” bērnus ar pašu veidotām rokas lellēm.
Savukārt, vokālais ansamblis cītīgi gatavojas skatei aprīlī, tāpēc 24. janvārī Pastendē
piedalījās ļoti vērtīgā meistarklasē, kuru vadīja elpas un balss treneris Arturas Burke, kā
arī komponists un skates obligātās dziesmas autors Raimonds Tiguls. Būtiski, ka kolektīviem tiek dota iespēja gūt jaunas emocijas, pieredzi, jo tas sniedz milzīgu motivāciju
iesāktajam darbam.
Motivāciju darbam noteikti ieguvušas arī dejotājas no deju kopas „Silva”. Šī kolektīva
lielais notikums šogad būs piedalīšanās pirmajā starptautiskajā senioru deju festivālā
jūnijā, kurš notiks netālu no Lubānas ezera. 6. februārī Tautas namā ciemojās festivāla
mākslinieciskā vadītāja, lai uzstādītu soļus dejām, kuras paredzētas izpildīt plānotajā
festivālā. Prieks, ka Mērsraga vārds izskanēs arī Latgales pusē.
Bet kā veicas mūsu jaunākajam kolektīvam? Brīnišķīgi! Mērsraga amatierteātris ir
kļuvis par dažiem dalībniekiem bagātāks un cītīgi gatavojas pašu sacerētās izrādes pirmizrādei 7. martā. Turklāt, kolektīvs ir tik enerģisks, ka 7. februārī paspēja arī paciemoties Talsu novadā, lai pēc ilgiem laikiem parādītu citiem, ka mums atkal ir pašiem savs
teātris!

Kā redzams, šis gads būs ļoti raibs un par to man ir liels prieks! Izturību un veiksmi
visiem kolektīviem un vadītājiem!
Atgādinu, ka Tautas namā aktīvi notiek kino seansi! 13. martā būs iespēja redzēt Arvīda Krieva jauno dokumentālo filmu par Latvijā iemīļoto mūziķi – „Freimis. Mārtiņš
Freimanis”. Savukārt, 21. martā būs iespēja redzēt Dzintras Gekas 2014. gadā uzņemto
dokumentālo filmu „Kur palika tēvi”.
Tomēr, ja rodas vēlme ātrāk apmeklēt Tautas namu, tad sestdien par godu Valentīna dienai notiks diskotēka, savukārt, 21. februārī esiet mīļi gaidīti ikgadējā pasākumā
„Modīgā Popiela”!
Lai jums un mums izdodas viss iecerētais! Uz tikšanos Tautas namā!
Tautas nama vadītāja Aija Barovska
28354154

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izsludina konkursu, kurā ikvienu aicina sagatavot putnu barotavu
no otrreiz izmantotiem materiāliem. Akcijas mērķis ir
veicināt sabiedrības iesaisti putnu dzīvesveida un sugu
iepazīšanā, veidojot videi draudzīgas, oriģinālas un radošas putnu barotavas no otrreiz izmantotiem materiāliem. Darbus konkursam iespējams iesniegt elektroniski
līdz š. g. 28. februārim.
Klāt ziema. Tas ir aukstākais un grūtākais laiks, kad
varam mūsu lidojošajiem draugiem palīdzēt, pabarojot tos ar dažādiem putnu našķiem: sēkliņām, taukiem,
speķi, graudiem, žāvētiem augļiem un riekstiem. Lai cie
nastu sakārtotu, vislabāk noder putniem piemērota barotava. Ir iespējams iegādāties īpaši gatavotas. Taču labu
un izturīgu barotavu, turklāt – ātri, iespējams sagatavot
paša spēkiem mājās no bieži vien vairs nevajadzīgiem
priekšmetiem: piena pakām, PET pudelēm un sietiņiem
un citiem materiāliem.
Lai piedalītos konkursā, nepieciešams sagatavot barotavu no iepakojuma materiāliem un priekšmetiem, kas
savu mūžu nokalpojuši. Gatavā barotava jānofotografē
un kopā ar barotavas pieteikuma anketu (atrodama
www.lob.lv) jānosūta LOB līdz 2015. gada 28. februārim.
Lai noteiktu, kura ir labākā, tiks vērtēta barotavas
funkcionalitāte, vizuālais noformējums un izmantotie
materiāli. Papildu punktus saņems barotavas, kuras tiks
izmantotas putnu barošanai. Vērtēšana notiks četrās vecuma grupās, un tiks noteikti katras grupas trīs labāko

SVARĪGI ATCERĒTIES!
Ja iesākta, putnu barošana jāturpina līdz pat pēdējiem
sniegiem. Tāpat jāseko līdzi, lai barotavā barība būtu pieejama visu laiku. Brīžos, kad ēdamā nav, putni vairs nemeklē citas barošanās iespējas, bet līdz pēdējam brīdim
gaida, kad to papildinās.
Barotavai vajag izvēlēties vietu, kur kaķi u.c. plēsīgi
dzīvnieki netiek klāt. Tieši kaķi ir vieni no lielākajiem
apdraudējumiem savvaļas putniem.
Nekādā gadījumā nedrīkst izlikt barību, kuras saturā
ir sāls, jo tā putniem ir bīstama – pat nāvējoša!
Putnu ēdnīcā jāievēro vairāki tīrības noteikumi: tā ne
retāk kā reizi divās nedēļās jāiztīra no barības paliekām
un mēsliem, kā arī jāuzmana, lai tā netiek aizputināta un
ir putniem vienmēr viegli pieejama.
Konkursa koordinatore:
Daiga Brakmane, daiga@lob.lv, 26454504

Novakars, kam bija sava īpašā dvēseles mūzika
Ar rītu iesākas diena, ar bērnību iesākas cilvēka dzīve.
Mazās dzīves pieturas iezīmē ejamo ceļu, un cilvēka paša
ziņā paliek izvēle – kuru ceļu mērot, kuru ceļu saukt par
savu.
14. janvāra pievakarē mūsu bērnudārzā „Dārta”
viesojās psiholoģe Aina Poiša. Viņa ieguvusi profesionālo kvalifikāciju kā sistemātiskā ģimenes psihoterapeite
un supervizore, bāzes izglītību psihodrāmā, sociometrijā
un grupu terapijā. Uz siltu kopā būšanas mirkli ziemas
novakarē tika mīļi aicināts ikviens vecāks, lai ieklausītos, ieskatītos, padomātu par ikdienas dzīves gudrību
vērtībām. Vakara tēma bija „Ģimenes musturi”. Jaukā
sarunā mums – vecākiem un iestādes darbiniekiem bija
iespēja uzzināt, cik ļoti dažādi tiek rakstīti musturi un
raksti ģimenē, attiecībās. Kurš no tiem īstais, pareizais?
Varbūt tieši tas, kuru jau zīmējam?
Ko par šādu kopā sanākšanu domā vecāki un darbinieki?
„Rotaļīgi, viegli, neuzbāzīgi, bet tai pat laikā skaidri un
saprotami un profesionāli A. Poiša pasniedza savu redzējumu par dažādiem ģimeņu savstarpējo attiecību modeļiem. Bija iespēja analizēt situācijas no dažādiem skatu
punktiem. Pārdomu vērts sniegums”/Lilita Ozola, sporta
skolotāja/
„Šis pasākums deva stimulu paskatīties uz sevi un lietām apkārt ar citādu redzējumu – plašāku, dziļāku, ne
kritisku, atrodot veidu un ceļu, kā saglabāt gadu garumā
siltas attiecības ģimenē.”/Evita Vinklere, Jēkaba mamma/
„Man kā vecākam bija par ko padomāt. Ļoti patika.
Tādi pasākumi un tikšanās dod sparu un enerģiju, vēlēšanos ko mainīt savos ģimenes rakstos.”/Inga Ozolniece,
Sanijas mamma/
„Es ieguvu ļoti interesantu, izzinošu un praktiski noderīgu informāciju, kā meklēt un atrast jaunus ceļus uz savas
ģimenes musturu veidošanu. Esmu ļoti apmierināta, ka atvēlēju šim pasākumam savu laiku. Liels paldies!”/Sindija
Smetana, skolotājas palīgs un Evelīnas mamma/
„Viegli saprotamā valodā tika stāstītas it kā sen zināmas lietas, tomēr vēlreiz tās lika padomāt, ieskatīties sevī

Pensionāru gadu mijas sarīkojums
Katru gadu mūs, Mērsraga novada pensionārus,
iepriecina tradicionālie, mums veltītie sarīkojumi.
Arī šogad 31. janvārī Mērsraga novada pensionāri pulcējās kultūras namā, lai kopā atzīmētu gadu miju. Sarīkojumu organizēja pensionāru apvienības „Kaija” padome. Uz
pasākumu bija ieradušies arī viesi no kaimiņu novadiem.
Pensionārus sveica Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Laura Karlsona kungs un pensionāru padomes
vadītāja Ārija Loginas kundze. Svētki sākās ar saviļņojošu dziedātāja Ingusa Pētersona koncertu. Bija nedzirdēts
repertuārs ar komponista Jāņa Lūsēna mūziku un mūsu
ievē
rojamo literatūras klasiķu Viļa Plūdoņa un Kārļa
Skalbes dzejas vārdiem.

darbu autori. Balvās: dāvanu kartes no Motacilla.lv,
bezmaksas ekskursijas, grāmatas, žurnāla „Putni dabā”
komplekti u.c.
Rezultātu paziņošana notiks mēneša laikā pēc iesūtīto
pieteikumu saņemšanas, bet ne vēlāk par 2015. gada
31. martu. Ar uzvarētājiem sazināsimies individuāli,
kā arī ar labākajiem darbiem varēs iepazīties Latvijas
Ornitoloģijas biedrības interneta vietnē www.lob.lv,
žurnālā „Putni dabā” un portālā Dabasdati.lv. Konkursa
nolikumu un citu informāciju meklējiet www.lob.lv!

Arī pēc koncerta deju mūzika bija kvalitatīva. Jutāmies iepriecināti. Paldies organizētājiem! Vislielākā pateicība mūsu novadniekam Leonīda Loginova kungam
par dāsno dāvanu Mērsraga novada pensionāriem. Viņam vēlam veiksmi, veselību un panākumus darbā! Lai
piepildās mūsu tautas sakāmvārds: „Dots devējam atdodas”!
Svētīgu, veselīgu, savstarpējas uzticības bagātu
2015. gadu novēlu visiem Mērsraga novada iedzīvotājiem! Kopējiem spēkiem veidosim arvien skaistāku savu
novadu un mūsu mīļo dzimteni – Latviju!
Olivija Seļicka

un savas ģimenes rakstos.”/Baiba Veitnere, Luīzes mamma/
„Varēja redzēt, ka nodarbības vadītāja ikdienā strādā
ar cilvēkiem, jo runāja praktiskas lietas, ne teoriju no grāmatas. Grupas telpā bija klusums, varēja just, ka klātesošie uzmanīgi ieklausās stāstītajā.”/Inese Ķēniņa, Vanesas
mamma/
„Ļoti interesanta un aizraujoša lekcija. Tā lika saprast,
ka jādzīvo saskaņā ar sevi. Guvu apstiprinājumu atziņai,
ka esmu es pati un veidoju pareizi savu dzīves musturu.
Cilvēkam ir jāsāk ar sevi, pārmaiņām sevī, tad arī pasaule
un cilvēki liksies vieglāk saprotami un pretimnākoši.”/Laila Štāle, „Dārta” vadītāja /
„Man ļoti patika A. Poišas lekcijas tēma un stāstītais.
Mani interesē cilvēka domāšana, attiecību veidi un iespējamie risinājumi katrā dzīves situācijā un to uzlabošanā –
gan mājās ģimenē, gan ar vienaudžiem skolā, jo esam visi
tik dažādi.”/Nadīna Lūriņa-Lūrmane, 11. klases skolniece/
Šādas mazas apstāšanās ir kā vējlukturi nokrēslā, vēlreiz atgādina jau sen zināmo, iespējams, reiz iemīto ceļu,
pa kuru droši doties, zīmējot savus dzīves, ģimenes un
attiecību rakstus.
Pasākumā bija un domas apkopoja
Dace Sadaka, „Kastanīšu” grupas skolotāja
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Mērsraga novada
pašvaldība sirsnīgi sveic!
San bites zem sniega dūnām,
jumta kori par mājām sauc vējš,
liec sīkas pazares gadsimtu vītols,
pie mājas dus rudenī lakotais sols.
Tur putni drīz jaunu pamošanos svinēs,
un aicinās tiekties, mosties un acis vaļā vērt,
aicinās atkal no jauna dzīvi svinēt
un sīkas sekundes zāļu pļavā bez steigas bērt.

			

/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku
dzimšanas dienās:
65 gadu jubilejā Valerikam Sproģim;
70 gadu jubilejā Ligitai Bonderei;
75 gadu jubilejā Artūram Bervaldam;
75 gadu jubilejā Kārlim Smilgainim;
80 gadu jubilejā Jānim Mazspallim;
81 gadu jubilejā Vijai Baumanei;
82 gadu jubilejā Vandai Amerai;
82 gadu jubilejā Laimai Bērziņai;
90 gadu jubilejā Mildai Graviņai;
91 gadu jubilejā Mildai Lapiņai!

Pateicības
Sludinājumi

Pateicamies Mērsraga novada pašvaldībai un biedrībai
„Kurzemīte Plus” par doto iespēju iegādāties kurpes.
Deju kopa „Silva”

 Izīrēju vienistabas dzīvokli. Tel. 26782789.

* * *

 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, neapstrādātu dzintaru. Tālr. 29621515, Jānis.

LATVIJĀ RAŽOTI
JAUNI DĪVĀNI,
STŪRA DĪVĀNI

 Pērku meža caunu ādas, akmens caunu ādas –
20 €. Andris, tel. nr. 22469075.
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Maksātnespējīgās AS „Ogres Komercbanka”
administrators Raivo Sjademe paziņo par nekustamā īpašuma: „Cerību Liedags”, Mērsraga nov.,
kadastra nr. 8878003 0918, izsoli. Izsole notiks Brīvības gatvē 209-2a, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums: 7200,- EUR. Izsoles nodrošinājums 720,- EUR
jāiemaksā likvidējamās AS „Ogres Komercbanka”, reģ.
Nr. 40003150023, AS DNB bankas norēķinu kontā
Nr. LV72RIKO0002930170347, līdz izsoles dienai. Pirmā izsole notiks 2015. gada 12. februārī plkst. 10.30.
Otrā izsole notiks 2015. gada 26. februārī plkst. 11.00.
Papildus informācija: ogre@advokatiss.lv, tālrunis
26491149.
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WWW.LATVIJASDIVANI.LV

T. 20225077
ZVANIET UN PASŪTIET!
PIEGĀDĀSIM JŪSU
IZVĒLĒTO DĪVĀNU JUMS
NEPIECIEŠAMAJĀ KRĀSĀ,
LAIKĀ UN VIETĀ!
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Viesu nams „Vētrasputns” meklē darbinieci uz pilnu
slodzi. Tel. 29717383, Iveta.

Uz stabilām
vērtībām balstītas
jaunas iespējas –

MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

ZOLĪTĒ 2015

* * *

Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.
		(O. Vācietis)

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums, izvadot Ivaru
Peteru pēdējā gaitā. Paldies „Vētrasputna” darbiniecēm
par bēru mielastu.
Tuvinieki

Līdzjūtības
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd,
Tas paliek un mirdz.
(V. Egle)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Ivaru Peteru zemes
klēpī guldot.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Peteram,
tēti aizsaulē pavadot.

aizdevums strādājošiem
un pensionāriem.

SACENSĪBU 1. RIŅĶA 7. un 8. KĀRTA
NOTIEK 20.02.2015. kafejnīcā „KRESES”.
Sacensību sākums 17:00.
Dalībniekiem jābūt pilngadīgiem!
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).

Mērsraga novada dome organizē

* * *

Liels paldies senioriem, kuri atrada laiku, lai piedalītos
Jaunā gada sarīkojumā! Sirsnīgi pateicamies Leonīdam Loginovam par dāvāto Ingusa Pētersona svētku koncertu, par
materiālo atbalstu un praktisku palīdzību biedrībai „Kurzemīte Plus”, SIA „Sabiedrība IMS”, SIA „Remaks L”, M. Brālei, S. Štreinertei, D. Krūmiņai, A. Barovskai, V. Zvirgdiņai,
A. Jēgeram, A. Limbergai.
Pensionāru apvienības „Kaija” padome

1985. gada izlaiduma klase

Mērsraga novada dome rīko

MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

Paldies domes priekšsēdētājam Laurim Karlsonam un
priekšsēdētāja vietniekam Aigaram Šteinbergam par nodrošinājumu ar transportu.
Pensionētās skolotājas

Jau 22 gadus Jūsu LAFIKO.

Bijušie Jāņa klasesbiedri

Talsos, K. Valdemāra ielā 17
tālr. 63223707, 29159682.

Vienmēr būs vismaz viens cilvēks,
kuram bez tevis būs auksti.
Būs kādas acis, kas ilgosies pēc tava smaida,
un kāda sirds, kas tevi arvien vēl gaida…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Kasparam Tomsonam, māmiņu aizsaulē pavadot.

Mērsraga novada dome organizē
MĒRSRAGA MEISTARSACĪKSTES

GALDA TENISĀ 2015

SACENSĪBU 2. POSMS
notiek
Mērsraga vidusskolā
22.02.2015.

ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 2015

Bijušie Kaspara klasesbiedri

SACENSĪBU 2. POSMS NOTIEK

Mērsraga vidusskolā
22.02.2015.

Sacensību sākums 12.00.
Interesēties pa tālr. 26455993 (Ivars).

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

Sacensību sākums 10.00.
Interesēties pa tālr. 26455993
(Ivars).

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Rokas, kas mīlēja darbu, ir gurušas,
sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
(Z. Purvs)
Izsakām līdzjūtību Aivaram Kalnam Kalnbergam, brāli smilšu kalniņā aizvadot.

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

„SAIVA” kūpināšanas ceha kolektīvs

Redaktore Madara Brāle
28757923

