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Konkurss

„Pasaka par bāku”
Bākas ielas svētku ietvaros, tiek izsludināts
konkurss bērniem „Pasaka par bāku”. Savu
pasaku vai stāstījumu par Mērsraga bāku vari
sūtīt uz e-pastu: sandijas@inbox.lv vai nest uz
Mērsraga tautas namu, vai atstāt ziedu kioskā
līdz š. g. 20. jūlijam. Pasaku autori savas pasakas varēs nolasīt Bākas ielas svētku vakara koncertā, kurā piedalīsies vietējie amatierkolektīvi.
Visiem dalībniekiem saldas balviņas.

Lai top svētki!
Jāņi ir lustīgi aizvadīti, taču šajā vasarā vēl jāsvin Jūras svētki un Mērsraga svētki. Tāpēc lūgums
Mērsraga novada iedzīvotājiem sakopt sētas un pagalmus, lai būtu prieks gan pašam, gan kaimiņam,
gan ciemiņam! Kā arī der atcerēties, ka Mērsraga
novada svētku ietvaros notiks sakoptākās sētas izvērtēšana.

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Mērsrags... Kad atpūtai laika nepietiek
Kad Mērsrags kļūst par piemēru. Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji, mēs kopā
esam sagaidījuši vasaru – pašu gaišāko laiku
mūsu dzīvēs. Kopīgi svinēsim Jūras svētkus un
gatavojamies Mērsraga
5 gadu jubilejas svinībām
augustā. Šis ir skaists
laiks mums visiem un
dod mums iespēju lepoties ar mūsu novadu,
pieminēt un izcelt mūsu
izcilos cilvēkus un, gluži
vienkārši pabūt mums
visiem kopā. Mūsu lielās
ģimenes kopā būšana ir
uzrunājusi arī citus novadus un Mērsrags lielai
daļai Vidzemes ir kļuvis
par labu piemēru – par
to liecina kaut vai tas, ka
tieši Mērsraga lielā gājiena bilde ir 6 novadu bukleta pašā centrā. (Anetes Laumas Grīvas foto).
Mērsrags pasaulē. Mūsu jaunā Mērsraga novada viena no veiksmes atslēdziņām visus šos 5 gadus ir bijusi spēja mūsu darbību
izvērst starptautiskajā līmenī. Joprojām turpinās cieša Mērsraga novada sadarbībā ar Ukrainas parlamentāriešiem. Sadarbības pamats
ir izsakāms ukraiņu parlamentārieša teiktajā – „mēs vēlamies, lai
pie mums reiz būtu tā, kā šobrīd ir Mērsragā...”. Pēc ilgstošas pro-

jektu sadarbības ar Igaunijas Valsts kompāniju, Mērsrags ir plaši
aprakstīts tikko Igaunijā izdotā grāmatā. Par Mērsragu liela interese
bija arī Austrālijā un tādēļ Austrālijas izdevumā „Latvietis” ir tapis raksts par Mērsragu ar nosaukumu „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. Arī šogad pašvaldība savā budžetā ir paredzējusi apmēram
7000 EUR dažādiem pieredzes apmaiņas braucieniem uz ārzemēm
mūsu skolas bērniem – tas ir svarīgi, lai Mērsraga nozīmīgā vieta uz
Eiropas un Pasaules kartes, saglabātos arī nākotnē.
Projekts pabeigts. Ieguvumi paliek. Pirms gada paveicām vērienīgu bērnudārza rekonstrukciju un mūsu PII „Dārta” ieguva jaunu
izskatu, kas vairāk jau atgādina pasakas pili meža ielokā. Tomēr šī
projekta pozitīvā ietekme ir nesusi mums kopēju labumu arī šodien.
Pateicoties lielajam ietaupījumam, ko deva ēkas siltināšana, šogad
„Dārtai” vispār nav jāiepērk kurināmais. Līdz ar to mēs PII „Dārta”
apkurei paredzētos līdzekļus varējām novirzīt bērnu sporta laukuma rekonstrukcijai, arī šis darbs ir pabeigts un laukumiņš ir pārvērties līdz nepazīšanai. Vēl liela pateicība visiem tiem klusajiem Mērsraga ziedotājiem un labdariem, par kuru dāvinātajiem līdzekļiem
tika bagātīgi aprīkots un sapirkts inventārs šim sporta laukumam.
Īsi runājot, mums nav kļuvis daudz vairāk naudas, mēs vienkārši
daudz mazāk tērējam uz projektos sasniegto rezultātu rēķina.
Internets. Eiropas un pasaules cienīgi. Ilgstoši savu kluso darbu
ir veicis Gints Bervalds kopā ar mūsu projektu vadītāju Ilzi Laumani.
Šobrīd ar viņu spēkiem ir pabeigts nozīmīgs projekts, kura rezultātā
lielā daļa Mērsraga un arī Upesgrīva ir ieguvusi ātrgaitas publisko
internetu. Tas ir pieejams gan Mērsraga centrā gan praktiski visās
Mērsraga pašvaldības iestādēs, autobusu pieturās un pat pludmales
tuvumā. Lai arī daudz kur Eiropā vēl tā visa nav, Mērsrags arī šeit ir
labs piemērs. Šī projekta ietvaros esam ieguvuši arī jaunus un jaudīgus serverus, raidītājus un citas iekārtas, kuras Mērsraga novadam
dos plašas iespējas tālākai interneta tīklu attīstībai. To, ka šī joma ir

Jūsu viedoklis
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Paldies!

Mērsraga novada pašvaldība izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā par
goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”. Aptaujas mērķis ir veicināt labā
novērtēšanu līdzcilvēkos un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada attīstībā. Aizpildītās anketas var
ievietot pasta kastītēs, kas atrodas Mērsraga novada domē, Mērsraga Informācijas centrā vai Mērsraga
Tautas namā līdz 1. augustam. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Mērsraga svētkos – 8. augustā.

Ierosinu goda nosaukumu „Gada mērsradznieks” piešķirt
(kam?) ____________________________________________________________
tāpēc, ka ___________________________________________________________



Tūlīt, tūlīt svinēsim piekrastes
īpašākos svētkus – Jūras svētkus.
Mēģināsim sajust kaut ko no jūras spēka un varenības, aicināsim ciemos draugus un radus, lai
šos svētkus svinētu kopā, priecīgi
un interesanti pavadīsim šo dienu! Vasara skrien vēja spārniem,
tāpēc jātver ik mirklis. Jaukus
svētkus un lai vasara mums visiem sniedz to īsto sajūtu, kuru
varam sajust tikai šeit – pie jūras,
Mērsragā!

kļuvusi ļoti nozīmīga, parāda arī tas, ka Madaras Brāles organizētajos datoru apmācības kursos, mācījās daudzi Mērsraga sirmgalvji.
Mazliet par pasaules galu... Kā jau tas vēsturē ierasts, pie mums
diezgan regulāri uzrodas kāds, kurš sola pasaules galu. Arī Mērsraga
gals ir solīts daudz un bieži. Bet, kā tas šobrīd ir redzams, tas tomēr
nepienāca. Mums solīja, ka Mērsrags bankrotēs, solīja, ka mēs neizdzīvošot, cirkulēja dažādi neticami stāsti par Mērsraga milzīgajiem parādiem un daudz citu blēņu no it kā cienījamu svešinieku un mūsu pašu
„zinātājiem”. Šobrīd, kad Mērsrags pārkāps 5 gadu slieksni, ir svarīgi
izvērtēt sasniegto un mūsu nākotnes iespējas. Šobrīd Mērsraga novada
kontos ir izveidojušies nelieli uzkrājumi, mums nav apmaksājamo rēķinu un pavadzīmju saraksti, jo parasti ikvienu rēķinu cenšamies apmaksāt uzreiz pēc saņemšanas. Esam pilnībā pabeiguši mūsu autobusa
līzinga maksājumus, atdevuši virkni kredītus. Visi Eiropas finansētie
un iepriekš uzsāktie projekti ir pilnībā pabeigti un finansējums visos
projektos saņemts 100% apmērā, bez nevienas finanšu korekcijas. Šis
ir pirmais gads, kad dažu projektu finansēšanai vairs nepiesaistām
kredītlīdzekļus, jo varam šos projektus finansēt paši no sava budžeta
uzkrājumiem. Šogad esam vērienīgi sakārtojuši tautas namu, iegādājušies jaunu aparatūru un pārvērtuši deju grīdu. Lieli līdzekļi tiek
ieguldīti skolas remontā, kur savu nozīmīgo lomu ieņem Mūzikas un
mākslas skolas attīstība. Šogad esam uzstādījuši jaunus soliņus, atkritumu urnas un galdus atpūtas vietā pie Mērsraga bākas, cauri visam
ciemam vēl tiek uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas, tiek veidotas atpūtas vietas pie Mērsraga kanāla, esam izveidojuši dažādus suvenīrus ar Mērsraga simboliku, kuri pieejami Informācijas centrā. Esam
kopīgiem spēkiem daudz paveikuši un šobrīd varam vienoties kopīgā
svētku svinēšanā – jo tas ir Mūsu – mans un Tavs Mērsrags!
Patiesā cieņā,
Lauris Karlsons, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Jūsu vārds, uzvārds ___________________________________________________
Paldies!
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Notikumi, notikumi…
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Izmaiņas
maternitātes,
slimības un
paternitātes pabalstu
piešķiršanas kārtībā
Kopš 1. jūlija, pieprasot slimības vai
maternitātes pabalstu, nav nepieciešams
darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā darbnespējas periodā, proti – darba devējam nevajag aizpildīt
darba ņēmējam izsniegtās darbnespējas
lapas B sadaļu „Darba devēja informācija”.
To paredz 30. jūnijā valdībā apstiprinātās
izmaiņas MK noteikumos „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas
kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas
pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un
izmaksas kārtība” un „Obligātās sociālās
apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem
darbā un arodslimībām apdrošināšanas
atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas
kārtība”.
Ņemot vērā, ka papīra formāta darbnespējas lapas pakāpeniski aizstās ar vienotajā
veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā sagatavotajām darbnespējas
lapām, pieprasot pabalstu , cilvēkam Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA)
būs jāiesniedz tikai iesniegums. Tādējādi
pabalstu varēs pieprasīt arī elektroniski.
VSAA lēmumu par slimības vai maternitātes pabalsta piešķiršanu pieņems, pamatojoties uz vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā sagatavoto
darbnespējas lapu. Savukārt darba devējs
informāciju par darbiniekiem izsniegtajām
darbnespējas lapām saņems Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS).
Līdz 2016. gada 1. janvārim plānots pārejas periods, kad izsniegs arī papīra formāta darbnespējas lapas.

Īsvēstis
Stājas spēkā izmaiņas, kas no nākamā gada
noteiks naudas sodu par suņu nereģistrēšanu.
1. jūlijā, stājas spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
(LAPK), kas nosaka naudas sodu par dzīvnieku
nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tas attieksies arī uz suņu reģistrāciju vienotajā datubāzē, kas iedzīvotājiem būs jāveic līdz nākamā gada vidum. Valdības noteikumi nosaka, ka
suņu īpašniekiem līdz 2016. gada 1. jūlijam suns,
kas līdz šim datumam būs sasniedzis sešu mēnešu
vecumu, jāapzīmē un jāreģistrē vienotajā mājas
(istabas) dzīvnieku datubāzē. Tāpat noteikumi
paredz, ka visiem suņiem, kas piedalās izstādēs
vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem vienotajā
datubāzē, taču LAPK līdz šim nebija noteikts sods
dzīvnieka īpašniekam par suņa neapzīmēšanu ar
mikroshēmu un nereģistrēšanu mājas dzīvnieku
vienotās informācijas sistēmā. Suni, kurš piedalās
izstādēs vai kuru uz laiku izved ārpus valsts teritorijas, datubāzē ir jāreģistrē kopš 2012. gada 1. jūlija.
No minētās normas izriet, ka par šo suņu nereģistrēšanu varēs sodīt no šodienas, kad likuma grozījumi ir stājušies spēkā. Par attiecīgo pārkāpumu
tiks uzlikts naudas sods fiziskajām personām no
septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 350 eiro.
Karstajā laikā – esam uzmanīgi! Pirmās pazīmes, kas liecina par pārkaršanu, ir augsta ķermeņa temperatūra, krampji, vemšana, apziņas
traucējumi un arī samaņas zudums. Pie jebkurām
pazīmēm – ja ir slikti, vai ir diskomforta sajūta,
cilvēkiem nepieciešams atvēsināties, iespējams,
noskaloties vēsā dušā, padzerties vēsu ūdeni.
Iedzīvotājiem jāatceras, ka jādzer daudz ūdens un
karstumā jāuzturas ar mēru. NMPD piekodina,
ka īpaši uzmanīgiem karstumā jābūt gados vecākiem cilvēkiem, tiem, kuriem ir kādas hroniskas
saslimšanas un kuri lieto kādus noteiktus medikamentus. Jāuzmanās arī fiziska darba veicējiem
un aktīviem sportotājiem. Karstajās dienās īpaši
jāuzmana arī mazi bērni!

Motokross
 Līgo svētkos
ar teātra izrādi
„Kāda pastnieka
stāsts 2” priecēja
Mērsraga
amatierkolektīvi.

 Mērsraga bērnudārzā atklājām jaunu sporta laukumu. Līdzekļi pamatā no ietaupītā
kurināmā KPFI projekta ietvaros! Aprīkojums sagādāts ar mērsradznieku, ziedotāju atbalstu! Kopā mēs varam!

 Mērsragā ieraugāmas
dažādas laivas, arī apadītas.

20. jūnijā Lietuvā norisinājās, Lietuvas motokrosa čempionāts, kurā
piedalījās dalībnieki no
7 valstīm, kā arī no Latvijas! Latviju pārstāvēja
Intars Janbergs veterānu
klasē, kurš Lietuvas čempionātos ir biežs viesis.
Trasē, kura no sportistiem, prasīja visaugstāko
profesionalitātes
līmeni, Intars jutās labi,
jo kvalifikācijā tika uzrādīts ceturtais labākais
apļa laiks!
1. braucienā Intaram
pa
devās ļoti labs starts,
kura rezultātā Intars aizbrauca kā otrais, turējās
viņš šajā pozīcijā gandrīz līdz pat brauciena beigām, taču nācās zaudēt pozīciju, citam Latvijas pilotam, bet galu galā pārliecinoša trešā vieta! 2. brauciens tika atcelts tehnisku problēmu dēļ un kopsummā Intars Janbergs palika trešajā vietā, piekāpjoties vien lietuvietim Stanmkusam un latvietim
Gintam Uzaram! Jāpiebilst, ka čempionāta kopvērtējumā Intars ir otrajā vietā!
Visu redzēja, aprakstīja, kā arī līdzi juta Krišjānis Reinfelds

Deju kopu „Silva” startē Starptautiskajā
sieviešu deju kopu festivālā
20. un 21. jūnijā Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā notika 1. Starptautiskais sieviešu deju kopu
festivāls, kuru organizēja Latvijas Senioru apvienība. Pirmajā pasākuma dienā notika festivāla atklāšanas koncerts „Spīganu dejas ezera atspulgā” ūdenstūrisma attīstības centra „Bāka” teritorijā pie
Lubānas ezera. Atklāšanas pasākumā mūsu deju kopa „Silva” vienojās kopdejās ar pārējiem kolektīviem. Savukārt, nākamajā dienā Gaigalavas kultūras namā notika jaunrades deju koncerts, kurā
katrs kolektīvs uzstājās atsevišķi un izpildīja 2 dejas.
Paralēli koncertiem, dejotājiem bija iespēja apskatīt G. Igauņa mūzikas instrumentu muzeju un uzzināt dažādus interesantus faktus, piemēram, izrādās, ka pasaulē pirmais akordeons tapis tieši Latvijā!
Festivālā piedalījās kolektīvi no Madonas, Ķeguma, Baltinavas, Viļakas, Lubānas, Cēsu, Skrīveru,
Siguldas un Lielvārdes novadiem, bet Kurzemes vārdu festivālā nesa Mērsraga dejotājas. Kā īpašie
viesi uzstājās trīs kolektīvi no Igaunijas.
Katra kolektīva sniegumu analizēs un kopā ar kolektīvu vadītājiem pārrunās rudens pusē.
Tā kā festivāls bija ne tikai jauka atpūta, bet arī iespēja pilnveidoties un gūt jaunu pieredzi.
Paldies dejotājām par izturību! Paldies par ieguldīto darbu kolektīva vadītājai Silvai! Paldies arī šoferītim Kristapam par drošu tālā ceļa mērošanu!
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Jūnija peldūdens rezultāti apstiprina –
peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās
Veselības inspekcija informē, ka visās oficiālajās peldvietās, kur ūdens kvalitātes pārbaudes tika
veiktas 8. un 9. jūnijā, ūdens kvalitāte ir atbilstoša prasībām un peldēties ir atļauts.
Ņemot vērā gaidāmo gaisa temperatūras paaugstināšanos, daudzi iedzīvotāji vasaras saulainās dienas steigsies izmantot, lai atpūstos ūdenstilpju tuvumā. Tomēr Veselības inspekcija vēlas atgādināt, ka
ūdens temperatūra atsevišķās Latvijas ūdenstilpēs vēl ir salīdzinoši zema, tāpēc, dodoties peldēties, ir
jāatceras par būtiskiem piesardzības pasākumiem.
Rūpējoties par savu drošību un veselību, ir jāņem vērā, ka peldēties ieteicams tajos gadījumos, ja
ūdens temperatūra nav zemāka par plus 17–18 grādiem. Auksts ūdens var radīt aukstuma šoku, kas
izraisa krampjus un nespēju peldēt. Lai izvairītos no muskuļu krampjiem, pēc sakaršanas saulē ūdenī
ir jāiet lēnām.
Uzsākot peldsezonu, peldēšanas laikam ūdenstilpē vajadzētu būt īsākam, bet vēlāk, organismam
pierodot, peldēties var ilgāku laika periodu. Peldēties ir jāpārtrauc, parādoties pirmajām aukstuma
sajūtām. Tāpat pirms peldēšanās ir jāizvērtē veselības stāvoklis un peldētprasme; jāizvairās no alkohola
lietošanas un pārgalvīgas rīcības ūdenstilpnēs.
Informāciju sagatavoja:
Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Agnese Gusarova, tālrunis: 67819677, 28342858

Piedzīvojumi Dānijā
Kā jau katru vasaru, arī šogad viena no
Mērsraga vidusskolas klasēm lidoja uz Dāniju,
lai satiktu savus vēstuļu draugus, šogad to darīja 8. klase, un ir gatavi dalīties pieredzē par šo
ceļojumu, kas notika no 15. līdz 19. jūnijam.
Skolēni Dānijā pavadīja 5 dienas, dzīvoja kopā
ar saviem dāņu draugiem viņu mājās, kur viņus
sagaidīja jauni piedzīvojumi, jo nācās iepazīties
ar vēstuļu drauga ģimeni un pašu vēstuļu draugu,
kas sagādāja mazas neērtības, jo bija jāsarunājas
tikai angļu valodā, kur noderēja katra skolēna ilgu

Noskaidrotas
Latvijas tīrākās un netīrākās pludmales
Noslēgusies Vides izglītības fonda īstenotās
kampaņas „Mana jūra” ekspedīcija, kuras laikā tika
veikti jūras piesārņojošo atkritumu monitoringi 38 vietās piekrastē. Ekspedīcija sākta 26. maijā
Nidā pie Lietuvas un Latvijas robežas un ilgusi līdz
pat 28. jūnijam, kad tās dalībnieki šķērsoja finiša
līniju Ainažos pie Latvijas un Igaunijas robežas.
Jūras piesārņojošo atkritumu monitoringi
veikti pēc ANO Vides programmas metodikas –
apsekotas pludmales 100 metru garumā no ūdens
līnijas līdz pirmajai pastāvīgajai veģetācijai vai
līdz stāvkrastam (atkarībā no pludmales) un uzskaitīti visi atrastie atkritumi. Vides izglītības fonda pārstāvji jau analizējuši atkritumu monitoringa rezultātus, un ir noskaidrotas Latvijas tīrākās
un netīrākās pludmales.
Kopumā par visvairāk piesārņotāko šogad
atzīta Liepājas piekraste posmā no Nidas līdz
Pāvilostai ar vidēji 195 atkritumu vienībām uz
100 metriem. Vidzemes Rīgas jūras līča piekrastes
reģions ir otrais netīrākais ar vidēji 185 atkritumu vienībām uz 100 metriem. Rīgas un Jūrmalas
pludmalēs atrodamas vidēji 163 atkritumu vienības uz 100 metriem, Kurzemes piekrastes Ventspils posmos (no Jūrkalnes līdz Kolkas ragam)
atrastas vidēji 132 atkritumu vienības uz 100 metriem, bet šogad vistīrākā bijusi Kurzemes Rīgas

jūras līča piekraste – tur atrastas vidēji 92 atkritumu vienības uz 100 metriem.
Par tīrāko pludmali atzīta Abragciema pludmale, savukārt par otru tīrāko atzīta Mērsraga
pludmale, bet kā trešā tīrākā – Jaunķemeri/Liel
upes ieteka Baltijas jūras līcī.
Lai gan kopumā atrasto atkritumu daudzums
bijis mazāks nekā iepriekšējos gados, jāņem vērā,
ka iepriekšējos gadus „Mana jūra” kampaņas monitoringi veikti jūlijā, bet šogad – jūnijā, kad tūrisma sezona vēl nav sākusies.
Satraucošākais secinājums, kas gūts šī gada izpētes ietvaros ir plastmasas atkritumu īpatsvars.
Vidēji vairāk nekā puse (53%) no visiem atkritumiem bija dažādi plastmasas izstrādājumi: plastmasas virves, maisiņi, cigarešu izsmēķi, pudeļu
korķi, kā arī neidentificējamas izcelsmes un funkcijas plastmasas gabali. Tomēr vairumā pludmaļu
plastmasas atkritumu īpatsvars sasniedz pat ¾ no
kopējā atkritumu skaita un aktualizē jautājumus
par videi draudzīgu piekrastes attīstības un atkritumu apsaimniekošanas politiku efektivitāti Latvijā. Tieši tādēļ šīgada 38 monitoringos savāktos
atkritumus kampaņas pārstāvji svinīgā ceremonijā pasniegs VARAM ministram.
Elīna Kolāte,
Kampaņas „Mana jūra” publiciste

gadu garumā skolā iegūtās zināšanas, un, pateicoties tām, skolēni varēja ļoti labi un prasmīgi komunicēt ar dāņiem.
Pirmajā dienā skolēni lidoja ar lidmašīnu uz
Dāniju, lai gan lidmašīna nokavējās un nācās
diezgan ilgi gaidīt lidostā, skolēni veiksmīgi nokļuva Kopenhāgenā, kur lidostā jau laipni un mīļi
sagaidīja daži no vēstuļu draugiem. Nokļuvuši
Hvalso viņi devās uz skolu, kur pārējie skolēni bija
sagatavojuši pusdienas, paēdot skolēni sadalījās
grupās un devās izpētīt šo pilsētu ar spēli. Vakarā
latviešu skolēni devās satikties ar vēstuļu draugu
ģimenēm, kur jau pamazām sāka sadraudzēties
un viens otru iepazīt.
Otrajā dienā skolēni varēja mazliet iepazīt, kā
mācās dāņu skolēni, un centās kopā izpildīt dažādus uzdevumus no dažādiem mācību priekšmetiem. Vēlāk jaunieši devās uz Roskildi, kur
tie apskatīja baznīcu, kur apglabāti vairāk nekā
150 dāņu karaļi un karalienes, baznīcā interesantas lietas stāstīja gide, kura ļāva latviešu skolēniem
labāk izprast Dānijas vēsturi un apskatīt dažnedažādas interesantas dāņu arhitektūras mākslas darbus. Pēc tam bija brīvais laiks, kad varēja pastaigāt
pa pilsētu un iegādāties suvenīrus. Vakarā latviešu

skolēni iemācīja dāņu skolēniem spēli, ko 8. klase
bija spēlējusi jau no pirmajām klasēm, dāņiem šī
spēle arī iepatikās un abas klases kopā to spēlēja
līdz vēlam vakaram.
Trešajā dienā skolēni atkal sadalījās grupās, un
viņu uzdevums bija izveidot video, vai prezentāciju, par to, cik labi, ka ir šāda iespēja skolēniem
ceļot un iepazīt citas tautas, sadraudzēties ar citu
tautu pārstāvjiem un izpētīt to pamatīgāk, nekā
tas notiktu, ja brauktu vienkārši uz Dāniju kā
tūrists ceļojumā. Vakarā Hvalso skolā notika pasākums, kurā piedalījās abas klases un
ģimenes, kurās latvieši ar saviem dāņu
draugiem dzīvoja.
Pēc kopīgām vakariņām, skolēniem bija
jārāda savi video.
Vēlāk dāņus latvieši
pārsteidza ar saviem
rūpīgi sagatavotajiem
priekšnesumiem. Skolēniem tik
ļoti iepatikās kopā
dejot, ka vēlāk devās uz klasi un atkal
visi kopā dejoja. Šajā
dienā skolēni satuvinājās visvairāk, un sāka veidoties jau pirmās draudzības, un sāka parādīties
vairāk smaidi skolēnu starpā.
Ceturtajā dienā, 8. klases devās uz Dānijas
galvaspilsētu Kopenhāgenu, kur viņi devās kanāla tūrē ar kuģīti un varēja vēl vairāk izpētīt uz
daudz ko jaunu uzzināt par dāņu arhitektūru. Vēlāk skolēni ļāvās izpriecām Tivolī izklaides parkā,
kur skolēni devās uz daudzām nekad neredzētām
atrakcijām, kurās viņi pavadīja visu dienu.
Piektajā dienā skolēni dāņu draugu pavadījumā devās uz lidostu, kur atvadījās un devās atkal
garajā ceļā uz Latviju.
Šis ceļojums skolēniem bija īsts pārbaudījums,
jo bija jāpierod pie dāņu kultūras un ikdienas rutīnas, pārtikas, un bija jāsarunājas angliski. No sākuma bija smagi, jo skolēni nejutās gaidīti Dānijā,
bet pēc tam sadraudzējās pat vairāk, nekā paši
skolēni bija gaidījuši.
Tagad skolēni nevar vien sagaidīt augustu, kad
dāņu skolēni lidos uz Latviju un atkal varēs satikties un parādīt latviešu kultūru, ēdienu un turpināt veidot ciešo draudzību, kas ir jau aizsākusies.
Dzintra Ozola, 8. kl.

Par ienākumiem no savvaļas veltēm līdz 3000 euro nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Ir sākusies ogu un citu savvaļas velšu lasīšanas sezona, kad daudzi iedzīvotāji papildina savu
ģimenes budžetu ar ienākumiem no ogu un citu
savvaļas velšu pārdošanas. Tādēļ Valsts ieņēmumu dienests atgādina – ja fiziskas personas ienākumi no dažādu savvaļas velšu pārdošanas kopā
ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas
un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas gada
laikā nepārsniedz 3000 euro, šīs personas var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicēji,
tām nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis
no gūtā ienākuma un tirdzniecībā tām nav jāizmanto kases aparāts.
Minētie nosacījumi attiecas uz tām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no šādām darbībām:
• sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības
augu un ziedu vākšanas un pārdošanas;
• ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas
un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;
• ienākumiem no nemedījamās sugas indivī-

da – parka vīngliemezis (Helix pomatia) — ieguves.
Taču šīm personām ir jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā,
kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām
pārsniedz 3000 euro gadā, personai piecu darba
dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās
darbības veicējai, jāinformē VID par to, kā tiks
kārtota grāmatvedības uzskaite (vienkāršā vai
divkāršā ieraksta sistēmā) un turpmāk jāiesniedz
Gada ienākumu deklarācija.
Proti, ja ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 euro gadā, no tiem jāmaksā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis kā no saimnieciskās darbības
ienākuma. Tas nozīmē, ka par 2015. gadā gūtajiem
ienākumiem no ogošanas, sēņošanas vai citām minētajām darbībām, ja tie gada laikā pārsniedz 3000 euro,
laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam ieskaitot
būs elektroniski jāiesniedz VID Gada ienākumu deklarācija. Plašāka informācija pieejama VID mājaslapas sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
2014. gada 15. oktobrī starp Mērsraga novada pašvaldību un
Valsts un reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās par
projekta „Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” projekta id. Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/060
ieviešanu.
Projekta mērķis – Attīstīt vidi ilgtspējīgai interneta pārklājuma
zonas piekļuvei Mērsraga novadā, kas sekmēs novada iedzīvotāju
ekonomisko aktivitāti, uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un
veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras
procesos.
Projekta īstenošanas laikā Mērsraga novada pašvaldība sasniedza
plānotos projekta rezultātus – tika izveidoti 11 publiskie interneta
pieejas punkti – Mērsraga pagasta, Upesgrīvas ciema, Saieta namā
„Mazvalteri”, Mērsragā – Bākas iela 56b (Stāvlaukums un skatu

Nosacījumi dabas velšu iepircējiem. Visos
gadījumos, kad fiziska persona iepērk ogas vai citas dabas veltes, tai jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējai. Savukārt, ja fiziska persona
iepērk ogas juridiskas personas vārdā, tai jābūt
darba attiecībās ar šo juridisko personu.
Bez tam, dabas velšu iepircējam, izmaksājot
skaidru naudu par ogu, sēņu savvaļas ārstniecības
augu, ziedu vai parka vīngliemežu iepirkšanu, jākārto izmaksu saraksts. Tajā jānorāda informācija
par ogotāju, sēņotāju un citu dabas velšu nodevēju (fiziskās personas vārds, uzvārds un personas
kods), nododamo preci (nosaukums, mērvienība
un daudzums) un izmaksājamo skaidrās naudas
summu (vārdos un ciparos).
VID aicina, nododot minētās dabas veltes,
noteikti pievērst uzmanību tam, vai dabas velšu
iepircējs dod parakstīties izmaksu sarakstā, vai
tajā norādītie dati par viņu ir korekti, vai izmaksu
sarakstā norādītā informācija atbilst faktiski no-

doto dabas velšu daudzumam, kā arī, vai izmaksu
sarakstā norādītā skaidrās naudas summa atbilst
faktiski izmaksātajai.
Izmaksu sarakstā norādītā informācija ir svarīga ne tikai dabas velšu iepircēja izmaksu aprēķināšanai, bet arī pašai fiziskajai personai, lai
aprēķinātu gūto ienākumu un pierādītu iztikas
līdzekļu izcelsmi gadījumos, ja VID lūgs sniegt
informāciju par ienākumiem.
VID vērš uzmanību, ka dabas velšu iepircējam
(ienākuma izmaksātājam) nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, bet līdz taksācijas gadam sekojošā
gada 1. februārim (attiecīgi, par 2015. gadu – līdz
2016. gada 1. februārim) jāiesniedz VID paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām. Paziņojums nav jāiesniedz gadījumos, kad
dabas velšu vācējam attiecīgā gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir bijusi mazāka par 300 euro (četrkāršotu mēneša neapliekamo
minimumu).

Informācija par projekta „Publisko interneta punktu
uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” īstenošanu
tornis pie jūras), Mērsraga novada Tautas namā – Lielā iela 25,
Mērsraga invalīdu atbalsta centrā – Kadiķu iela 1, pirmsskolas
izglītības iestādē „Dārta” – Lielā iela 3, Mērsraga novada Brīvā laika
pavadīšanas centrā – Lielā iela 53, Mērsraga novada Pakalpojumu
sniegšanas telpās – Dzintaru iela 1-9, Mērsraga estrādē „Jēgerleja” –
Estrādes iela, Stāvlaukumā pie pirmsskolas izglītības iestādes
„Dārta” – Lielā iela 3a pie lielceļa, Stāvlaukumā pie Mērsraga tilta –
Lielā iela 62 un atpūtas vieta – ceļš uz skolu-stāvvieta-tūrisma
objekts – Priežu iela 1 – Skolas ielas krustojums.
Pilnveidoti 3 esošie publiskie interneta pieejas punkti –
Informācijas centrā – Mērsragā, Zvejnieku iela 2, Mērsraga novada
pašvaldības ēkā – Lielā iela 35 un Mērsraga vidusskolā – Skolas
iela 8. Projekta īstenošanas rezultātā Mērsraga novada iedzīvotājiem
ir iespēja izmantot interneta pakalpojumus bez maksas jebkurā no

novada teritorijas jaunizveidotajiem un pilnveidotajiem interneta
punktiem.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8235,29 no kurām ERAF finansējums 85%, t.i. EUR 7000,00, valsts budžeta dotācija 2,25%,
t.i. EUR 185,29 un pašvaldības līdzfinansējums 12,75%, t.i.
EUR 1050,00.
PROJEKTU „PUBLISKO INTERNETA PUNKTU UZLABOJUMI
UN ATTĪSTĪBA MĒRSRAGA NOVADĀ”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS
ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
VALSTS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

4
Mērsraga novada
pašvaldība sirsnīgi sveic!
No kurienes atvējo vējš,
kas dejo vieglāk par jasmīnu smaržu
vasaras viducī?
No kurienes izsmaržo mežrozes pumpurs,
kam aroms no prieka – īsta, dzīva prieka vien?
No kurienes laime atnāk
un sekundes laika gredzenā smiedama sien?
Tā var taujāt bez gala
un atbildes ar puķotu sirpi rakt.
Var vienkārši dzīvot,
un katru dienu kā rakstainu lakatu
jasmīnu krūmā iekarināt.
		

(D. Sadaka)

Novēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku dzimšanas dienās:
Intai Kraučai, Mārtiņam Markusam,
Imantam Zapackim, Zigrīdai Birzniecei,
Valentīnam Moisuzenko, Dainai Jūlijai Ekšai,
Rutai Jēgerei, Annai Kaļiņičenko,
80 gadu jubilejā Kārlim Grīnbergam-Zaļkalnam,
81 gadu jubilejā Aivaram Jankevicam,
83 gadu jubilejā Kārlim Mārtiņsonam,
81 gadu jubilejā Vijai Treimanei,
84 gadu jubilejā Zigrīdai Bergmanei,
84 gadu jubilejā Ludim Ceravam,
85 gadu jubilejā Veltai Karlsonei,
85 gadu jubilejā Birutai Rukerei,
87 gadu jubilejā Edītei Fībigai,
88 gadu jubilejā
Ausmai Mildai Piparei,
91 gadu jubilejā
Jānim Arvīdam Piparam!

Informācija

Mērsraga pasta nodaļa atvērta katru
darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30.

Dzimtsarakstu
nodaļas ziņas

24. jūlijā

2015. gada pirmajā pusgadā Mērsraga
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
5 jaundzimušie – 2 meitenītes un 3 puisīši. Reģistrēti 10 mirušie mērsradznieki.
2015. gada 2. jūlijā dzīvesvietu Mērsraga
novadā deklarējuši 1732 iedzīvotāji.

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:
09.30 pie SIA „MEŽMAĻI”;
10.00 pie Mērsraga
pašvaldības ēkas;
10.20 pie veikala „TOP”;

10.40 pie ambulances;
11.00 pie Tautas nama;
12.30 pie Saieta nama,
Upesgrīvā.

L. Valdemāre,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pateicība
Paldies visām Mērsraga rokdarbnieču klubiņa meitenēm, kā arī trim
dāmām ārpus klubiņa – Marijai Švalbei, Ilgai Meilusai un Dzidrai Šteinbergai, par piedalīšanos ar saviem rokdarbiem Vispasaules Publiskajā
Adīšanas Dienā.
Uz sadarbību arī turpmāk, Sandija

Sludinājumi

Vasaras sporta
un atpūtas dienas
12. un 13. augustā Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs un Talsu
invalīdu biedrības rīko ikgadējās vasaras sporta un atpūtas dienas
Spāres muižā un Veccepļos.
Pasākuma programma:
09:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija
10:00 – Sporta aktivitātes
13:00 – Dalībnieku priekšnesumi
14:00 – Apbalvošana
15:00–21:00 – Brīvais laiks atpūta bāzē „Veccepļi” (pirts, makšķerēšana,
izbraukumi ar laivām un katamarānu)
Izbraukšana 12. augustā no Mērsraga autobusa pieturas plkst. 8.30.
Pieteikšanās pie Daigas Skvorcovas personīgi vai pa tel. 26884855.

 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.
 Pārdod skaldītu malku – 30 eiro par
kubu. Tel.: 25426920, 26301108.
 No augusta Vijas Klēveres zobārstniecības
praksē tiek piedāvāti zobu higiēnista pakal
pojumi. Zobu higiēna bērniem līdz 18 g. v.
ir bez maksas. Zvanīt: 25440061 (Šarlote),
29170199 (Vija).

Līdzjūtība
Kapu svētku dievkalpojumi:

Mūžības slieksnim pāri
Aizej tu gaismas lokā,
Svētu atmiņu rozi
Atstājot dzīvības lokā.

Sestdien, 25. jūlijā
Plkst. 10.00 –Uguņu kapsētā
Plkst. 11.00 –Upesgrīvas kapsētā.
Svētdien, 9. augustā
Plkst. 10.00 – Mērsraga jaunajos kapos
Plkst. 11.00 – Mērsraga vecajos kapos

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

		

(K. Apškrūma)

Izsaku dziļu līdzjūtību Anniņai un viņas ģime
nei, mīļo māsu GINTU, guldot kapu kalniņā.
Vizma

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

