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Mērsrags – novads, kura otrais vārds ir aktīvais

Redaktores sleja
Cilvēki diezgan reti aizdomājas par
dažādām lietām, kas ir viņu dzīves ritējumā, bet tās nav mērāmas taustāmu
vērtību izteiksmē. Par tādām nemateriālām vērtībām parasti aizdomāties liek
a Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
pārdomu stāstiņi. Lūk, viens no tādiem!
martā.
numurs iznāks 11.
„Vienu dienu tētis un viņa bagātā ģiūtīt līdz
Materiālus var ies
mene aizveda savu dēlu uz laukiem ar
!
8. martam
mērķi parādīt nabadzīgu ģimeni. Pie
ļoti nabadzīgas ģimenes viņi pavadīja
Paldies!
diennakti. Mājup, tēvs jautāja dēlam:
„Nu, kā Tev patika šis brauciens?” „Ļoti
labi, tēt!” „Vai redzēji, cik nabadzīgi cilvēki var būt?” „O, jā!” „Un, ko Tu iemācījies?” Dēls atbildēja: „Es redzēju, ka mums
ir mājās suns, bet viņiem četri. Mums ir baseins, kas stiepjas līdz pagalma vidum,
viņiem upe, kurai nevar redzēt galu. Mums ir lampas dārzā, kas dod gaismu, viņiem
zvaigznes. Mūsu iekšējais pagalms sniedzas līdz žogam, viņiem pieder viss horizonts.”
Kad dēls bija beidzis, tēvs sēdēja kā mēms. Viņa dēls piebilda: „Paldies tēt, ka parādīji,
cik nabadzīgi mēs esam!” Vai nav taisnība, ka lielāka nozīme ir tam, kā Tu skaties
uz lietām? Ja Tev mīlestība, draugi, ģimene, veselība, laba humora izjūta un pozitīva
attieksme pret dzīvi, tad Tev ir viss! Tu nevari nopirkt nevienu no šīm lietām. Tev var
piederēt visas materiālās lietas, ko vien spēj iedomāties, bet, ja Tu esi nabags garā,
tad Tev nav nekas!

Zināšanai!

AS „Latvenergo” aicina valsts
atbalstam elektroenerģijas norēķiniem
pieteikties I grupas invalīdus, kā arī
ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds
Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām
simts patērētajām kilovatstundām. Ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā
arī 1. grupas invalīdiem atbalstam jāpiesakās elektrum.lv vai Latvenergo klientu apkalpošanas centros Elektrum.
Pieteikšanās atbalstam ir vienkārša – autorizējoties ar internetbanku un aizpildot pieteikumu portālā elektrum.lv. Atbalsta pieteikumu invalīda vietā var veikt
arī viņa radinieki vai asistenti. Vairāk informācijas klienti var iegūt arī zvanot uz
bezmaksas klientu servisa tālruni – 80 200 400.
Svarīgi, ka valsts  atbalstu var  attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latv
energo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.
Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā atbalstu elektrības norēķiniem var saņemt arī daudzbērnu ģimenes, t. i. ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās. Katru mēnesi par pirmajām
300 izlietotajām kilovatstundām tās varēs norēķināties par zemāku cenu. Savukārt
maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes,
kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts
patērētajām kilovatstundām.
Ivita Bidere, AS „Latvenergo” Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

Mīļie Mērsraga novada iedzīvotāji, vēlos mūs sveikt ar
jaunu sākumu un jaunām iespējām. Esam teicami noslēguši
iepriekšējā budžeta gadu, pat nedaudz uzkrājot un veidojot
naudas līdzekļu atlikumu, esam apstiprinājuši piesardzīgu,
bet optimistisku 2016. gada budžetu ar ievērojamu ienākumu kāpumu Mērsragam.
Mērsragam vēji pūš labvēlīgi. Rakstu jums priecīgā dienā – šodien mūsu pagastmāja ir pilna ar jauniešiem. Tie ir
mūsu ēnotāji, mūsu pašu bērni un jaunieši, kuri vēlas iepazīt
pašvaldības darbu un izprast, kā pārvaldīt pašiem savu novadu. Tas ir nozīmīgs un svarīgs brīdis, jo tas iezīmē arī mūsu
nākotnes perspektīvas – mums Mērsragā aug un veidojas
cienīga maiņa, kurai reiz būs iespējams nodot tālāk Mērsraga novada vadību un savā ziņā arī visu mūsu likteņus.
Ir iesācies jaunais budžeta gads, un tas ir labvēlīgs Mērsragam. Mūsu budžeta ieņēmumi šajā pieaugs par gandrīz
100 000 EUR, kas ir būtisks kāpums novada ienākumos. Ar
budžetu detalizēti varat iepazīties mūsu mājaslapā. Vēlos
salikt tikai dažus akcentus, kas skars mūs visus. Iepriekšējo
gadu esam noslēguši, būtiski mazinot savu kredītsaistību
apjomus, jeb, citiem vārdiem – esam atdevuši savus parādus,
bet tajā pašā laikā esam realizējuši vairākus lielākus un
mazākus projektus. Jāpiebilst, ka šo projektu realizācijai
neesam ņēmuši kredītus, bet gan tos veikuši paši par saviem
uzkrātajiem līdzekļiem. Novada pastāvīgā iesaistīšanās ar
Mērsraga attīstību saistītos projektos ir mūsu ieņēmumu
kāpuma noslēgums. Mērsraga novads ir ceturtais Latvijā
ar straujāko ienākumu kāpumu, kopš 2011. gada. Tāpat
Mērsraga novads šī gada laikā par 2 pozīcijām uz 26. pozīciju
ir pakāpies tā sauktajā dzīves līmeņa rangā Latvijas novados.
Vērtētie nodokļu ieņēmumi uz vienu novada iedzīvotāju
gadā:
Gads

2010.

2013.

2016.

Ieņēmumi EUR uz
vienu iedzīvotāju

322

469

550

Nauda cilvēkiem un attīstībai. Šī gada budžets un tā pieaugums daļēji tiks izmantots mūsu iedzīvotāju ikdienas vajadzību atbalstam un attīstības projektu finansēšanai. Mūsu
skolā līdz 7. klasei ieskaitot, tiek nodrošinātas brīvpusdienas
ikvienam, bet lielākiem – pēc vajadzības, arī sniedzam atbalstu. Turpmāk ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem ir paredzēta 50% atlaide par bērna uzturēšanos bērnudārzā un arī
par ēdināšanu. Par sasniegumiem sportā un par veikumiem
olimpiādēs savus bērnus apbalvosim ar naudas balvām. Ir
paredzēti lieli līdzekļi dažādiem skolas klašu ārzemju braucieniem dažādu projektu ietvaros, kur tiek segtas pilnīgi visas ar bērnu ceļošanu saistītās izmaksas. Tāpat nemainīgi ir
arī tas, ka katrai skolas klasei un bērnudārzam pienākas viena bezmaksas ekskursija Latvijas robežās. Nofinansējām arī
labāko Mūzikas un mākslas skolēnu ceļojumu uz Stokholmu
ar prāmi, kur arī mūsu jaunie mūziķi kopā ar pedagogiem
sniedza koncertus. Tāpat esam nodrošinājuši, ka skola papildina savu mācību līdzekļu bāzi ar jaunām interaktīvām tāfelēm, datoriem, projektoriem. Šobrīd, kad dažiem kaimiņiem
ir viena šāda iekārta uz visu skolu, mums tādas uzstādītas
daudzās klasēs, padarot mācību procesu atbilstošām laikmeta prasībām.
Otra daļa papildus ienākumu tika sadalīta par labu mūsu
cilvēkiem, darbiniekiem, būtiski kāpinot algas, jo sevišķi jomās, kur strādā augsti izglītoti speciālisti par ļoti zemu atalgojumu. Daļai speciālistu algas no šī gada kāps par 60 EUR
un vairāk, bet arī lielai daļai vienkāršo darbu veicēju šī gada
atalgojums pieaugs par 30 EUR vai vairāk. Šis ir jau kārtējais
gads, kad Mērsraga novadā nav neviena darbinieka, kurš saņemtu minimālo algu. Es ceru, ka šim notikumam būs 2 ziņas. Pirmā – mēs cienām un augstu vērtējam savus darbiniekus, otrā – tas ir labs piemērs citiem darba devējiem.

Šajā vasarā pašvaldība piedalās projektā kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru – mēs vasarā projekta ietvaros
nodarbināsim vairākus skolas vecuma jauniešus. Tas ir likumsakarīgs turpinājums arī pūlēm, ko veic mūsu pašu uzņēmēji – iesaistot vasaras darbos novada jauniešus, skolēnus.
Svarīgās jomas šajā gadā – izglītība un drošība. Jau pagājušajā gadā esam pilnībā apbruņojuši un tehniski moderni
ekipējusi savu pašvaldības policiju. Mūsu pašvaldības policija ir vienīgā ar savu aizturēšanas kameru visā reģionā.  
Tad šajā gadā iesim soli tālāk un mūsu pašvaldības policijas rindas papildinās vēl viens darbinieks, kurš rūpēsies par
mūsu, mērsradznieku drošību. Otra joma – no šī gada mūsu
bibliotēkā pievienosies vēl viens darbinieks, jo arī šajā gadā,
līdzīgi kā jau vairākus pēdējos gadus, būtiski audzēsim jauno
grāmatu skaitu un mūsu bibliotekāre Maira ar jauno kolēģi
ir iecerējušas daudzus pasākumus, kuri mudinās mūs visus
lasīt grāmatas.
Juku laiki. Kā jau vienmēr, kopš pastāv jaunais Mērsraga
novads, esam dzirdējuši par mūsu drīzu nāvi… Bet tas, šķiet,
ir nemainīgi cauri gadu simtiem, ne tikai šodien. Vērtējot
grūto situāciju mūsu ražošanas nozarē, esam paredzējuši rezerves savā budžetā, gan sociālajam spilvenam – savu cilvēku
atbalstīšanai, gan citām aktivitātēm, ja tādas varētu notikt.
Savējos atbalstīsim un mums tam iespējas ir pietiekamas. Jau
izskanējis, ka Mērsrags plāno uzņemt bēgļus. Tas gan raisa
smaidu, jo, iespējams, kas tas, kurš to sludina, pie sevis savās
pļavās var arī izdarīt, jo pašvaldībai nav ne dzīvojamo fondu,
nedz citu resursu, lai to paveiktu.
Osta un barikādes. Šajā gadā Mērsraga pašvaldība maksimāli plāno izmantot visus pieejamos instrumentus uzņēmējdarbības vides attīstībai un tādu projektu realizācijai,
kura palīdzēs mūsu uzņēmējiem augt un radīt darba vietas.
Tomēr, ne jau visi projekti ir derīgi. Daudzi būs dzirdējuši
par barikādēm Engures ostā, kur kāds uzņēmējs savus jautājumus ar vietējo sabiedrību risina, vienā naktī saceļot barikādes ostā. Pirms kāda laika šī paša uzņēmēja attīstības
projektus Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika bija
iesniedzis izskatīšanai Mērsraga ostas valdei. Mums gāja
grūti, bet tomēr pamatoto šaubu dēļ šos projektus noraidījām. Redzot, kā šobrīd klājas mūsu kaimiņiem, ir skaidrs, ka
tas darīts pamatoti. Tā esam darījuši arī iepriekš, noraidot
sagatavotu projektu par zivju miltu ražotni. Redzot, kā šodien ar smakām un piesārņojumu apgrūtināta Alsunga, kur
šāda ražotne izveidota, saprotam, ka arī šāds grūts lēmums
bijis pareizs. Osta arī šajā gadā būs mūsu prioritāte, izvērtējot
tās darbību, arī iemeslus, kādēļ pagājušajā gadā ir tik straujš
kravu kritums Mērsraga ostā. Tāpat raudzīsimies, lai netiktu
realizēti Mērsragam nelabvēlīgi projekti un tēriņi.
No otras puses, mēs izvērtēsim un sniegsim atbalstu mūsu
centīgajiem uzņēmējiem, bet tāpat identificēsim problēmas
un negodprātīgos – kuri nemaksā algas un citādi nepamatoti
represē mūsu iedzīvotājus. Kā piemēru varu minēt Pārtikas
un veterinārā dienesta darbu – daudzi mūsu tirgotāji un ēdināšanas servisa sniedzēji teicami iztur viņu pārbaudes, bet
jau tagad iezīmējas viens uzņēmums, kurš VIENMĒR tiek
slēgts, kad Mērsragā parādās PVD, vai citi dienesti. Bet par
to nākamreiz.
Pašvaldība jau šobrīd kopā ar vairākiem Mērsraga uzņēmējiem ir izstrādājusi projektu idejas gan par jaunu ražošanas
angāru ierīkošanu Mērsragā, gan palīdz, meklējot iespēju piesaistīt finansējumu jaunu ražošanas iekārtu uzstādīšanai, tāpat
koordinējam šiem uzņēmējiem svarīgas infrastruktūras ierīkošanu novadā. Šobrīd, sadarbojoties ar Mērsraga un Upes
grīvas zvejniekiem, strādājam pie nozīmīga projekta tieši zvejnieku vajadzībām. Darba mums visiem daudz un kopā mums
izdosies. Mēs visi kopā esam par labāku Mērsragu!
Patiesā cieņā, Lauris Karlsons
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Informācija
• Mērsraga novada Sociālajā dienestā 20. februārī no plkst. 10.00 līdz 14.00 ir iespēja atnākt un paņemt lietotas drēbes, apavus, traukus, televizorus.
• Bibliotekārais izbraukuma punkts Upesgrīvas Saieta namā 24. februārī plkst. 12.00.
• Upesgrīvas Saieta namā ezotērikas nodarbība 6. martā plkst. 13.00. Ieeja pret ziedojumu.
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Balttour 2016

Mērsraga novada Domes sēdēs nolemts:
Mērsraga novada Domes 17. decembra ārkārtas sēdē nolēma

1. Atcelt A. Dārziņu no ostas valdes locekļa amata;
2. A. Dārziņa vietā par ostas valdes locekli iecelt „Mērsrags Shipping Agency” pārstāvi Mareku
Jēkabsonu;
3. Atbalstīt A. Ušacka iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu.

No 5. līdz 7. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika
23. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus „Balttour 2016”. Tā ir plašākā
un nozīmīgākā tūrisma izstāde Baltijā,
kas ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu
reģionā un rada svētku sajūtu gan nozares profesionāļiem, gan ceļotgribētājiem. „Balttour 2016” šogad vienkopus
pulcēja 850 tūrisma uzņēmumus un to
pārstāvjus no 41 pasaules valsts. Iepazīt jaunākos un labākos piedāvājumus
bija ieradušies vairāk nekā 26 tūkstoši
interesentu, no kuriem 5,3 tūkstoši bija
tūrisma nozares profesionāļi un aicinātie viesi.
Mērsraga novads izstādē bija atrodams kopējā Kurzemes stendā kopā
ar Talsu, Rojas un Dundagas novadiem.   Izstādē tika prezentēts – kopējā ar kaimiņu novadiem izdotā jaunā
Ziemeļkurzemes karte – ceļvedis sešās
valodās, kā arī jaunizdotais Mērsraga
novada buklets.

Mērsraga novada Domes 21. decembra atkārtotā ārkārtas sēdē nolēma
1. Apstiprināt A. Dārziņu par Mērsraga novada Domes deputātu;
2. Atcelt Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāju L. Karlsonu no valdes priekšsēdētāja amata;
3. Iecelt Andi Dārziņu par Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāju.

Mērsraga novada Domes 19. janvāra sēdē nolēma

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2016 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada
budžetu”;
2. Uzsākt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā;
3. A. Ušacka vietā par Tautsaimniecības komitejas locekli iecelt A. Dārziņu;
4. A. Ušacka vietā par Iepirkumu komisijas locekli iecelt A. Dārziņu.
5. Apstiprināt Mērsraga vidusskolas telpu nomas izmaksas 2016. gadā:
Telpas
Telpas ar gultām
Telpas ar gultām un
gultasveļu
Telts vieta

1,50 euro no personas (t. sk. PVN)

5.1. Apstiprināt ēdamzāles telpu nomas izmaksas:

Mazie izgudrotāji no „Dārtas”
No 18. līdz 22. janvārim
„Dārtā” notika liela rosība, jo gan lieli, gan mazi tās
iemītnieki bija kļuvuši par
izgudrotājiem. Gudrojamās
nedēļas ietvaros visās grupiņās notika aktivitātes, kurās
akcents tika likts uz bērnu
radošas darbības un iztēles veicināšanu, tāpēc visas
audzinātājas bija īpaši piedomājušas pie motivējošas
atmosfēras un atbilstošas vides izveidošanas, lai audzēkņus stimulētu un pievērstu
kreatīvai pašizpausmei. Pedagogiem pedagoģiskā
procesa laikā vajadzēja izvairīties no trafaretām situācijām un censties atrast vēl nebijušas, kuras var
radīt gan iztēlē, gan realitātē. Katra skolotāja uzdevums bija un ir palīdzēt audzēkņiem apzināt savus
iekšējos resursus, lai sekmētu viņu pašrealizācijas
izpausmes.
Nedēļa iesākās ar jauku iluzionistu „Abrakadabra” pasākumu, kurā bērni ar lielu interesi vēroja
dažādus trikus. Domāt neizdomāsi, kā gan var notikt tik brīnumainas lietas? Ja mazāko grupu bērni
to visu vēroja kā izrādi, tad vecāko grupu audzēkņi
mēģināja rast izskaidrojumu acīm redzamajam neticamajam.
Viss, kas bērnam dzīvē rada brīnumus, dod viņiem iespēju attīstīt iztēli. To, kā no dažādām nevajadzīgām lietiņām bērni spēj izveidot fantastiskus
tēlus, varēja redzēt visas nedēļas garumā, kad tapa
brīnišķīgi jaunrades darbi. To visu vēl papildināja
domu kartes, eksperimenti, prāta vētra, radošu stāstu sacerēšana, gudrojamie uzdevumi, kur ikviens
brīvi varēja ļauties gan fantāzijas lidojumam, gan

2,50 euro diennaktī no personas (t. sk. PVN)
4,00 euro diennaktī no personas (t. sk. PVN)
5,50 euro diennnaktī no personas (t. sk. PVN)

īsākam vai garākam domāšanas un izdomāšanas
procesam.
Radošums ir prāta un gara spēja, kas mums šķietami no nekā ļauj radīt kaut ko noderīgu, skaistu vai
nozīmīgu. Kreatīvas personības ir sabiedrības bagātība, un tās ir iespējams vairot, vispirms jau atraisot
un attīstot katram pedagogam savu radošumu un,
kā A. Rubīns teicis, ka tas iet roku ar drosmi kļūdīties, ar iedvesmu un aizrautību īstenot savu ideju.
To īpaši labi varēja novērot šinī nedēļā – uzdrošināties savienot visdažādākos resursus, saskatīt un
veidot saikni starp idejām, kas pirmajā brīdī šķiet
nesavienojamas.
Domāšanas un iztēles veicināšana dara mūsu
bērnus atvērtākus, drošākus un pārliecinātākus
par sevi, par savu varēšanu, paplašinās vārdu krājums, nostiprinās iniciatīva un uzplaukst radošums.
Gudrojamā nedēļa vēlreiz apstiprina manas domas,
ka Mērsragā aug gudri, iniciatīvas pilni un radoši
bērni.
PII „Dārta” metodiķe T. Zondaka

Ostas ziņas
Mērsraga osta strādā ierastā režīmā, tradicionāli izmantojot savas mazajai ostai raksturīgās priekšrocības
attiecībā pret citām Latvijas ostām.
Viens no mazo ostu „trumpjiem” ir
salīdzinoši zemās ostas maksas, bet
pats galvenais – mazajās ostās spējam
nodrošināt individuālu attieksmi pret
katru no kravu īpašniekiem.
Tā, piemēram, pielāgojoties skaidu granulu ražotājam „SBE Latvija”,
ostā tika apkalpots mūsu apstākļiem
netradicionāli liels kuģis – barža
WARSAW tandēmā ar velkoni PROTON. Baržas parametri ir iespaidīgi –
garums 138 m, platums 21 m, iegrime
6,5 m, bruto tonnāža 7543 t. Baržā tika iekrautas 9356 tonnas skaidu granulu, un tas ir aptuveni tikpat, cik
parasti iekraujam trīs vidēja izmēra kuģos. Šobrīd tā ir lielākā barža, ko Mērsraga osta ir apkalpojusi.
Ir uzstādīts jauns Mērsraga ostas kravu nosūtīšanas rekords. Paldies visiem ostas darbiniekiem un komersantiem, kas sekmēja šo jauno kravas nosūtīšanas rekordu!
Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika

Telpu noma pasākumiem bez virtuves pakalpojumiem
Telpu nomas ar virtuves pakalpojumiem

0,50  euro no personas (t. sk. PVN)
1,00 euro no personas (t. sk. PVN)

6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības štatu sarakstu un amata algas 2016. gadam.
7. Atļaut Mērsraga novada Domes deputātam Andim Dārziņam savienot valsts amatpersonas
amatu ar Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja amatu;
7.1. Atļaut Mērsraga novada Domes deputātam Andim Dārziņam savienot  valsts amatpersonas amatu ar SIA „Mersrags Shipping Agency” valdes locekļa amatu;
7.2. Atļaut Mērsraga novada Domes deputātam Andim Dārziņam savienot  valsts amatpersonas amatu ar SIA „TIALKO” valdes locekļa amatu.
8. Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētājam Andim Dārziņam savienot valsts amatpersonas amatu ar Mērsraga Domes deputāta amatu;
8.1. Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētājam Andim Dārziņam savienot  valsts amatpersonas amatu ar SIA „Mersrags Shipping Agency” valdes locekļa amatu;
8.2. Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētājam Andim Dārziņam savienot  valsts amatpersonas amatu ar SIA „TIALKO” valdes locekļa amatu.
9. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklim Marekam Jēkabsonam savienot valsts amatpersonas
amatu ar pilnvarojuma izpildi SIA „Mersrags Shipinng Agency”.
Sekretāre M. Brāle
2016. gada 19. janvārī

			

Saistošie noteikumi Nr. 1/2016

APSTIPRINĀTI
ar Mērsraga novada Domes 2016. gada 19. janvāra lēmumu Nr. 2 (protokols Nr. 1)

„Par Mērsraga novada pašvaldības 2015. gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
2. punktu un 46. pantu, un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu  
1 548 489 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
1455 955 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada Aizņēmumu atmaksas plānu Valsts kasei
113 480 euro apmērā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības pamatbudžeta   naudas līdzekļu atlikumu uz
31.12.2015.  22 239.91  euro apmērā.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības ziedojumu budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz
31.12.2015. 1 321.18 euro apmērā.
Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons

Būs par
vienu
sakoptu
vietu vairāk!
Pateicoties
uzņēmīgiem
novada
iedzīvotājiem, notiek nojaukšanas
darbi, lai gan atpūtniekiem, gan
vietējiem iedzīvotājiem vairs nebūtu jāskatās uz esošajiem graustiem
(bijušās Robežsardzes kazarmas) pie
Mērsraga
bākas
stāvlaukuma.
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Dzīvot dzīvu dzīvi…
Katrs amatierkolektīvs ir kā maza, atsevišķa planēta, kurā aktīvi
darbojas dažādu profesiju pārstāvji, dažāda vecuma cilvēki, raksturā
dažādi cilvēki, taču vienu kolektīvu spēj vienot mīlestība pret kādu
nodarbošanos, piemēram, dziedāšanu, dejošanu, teātra spēlēšanu…
Un šī vienotā vēlme darboties tajā, kas sirdij tuvs, veido to, ka katra no šīm mazajām planētām jeb kolektīvu kļūst par vietu, kur mīt
dzīvesprieks, nebeidzams avantūrisms, vitalitāte, neizsīkstoša vēlme
darīt prieku skatītājiem. Kā sokas mūsu – Mērsraga Tautas nama
amatierkolektīviem, varat lasīt zemāk, un smelieties iedvesmu kā tas
ir dzīvot dzīvu dzīvi!

Deju kopai „Silva”jau 7 gadi!
Pagājušajā 2015. gadā bija daudz interesantu notikumu un pasākumu. Vislielākais izaicinājums bija piedalīties sieviešu deju kopu
festivālā, kas notika Lubānas ezera krastā, kur sadraudzējāmies ar
13 kolektīviem no visas Latvijas.

„Etīdes” cauri Kazas gadam...
Latviešu sakāmvārds vēstī, ka darbs ir laimes avots. Es liekot roku
uz sirds, šo sakāmvārdu varētu attiecināt uz amatierteātra „Etīdes”
radošo procesu.
2015. gads – Kazas gads mūsu kolektīvam ir pagājis piepildīts un
gandarīts. Atskatoties uz pagājušā gada notikumiem un darbiem,
kā kolektīva vadītāja, varu teikt – esam strādājuši godam un katram
darbam un darbiņam esam atdevuši daļu sirds siltuma un mīļuma.
Esmu par savu kolektīvu patiesi lepna! Katrs izpaužas ar savu atraktivitāti, izdomu, nenogurstošu darbu!
Pagājušo gadu sākām ar visai jautru pasākumu un izlozes kārtā
teātris izvilka – deju. Skatītāju pilnās ovācijas, aplausi un smiekli
neslēpa patieso prieku par ieguldīto darbu.

Lai mūs iepazītu arī cita publika, novembra mēnesī devāmies ar
„Nepareizā savienojuma” izrādi nelielā turnejā – Lauciene un Vandzene.
Nu ko, lai saka… Gads ir pagājis gan darbos, gan priekos. Protam gan strādāt, gan atpūsties. Savam kolektīvam, gribu teikt paldies, ka man esat un esat tik uzticīgi, tam ko darāt!!! Tam, ka mīlat
cilvēkiem dot prieku un saujiņu smaida!
Amatierteātra „Etīde” vadītāja Edīte

Ar dziesmu pa dzīvi
Vokālais ansamblis „Kaprīze” nebeidz dziedāt un dziedāt. Kad ir
pieprasījums, tad sagatavo repertuāru dažādām gaumēm. Piemēram,
esam piedziedājušas Mērsraga lut. ev. baznīcu Ziemassvētku laikā,
gan arī svinīgās kāzu procesijas laikā Sēmē un Engurē. Piepildām un
papildinām kultūras pasākumus gan Ezera svētkos Ķūļos, gan tepat
organizētajos svētkos „Sveika, jūra!”, „Līgo diena”, Novada svētki. Un
savas prasmes nododam un sadziedamies arī ar bērniem gan kristiešu
rīkotajā Ģimenes dienā, gan tautas nama rīkotajos valsts svētkos.
Sadarbojamies arī ar aktiera trupas „Etīde” meitenēm un papildinām viņu mono izrādes ar latviešu tautas dziesmām un dziesmām
no izrādēm. Pieaicinām arī ārpus tautas nama muzikālos māksliniekus gan jaunus, gan ar pieredzi, kā flautisti Karīnu Ansbergu,
gan sitamo instrumentu speciālistu un ģitāristu Jāni un viņa brāli
Arti. Gan arī ģitāristu no Bērzciema Aivaru Grīnbergu un dažreiz
arī flautistes no Lodziņu ģimenes.

Februārī  „Etīdes” nesēdēja uz vietas un devās uz kopīgo teātra sanākšanu Spārē. Tur parādījām gan ko mākam, gan pelnīti atpūtāmies.
Pats gada iedvesmojošākais un pat varētu teikt sirds darbs bija mūsu
„Nepareizais savienojums”. Par to pelnīti lielum lielais paldies Aijai!
Kolektīvs strādāja nepagurstoši un darba augļus plūcām 8. marta
pirmizrādē mūsu Mērsraga Tautas namā. Tas skatītāju pieplūdums,
smaidi, emocijas, aplausi, smiekli mūs cēla līdz prieka asarām. Vēlreiz kolektīvs saka lielu paldies, Jums – mīļie, skatītāji, par tik lielu
atsaucību,  apmeklējot šo izrādi!

Visa gada garumā piedalījāmies Tautas nama organizētajos pasākumos – gan modes skatē, gan novada svētkos, gan citos tematiskajos vakaros.
Mūsu tuvākos kaimiņus Engures kolektīvu „Rudens ritmi”
apsveicām 10 gadu jubilejā, kurā piedalījāmies, sniedzot deju
priekšnesumus. Kā katru gadu, braucām uz Laucienes pansionātu,
kur uzstājāmies kopā ar pārējiem māksliniekiem Ziemassvētku
koncertā.
Vasaras vidū notika Bākas ielas svētki, kur dejojām ar saviem
jaunajiem jūras zilajiem tērpiem un jaunajām kurpēm. To visu
varējām sev sagādāt, jo centāmies būt labas andelmanes. Cepām,
marinējām, vārījām, šuvām un pārdevām to visu tirdziņos. Tērpi
gatavi!
Esam ļoti žiperīgas sievas, vecmāmiņas, gan arī vecvecmāmiņas.
Neviena vārda diena, dzimšanas diena nepaiet bez puķu pušķiem!
Mūsu kolektīvā ir arī jaunas sieviņas – māmiņas. Sveicam māmiņu
ar dēliņa piedzimšanu!
Nelielas izmaiņas ir notikušas arī kolektīva sastāvā. Šajā sezonā
vairs nedejo 3 dejotājas, bet pievienojušās mums arī 3 jaunas
dalībnieces. Viss kolektīvs ir noskaņots optimistiski, neskatoties uz
kritiku, jo mums dejot, kustēties, būt kopā, priecāties jeb vienkārši
dzīvot dzīvu dzīvi – ļoti patīk! Esam katra savādāka: cita ritmiskāka,
cita mazāk smaidoša, cita stūraināka, cita plastiskāka, cita straujāka,
cita lēnāka, bet katra ar savu odziņu. Aicinām arī turpmāk atbalstīt
mūsu deju kopu gan skatoties, gan izsakot savu vērtējumu!
Deju kopas „Silva” vadītāja S. Štreinerte

Lai nesēdētu uz lauriem, šo izrādi parādījām arī Ķūļciema skatītājiem. Gada laikā bija arī neiztrūkstoši privāti aicinājumi, jo arī tas
priecē, saprotam, ka cilvēkiem neesam vienaldzīgi.
Kā tradīcija, jau otro gadu, mums ir parādīt, ko protam Jāņu
priekšvakarā. Šogad turpinājām „Pastnieka stāsts –2”. No sirds priecājamies par tik kuplu skatītāju pulku!
Mērsragam 520 un novadam 5 gadi. Nu kā „Etīdes” varēja palaist
garām iespēju pagozēties uz skatuves?! Mūs nebiedēja ne lietus, ne
mākoņi, tāpēc izspēlējām Mērsragu laika lokos.
Septembris amatierteātrim pienāca dzejas dienu noskaņās. Rainis un Aspazija mums lika atkāpties 150 gadus atpakaļ. Izbaudījām
vēstuļu romantismu un dzejas mieru.
Gada noslēgums atkal uz kādas jautrākas nots – „Etīdes” pašdarbnieku pasākumā „Gada balva kultūrā”. Šoreiz sevi prezentējām
kā rokdarbnieces... Neiztikt arī bez balvām, ko šajā vakarā pasniedza arī no mūsu kolektīva izvēlētam cilvēkam. Un tas bija neviens
cits kā Arnis Orlovs. Arnis pie mums jau ir no pirmās dienas, tāpēc
par lomu trūkumu viņš nesūdzas. Viņš savu pienākumu teātrī veic
gods godam – no sirds!

Savas iemaņas un prasmes 2015. gadā vedām atrādīt arī Talsu
žūrijai, kura vērtēja un rīkoja „Talsu koru apriņķa vokālo ansambļu
skati”. Un godam nopelnījām II Pakāpes diplomu. Lai dziedāšana
un  sadziedāšanās būtu veiksmīga, piedalāmies arī rīkotajās meistarklasēs. Šogad 20. februārī dosimies uz vokālista, otorinolaringologa Dr. Dina Sumeraga veidoto meistarklasi.
„Pastāvēs, kas pārmainīsies!” /Rainis/ Ansambļa sastāvs šobrīd
ir mazāks, taču atbildība uz katru dziedātāju ir lielāka. Un man ir
prieks par katru dziedātāju, kurš var un grib pēc darba savu laiku
ieguldīt kultūras dzīvē. Dažreiz roka jāpieliek arī pie kleitu darināšanas vai bižutērijas, vai zupas katla, vai citas aktuālas idejas organizēšanas. Mēs pievienojamies uzskatam, ka mazs cinītis spēj gāzt
lielu vezumu!
Vokālā ansambļa „Kaprīze” vadītāja
Inese Ozollapa

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski.
Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz
līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja
līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē „Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas
centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski,
izmantojot elektronisko parakstu.

Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasākumus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz
informatīvo tālruni 67095000.
Informāciju sagatavoja Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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Mērsraga novada 5 gadu jubileja
nosvinēta jau iepriekšējā gada vasarā,
taču arī „Mērsraga Avīzes” hronikās ir saglabājušies
svarīgu notikumu apskati par šiem gadiem.
Šeit tikai daži no tiem...

a

 2011. gada ziema mērsradzniekiem atnāca ne tikai ar labām vēstīm par novada izveidi,
bet arī ar rūpēm, ko iesākt ar milzīgos daudzumos sasnigušo sniegu.
 2011. gadā tika
uzsākta pazudušā Oskara
meklējumi, kas skaitījās
bez vēsts pazudis kopš
2005. gada. Kā zināms Oskars arī laimīgi atradās un šobrīd sargā Tautas namu.

  2011. gada vasarā norisinājās 2 ievērojami
pasākumi – Dabas koncertzāle un Mērsraga novada svētki
apvienojumā ar militāro operāciju OPEN SPIRIT.

 2012. gadā oficiāli kļūst zināms, ka septembrī durvis vērs
Mērsraga Mūzikas un Mākslas skola. Kopš tā laika Mūzikas un
Mākslas skola ir spējusi daudz sasniegt.

 2012. gada vasarā Prezidenta pilī norisinājās ģerboņa
svētki – kuru ietvaros arī Mērsraga novads saņēmu oficiālu
ģerboņa saskaņojumu.

 2013. gada 3. oktobrī darbību uzsāk rokdarbnieču
pulciņš, kas paspējis izveidot ne vienu vien izstādi.

 Īpašs, visu Latviju vienojošs, pasākums norisinājās
2013. gada vasarā – lāpu skrējiens „Apkārt Latvijai”.

 2014. gada martā darbību sāk bibliotekārais punkts
Upesgrīvā, kas nu jau kļuvis par neatņemamu ikmēneša
norisi Upesgrīvas Saieta namā.

 2012. gada rudenī PII „Dārta” svinēja 40 gadu jubileju ar 40 kūkām!
 Vēl viens īpašs pasākums – 2014. gada
vasarā ar labo pirātu vizīti Mērsragā ieradās
Tūrisma rallijs.

 2015. gada vasarā iedzīvotāju iniciatīva
realizējās kā pirmie Bākas ielas svētki.

 Dažādas dzimšanas dienas mums vienmēr
ir paticis svinēt, arī iepriekšējais gads nebija
izņēmums, kad svinēta novada 5 gadu jubileja.

 2014. gadā – Mērsraga skolas salidojums un
135. gadadiena.

 Ekonomikas ministres vizīte.
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DĀRTAS vārda dienas ballīte džungļu pasaulē

Barikādēm 25
Janvārī visā Latvijā norisinājās dažādi 1991. gada barikāžu 25 gadu atcerei veltīti pasākumi. Pasākumu galvenais mērķis vienoties tā laika sajūtās, godināt paaudzi, kas izturēja drosmes pārbaudi. Arī Mērsraga vidusskolā un Mērsraga Tautas
namā notika barikādēm veltīti pasākumi.

20. janvārī Mērsraga Tautas namā uzstājās Kristīne Dina Bitēna un Atvars Sirmais koncertā „Dūmi un lūgšanas debesīs kāpj.”

Februāra mēnesis dārteniekiem iesākas ar lustīgu un vēl
nebijušu ceļojuma ballīti uz Āfrikas džungļiem par godu
DĀRTAS VĀRDA DIENAI. Tā, ka šis Jaunais Pērtiķa gads
pēc austrumu kalendāra iesākas 8. februārī un 6. februārī ir
Dārtas, tad draiskais Pērtiķis vēlējās „Dārtas” saimi uzaicināt uz savu džungļu valstību, lai izrādītu dabas krāšņumu,
parādīt kustīgumu un izveicību, un piepildīt to ar piesātinātu piedzīvojumu, tāpēc 5. februāra rīts bērniem iesākās
ar ceļojuma izpēti, lai nonāktu līdz ballītes vietai. Pie katras
grupiņas ciemojās Pērtiķītis, kas atnesa pārsteiguma vēstules, kurās bija doti uzdevumi – bērni kopā ar audzinātājām
nedēļas garumā gatavoja maskas, lai iejustos Āfrikas vidē;
katrai grupiņai bija jāsaliek džungļu kartes puzle, lai zinātu kurp doties meklēt Dārtu. Un tad katra grupiņa ķērās pie
Āfrikas dzīvnieka tēliem, kas bija radoši jāizdaiļo, lai kopīgi
tiktu veidota Āfrikas gleznu bilde – apsveikums.
Pēc džungļu grāmatas iepazīšanas un dažādo uzdevumu
labirintu izpildes Pērtiķītis visiem deva atļauju iekļūšanai
džungļu istabā, kur viņus sagaidīja pati gaviļniece Dārta ar
saviem draugiem zilonīti un tīģerīti. DĀRTAS VĀRDA dienas ballīte varēja sākties. Visi dziedāja vārda dienas suminā-

šanās dziesmiņu un katra grupiņa atrādīja maskas, staigājot
pa „modes mēli” un prezentējot sevi, kādas īpašības jāpiemīt džungļu dzīvniekiem, tos atdarinot – viltīgs, izveicīgs,
mazliet nerātns, jokains, piemīlīgs, draudīgs, krāšņs utt. Un
tad varēja sākties īsta draiskošanās Āfrikas ritmos – dejas,
spēles un rotaļas, kur katrs varēja parādīt savu atraktivitāti – bija jānotur bumba starp vēderiem, pleciem un muguru
pāru dejā; ātri jānokļūst savos mitekļos; gan veiklības rotaļā
ar cepurēm, kas jāpadod uz kociņa. Pēc prieka aktivitātēm
Dārta un zilonītis apbalvoja katru grupiņu ar diplomiem kā
krāšņāko masku darinātājiem, kā atraktīvākajiem masku atdarinātājiem, kā asprātīgāko masku demonstrētājiem. Pērtiķītis ar Dārtu cienāja ar vitamīnu gardumu–veselīgo banānu
un bērniem piešķīra īpašās džungļu caurlaides. Dārtas diena
atzīmēta krāšņi un bērniem nepierastā veidā, kas radīja neaizmirstamu sajūtu esot mazliet savādākiem nekā ierasts.
Lai šis ceļojuma ballītes pozitīvo emociju salūts piepilda
bērnu sirdis ar dzīvesprieku un bagātina iztēli ar radošumu
un darboties gribu!
PII „Dārta” vadītāja L. Štāle

Deportācijas. Vēstures lapaspuse,
kuru vajadzētu atcerēties?
Es nebiju par to domājusi, vispār nevarēju iedomāties, ka ir bijis tik grūti…
Es sapratu, mums ir jānovērtē tas, ka mums ir ko ēst, jo toreiz tā nebija…
Es ceru, ka mums tas nekad nebūs jāpiedzīvo…

Mērsraga vidusskolā 20. janvāra rīts iesākās ar barikāžu atceres brīdi, kurā
izskanēja spēcīgas dziesmas savai zemei, nosmaržoja pēc tējas, dūmiem un
atmiņām...

Bibliotēkas jaunie lasītāji

Tās ir tikai dažas no atziņām, kuras pauda Mērsraga vidusskolas skolēni pēc
sarunas ar mērsradznieci Ināru Neilandi.
Ināras kundze tika izsūtīta 1949. gadā, būdama pavisam maziņa. Viņa atceras, kā mamma, braucot vilcienā, šuva maisiņus, kuros sadalīt līdzi esošo naudu,
ja nu ģimene tiktu izšķirta. Par laimi, tas nenotika, tomēr deportācijas šķīra no
citiem radiem un jaunākās māsas. Ināras kundze dalījās gan sāpīgās atmiņās,
gan izstāstīja dažādus kuriozus gadījumus, piemēram, kā tika izēstas ogas, kuras
mamma bija salasījusi, lai izvārītu ievārījumu nākamajam gadam. Šobrīd mēs par
to pasmaidām, bet kāda vērtība toreiz bija 1,5 l ogu? Šī tikšanās ļāva daudz ko
pārdomāt un novērtēt.
Iespējams, nepierasti, ka par šo tēmu runā februārī, tomēr, gatavojoties mācību
ekskursijai uz Okupācijas muzeju, radās ideja, ka šāda tikšanās ir nepieciešama. Ne
vēstures grāmatas, ne skolotājs, nespēj radīt tās pārdomas, ko spēj cilvēks, kas to ir
piedzīvojis.
Vai šī tēma ir jāatceras un jāstāsta nākamajām paaudzēm? Protams, jo ikvienam jāsaprot, ko tas īsti nozīmē ne tikai mūsu
tautai, bet katram cilvēkam individuāli. Novērtēsim to, ka esam brīva tauta!
Liels paldies Inārai Neilandei par savu stāstu! Paldies arī Olīvijai Seļickai, kura pirms tikšanās dalījās arī ar savām atmiņām!
25. marts ir pavisam tuvu, šajā dienā ikviens varam iedegt svecīti pie piemiņas akmens, jo tas ir mūsu kopīgais stāsts vienā
no vēstures lapaspusēm.
Skolotāja Aija Barovska

Nāc uz ALFU!
Alfa ir interaktīvu nodarbību cikls, kas brīvā formā palīdz iepazīt kristīgās ticības pamatus. Bez spiediena. Bez
saistībām.

2. un 5. februārī PII „Dārta” grupiņu „Zīļuks” un „Sprīdīšu” audzēkņi spēra
pirmos soļus pretī plašajai grāmatu pasaulei. Abu grupiņu audzēkņi apmeklēja
Mērsraga bibliotēku un kļuva par pilntiesīgiem bibliotēkas lasītājiem.

Viedoklis
Osta mūsu Mērsragā jau vēsturiski ir bijusi galvenā vēdera un
budžeta pildītāja. Arī šodien ostā esošie uzņēmumi veido novada
budžeta lielāko daļu un ir arī lielākie darba devēji. Bet vai jūs zināt,
kas vada ostu un lemj par tās tagadni un nākotni?
Mērsraga ostas zeme un ūdeņi pieder Latvijas valstij, bet tās
pārvaldīšana ir uzticēta Mērsraga ostas pārvaldei, kuru izveidoja
Mērsraga pagasta padome tālajā 1994. gadā. Un ostas pārvaldei
ir sava „galva”, savs lēmējorgāns – ostas valde, kuru arī ieceļ
pašvaldība – senāk tā bija pagasta padome, tagad – novada dome.
Pašvaldību savukārt „rada” novada iedzīvotāji – nepilni 2000 novada teritorijā deklarēto ievēl domi – 9 „gudrās galvas”, kuras lemj
visus svarīgos jautājumus mūsu visu vietā.
Mērsraga ostas valdē jābūt 8 valdes locekļiem. Divi no tiem
ir ostā strādājošo uzņēmumu pārstāvji, t.i., cilvēki, kuriem
jāaizstāv ostas „darbarūķu” intereses. Četri no astoņiem valdes
locekļiem ir svarīgāko ministriju pārstāvji – pa vienam no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas. Šie četri
uzrauga, lai tautsaimnieciski svarīgais valsts īpašums – Mērsraga
osta darbotos valsts interesēs un visnotaļ likumīgi. Divi atlikušie
valdes locekļi ir pašvaldības pārstāvji – novada domes deputāti,
no kuriem vienam tiek arī gods un atbildība būt par ostas valdes
priekšsēdētāju. Šiem diviem ir svarīgs uzdevums – rūpēties, lai
valsts mantu pārvaldot, tiktu ievērotas arī iedzīvotāju intereses.
Visu šo kārtību „regulē” likumi, Ministru kabineta noteikumi,
nolikumi, dažādi noteikumi, vārdu sakot – visam šim jānotiek pēc

Kas ir Alfa? Alfa ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, draudzīgā un mājīgā gaisotnē. Tu varēsi uzzināt, klausīties un diskutēt. Alfas pamatā ir desmit lekcijas, kas apskata
tādas tēmas kā „Kas ir Jēzus?”, „Kādēļ un kā man lūgt?”, „Kas
ir baznīca?” un citas. Pēc lekcijas Alfas dalībnieki mazās gru-

pās pārrunā dzirdēto, diskutē un meklē atbildes uz saviem
jautājumiem. Alfā nav muļķīgu jautājumu vai nepareizu uzskatu. Tā ir iespēja iepazīt Dievu, sevi un citus. Alfu atbalsta
visas vadošās kristīgās konfesijas. Priekšzināšanām nav nozīmes, tāpat arī nepastāv vecuma ierobežojums.
Alfas kurss ir bezmaksas. Aicinām uz Alfas kursu Mērsragā. Pirmā tikšanās tautas namā piektdien – 26. februārī
plkst. 18.00, kur vienosimies par nodarbību laiku, vietu utt.
Būsiet visi mīļi gaidīti!

Īsa pamācība ostas vadīšanā
stingra scenārija, gluži kā teātra izrādē. Tomēr dažkārt gan teātrī,
gan dzīvē kāds režisors iedomājas sevi esam tik ģeniālu, kad klusās
pilnmēness naktīs pārraksta scenāriju pēc sava prāta un sacer
pamācības „pareizā” ostas vadīšanā. Te nu būs viela pārdomām
jebšu neliels atjautības uzdevums, ar ko godātajam lasītājam īsināt
savas bezmiega naktis: Stāsts no dzīves jeb „dzīvē iet kā ķinītī, kāja
ķeras cinītī”
Iedomājieties lielu zāli, kurā rindās ir sakārtoti krēsli līdz pat
skatuvei. Tiek iestudētā izrāde „Zvejnieka dēls.” Saprotot, ka šīs
izrādes tapšanai ir nepieciešama vieta, apgaismojums, noformējums
utt., no visu klātesošo loka, apmēram 2000 cilvēkiem, tiek izvirzīti
9 tehniskie darbinieki, kuri savus krēslus novieto skatuves priekšpusē,
lai labāk varētu koriģēt izrādes gaitu. Taču, esot aizņemtiem ar
tehniskajām lietām, šiem 9 grūti ir pievērsties pašas izrādes saturam
un darbam ar aktieriem, kas arī ir daļa no šiem 2000 klātesošajiem.
Tāpēc tiek likti vēl astoņi krēsli priekšā jau esošajiem deviņiem. Četri
no šiem krēsliem ir neatkarīgo kritiķu krēsli, kuri savas izrādes taisa
uz citām skatuvēm un tāpēc skaitās gudrāki par pārējiem. Otrs krēslu
četrinieks ir sadalīts proporcionāli – divas vietas domātas cilvēkiem,
kuri strādā ar aktieriem, bet atlikušās divas vietas ir rezervētas tehniskajiem darbiniekiem no otrās deviņkrēslu rindas, no kuriem viens ir
visas šīs rindas priekšsēdētājs jeb satura veidotājs.
Šādi viss strādāja labu laiku un pat ļoti sekmīgi tapa plānotā
izrāde. Strādāja labi līdz brīdim, kad pirmās rindas astoņnieka
priekšsēdētājs viņam vien zināmu un plašākai publikai neizpaužamu
iemeslu dēļ atteicās sēdēt pirmajā rindā. Tā kā tieši ap to pašu laiku

no otrās rindas deviņniekam vien zināmu iemeslu dēļ pēkšņi no
sava krēsla atteicās gaismotājs, bija steigšus jāaizpilda brīvie krēsli,
jo bez gaismotāja un satura veidotāja izrāde nevar tapt. Tika meklēti
vecie papīri, kuros norādīti cilvēki, kuri sākumā gribēja uzņemties
rūpes par izrādi, bet toreiz viņiem pietrūka krēslu. Trīs talantīgi un
domāt varoši cilvēki uzreiz atteicās, neko nepaskaidrojot cilvēkiem,
kuri viņiem uzticējās, atdodot savu balsi. Ceturtais piekrita, lai arī
viņš jau sēdēja pirmajā rindā kā cilvēks, kurš strādā ar aktieriem,
tikai neviens aktieris nebija strādājis ar viņu. Otrajā rindā viss
kļuva skaidrs un varēja turpināties darbi pie izrādes tehniskās puses. Pirmajā rindā gan valdīja juceklis, jo nebija satura veidotāja –
priekšsēdētāja, bet arī šī problēma tika atrisināta: par satura
veidotāju kļuva tikko pieņemtais otrās rindas jaunais gaismotājs. Ar
šo amatu maiņu pirmā rinda palika bez viena cilvēka, kurš strādā
ar aktieriem. Bet, tā kā jaunais priekšsēdētājs bija strādājis ar aktieriem un pat radījis savu aktieru aģentūru, viņš steidzīgi pieņēma
darbā vienu no talantīgajiem un domāt gribošajiem cilvēkiem, kurš
iepriekš atteicās strādāt otrajā rindā, jo laikam apzinājās savas spējas
būt noderīgam pirmajā rindā. Daudzsološais jaunradītais cilvēks,
kurš strādā ar aktieriem (tikai neviens aktieris nav strādājis ar
viņu), tika nekavējoties iesēdināts brīvajā pirmās rindas krēslā. Atkal visas krēslu rindas bija aizpildītas, un darbs pie izrādes tapšanas
varēja turpināties augsti profesionālā līmenī, kā jau pienākas sevi
cienošam pašdarbnieku teātra kolektīvam.
Un te lūk rodas jautājums – BŪS VAI NEBŪS TĀ IZRĀDE?!
Viens no 2000 skatītājiem
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Pateicības

Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic!

Sirsnīgs paldies apvienībai „Kurzemīte Plus”, SIA
„Sabiedrība I.M.S”, SIA „Remaks L” – Gitai un Marekam,
Sandijai Štreinertei, Valdai Zvirgzdiņai, Edītei Driņķei
un visiem pārējiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā 2016. gada 23. janvārī, lai tas būtu interesants, aizraujošs un jautrs.
Pensionāru apvienības „Kaija” padome
* * *
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas palīdz.
Un mirdz.
		
(V. Egle)

23. februārī

10.00
10.30
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
14.30

Izbraukuma tirdzniecības grafiks:

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie veikala „TOP”;
pie ambulances;
pie bērnudārza;
pie SIA „Sabiedrība IMS”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

Dzejas stūrītis
J. Šteinbergs

Atvadas jūrai
Ak, jūra, mana jūra
Cik daudz tu mani šūpojusi,
Bet tagad savā vientulībā
Var viļņu šalkās klausīties.
Ar tralleriem un logeriem
Mēs plašas jūras vagojām,
Bet tagad airu laiviņās
Tiek zvejots piekrastes ūdeņos.
Bet dzīvē daudz kas strauji mainās
Un nenāk nekas atpakaļ.
Nu kuģi sagriezti lūžņos,
Bet zvejas vīri atdusās.
Ak, Latvija, kurp mēs ejam,
Kad tauta aizbrauc svešumā,
Bet pienāks laiks, viņi mājup brauks
Un vēl par latviešiem sevi sauks.
Ir skaisti dzīvot Latvijā,
Mūsu zaļā zemīte,
Jo šeit nav dabas stihiju
Un nedzird kara dunoņu.
Ar prieku vēro sauleslēktu,
Kas dienā silti sildīs mūs,
Bet vakarā pēc saulesrieta,
Mēs varēsim atkal mieru gūt.
Rīt atkal jauna diena ausīs
Un jaunas rūpes būs,
Bet mēs jau esam stipra tauta
Un spēsim visu pārvarēt!
Laiks atcerēties kā reiz bija,
Nav zināms kā uz priekšu būs,
Bet cilvēks dzīvo cerībā,
Ka reiz labāk mums kļūs.

Es tevi ietērpšu sniegpārslu ieaustos rakstos,
un laimi kamanās bēršu kā sīkrīsu graudus
no papīra turzas tur plauktā aiz maišeļa grūbu.
Laime ir balta – gan iesākumā,
gan aiz laika, gan vasarās un ziemas lokos,
gan pavasara modinātos durvjpriekšas kokos.
Es tevi ietērpšu sniegpārslu ieaustos rakstos...
vien šobrīd skatos,
kā rītu nomaina riets –
zvaigznēm piebiris kļūst
pelēkā dūmakā tinies debesu siets.
		
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienā:

Sirsnīgi pateicamies mūsu ciema labdariem, kuri
Ziemassvētkos iepriecināja Mērsraga pensionārus ar
Ziemassvētku vecīša sūtītām dāvanām. Vēlam visiem
Mērsraga iedzīvotājiem laimīgu, saticīgu, panākumiem
bagātu 2016. gadu!
Mērsraga pensionāri
* * *
Ir cilvēki, kas palīdz citiem tikai ar to, ka atrodas uz
šīs planētas. Un ir cilvēki, kas vienmēr cenšas palīdzēt citiem... Mēs visi kopā apvienojam sevī abas šīs īpašības...
Sociālais dienests vēlas pateikt lielu paldies Olgai Budreikai par sniegto palīdzību cilvēkiem.

Viktoram Birzniekam un Mārītei Reinfeldei;
81 gada jubilejā Jānim Mazspallim;
82 gadu jubilejā Vijai Baumanei;
83 gadu jubilejā Vandai Amerai un Laimai Bērziņai;
85 gadu jubilejā Aivaram Gaismiņam;
86 gadu jubilejā Arnoldam Šteinbergam;
91 gada jubilejā Mildai Graviņai;
92 gadu jubilejā Mildai Lapiņai!

Veiksmi darbā,
Naudiņu tarbā,
Bēdas nevienas,
Tik laimīgas dienas!

Sveicam skaistajā jubilejā
Gitu Neilandi!

Sludinājumi

Bijušie darbinieki no „Forelēm”

 Ziemeļkurzemes Mežsaimniecības uzņēmums pērk Meža un Zemes īpašumus.

Augsta cena. Samaksa pirkuma dienā. Palīdzam kārtot dokumentus. Izskatīsim visus
Jūsu piedāvājumus. Telefons 29777021.

 Pērk 1–2 istabas dzīvokli Mērsragā, ar malkas apkuri. Izskatīšu visus piedāvā-

jumus. Telefons 28368838.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

 Pērku bundžu vākotāju. Telefons 63235022, mob. telefons 26075874.

Jaunumi sportā
Mērsraga kausa izcīņa šahā un dambretē. 30. janvārī Mērsraga vidusskolas telpās norisinājās Mērsraga novada kausa izcīņa galda spēlēs – šahā un
dambretē. Abās prāta spēlēs pārliecinoši uzvarēja Ikars Žīgurs. Kausa izcīņa
vienlaicīgi bija, kā gatavošanās Talsu novada sporta spēlēm ziemas posmam,
kura ietvaros 12. martā šahs un dambrete būs iekļauti sacensību programmā.
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā – 1. posms. 8. janvārī Mērsraga vidusskolā notika Mērsraga ceturtās meistarsacīkstes florbolā 1. posms.
Pirmajā vietā un 1. posma uzvarētāji komanda „VETERĀNI” – Mārtiņš
Ozols, Aigars Gūtšmits un Normunds Purvinskis. Pirmajā posmā rezultatīvākais spēlētājs Mārtiņš Ozols komanda „Veterāni” viņam 11 punkti. Mārtiņš iemetis visvairāk vārtu 1. posmā – viņa kontā 9 vārti. Labāko piespēlētāju
godu pirmajā posmā saņem – Aigars Gūtšmits komanda „Veterāni” – 5 rezultatīvas piespēles.
Mērsraga novada sporta organizators: Ivars Indruškevičs, tel. 26455993
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Ziemas sporta un atpūtas diena
5. martā Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs un Talsu invalīdu biedrības rīko
ikgadējo ziemas sporta un atpūtas dienu invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem, sporta centrā „Akmeņkaļi”, Pastendē Ģibuļu pagastā.
Pasākuma programma:
09.30–10.00 – Dalībnieku reģistrācija
10.00 – Sporta aktivitātes
13.00 – Dalībnieku priekšnesumi
14.00 – Apbalvošana
15.00 – Mājup ceļš

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Izsakām dziļu līdzjūtību Marikai Rožkalnei, brāli zau
dējot!
Svētdienas skolas audzēkņi
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Marikai un piederīgajiem,
brāli mūžībā pavadot.
„Stores” mājas iedzīvotāji
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē,
Gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā –
es esmu pie jums.
		
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lūcijai, opi mūžībā pa
vadot.
Mērsraga ev. lut. draudzes Svētdienas skolas
skolēni un skolotājas

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
		
(R. Skujiņa)
8. klase un audzinātāja

Sporta pasākumi FEBRUĀRĪ

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Marikai Rožkalnei, brāli
zaudējot!
Klasesbiedri

Izsakām līdzjūtību Lūcijai, no vectēva atvadoties.

Izbraukšana 5. martā no Mērsraga autobusa pieturas plkst. 8.30.
Pieteikšanās pie Daigas Skvorcovas personīgi vai pa telefonu 26884855.

12.02. Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 2. posms.
27.02. Mērsraga kausa izcīņa šautriņu mešanā.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
28.02. 2. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
28.02. 2. posms.

Līdzjūtības

Daudz Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz.
Tomēr skaistākais no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds.
			
(V. Mora)

Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

17.00
10.00

Mērsraga vidusskola

10.00

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Edmundam, Anetei, Artū
ram, mammu, vecomammu Ženiju Grīvu mūžībā pavadot.

Mērsraga vidusskola

12.00

Imants, Marika un Elīna ar ģimeni

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

