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Redaktores sleja
31. decembra rīts bija vētrains – debesis ar zemi jaucās
kopā. Nevis sniega vērpetes laidās gar logu, bet gan koku lapas.
Un ko gan vajadzēja istabā mīa Avīzes”
Nākamais „Mērsrag
tošajiem kaķiem – tikai nosēsties
februārī.
pie loga un vērot kā lapa pēc
numurs iznāks 17.
ūtīt līdz
lapas nozib gar loga rūtīm. Kad
Materiālus var ies
viņiem tapa skaidrs, ka iespēja14. februārim!
mība noķert kādu no šīm lapām
Paldies!
ir neiespējama un loga kasīšana
neko neatrisinās, viņi norima un
ļoti ilgu laiku mierīgi sēdēja uz
palodzes, vērojot vēja izraisīto sajukumu ārā. Un tad es sapratu, ka man prātā ir tapis
Jaunā gada novēlējums. Arī Jums, es varu novēlēt, lai neviena vēja vai cita veida pūsma
nav par stipru un lai allaž mājās valda rāms miers, pat tad, ja pienākuši gana vētraini
apstākļi! Un nepagāja ne dažas dienas, kad sniegs arī bija klāt. Tas liek domāt, ka dzīve ir liels eksperiments, kas
norisinās nekontrolējamos
apstākļos. Un vai tad arī
cilvēka dzīve nav eksperiments, nebeidzama krāšņa
reakcija, kuru gan var mēģināt izteikt vienādojumā,
bet kuras īstenā būtība ir
netveramajā, pārtapšanā
un nemitīgajā maiņā. Laimīgi!

Zināšanai!

Informācija zvejniekiem!
Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ir sadalīti limiti 2017. gadam Rīgas jūras līča piekrastē, Engures ezerā
un Grīvas upē. Ar piešķirtajiem limitiem var iepazīties Mērsraga novada pašvaldības ēkā uz ziņojuma dēļa, kā arī mājas lapā (www.mersrags.lv).

LIMITU MAKSA 2017. GADĀ
Zvejas rīks

Nomas maksa,
eiro par vienu vienību
pašpatēriņam
komercpatēriņam

Zivju murds ar sētu līdz 30 m
(Engures ezers)
Zivju tīkls (Engures ezers)
Zivju tīkls (piekrastes ūdeņos)
Reņģu tīkls
Luču murds
Āķi (100 gb.)
Reņģu stāvvads
Zivju murdi
Sīkzivju murds
Nēģu murds

9.96

–

–
21.34
7.11
21.34
14.23
142.29
85.37
85.37
-

0.57
21.34
7.11
21.34
14.23
142.29
85.37
85.37
106.72

Informējam, ka 2017. gada 1. februārī plkst. 9.30 Mērsraga Tautas namā varēs
nokārtot licenci Rīgas jūras līča piekrastei.
Visi piešķirtie limiti ir jāizpērk vienā maksājumā līdz 2017. gada 15. aprīlim.
Līgums tiek slēgts piecu darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas.

Tikšanās ar
iedzīvotājiem!
2017. gada 28. janvārī plkst. 14.00,
Tautas namā – Mērsraga novada pašvaldības un iestāžu pārstāvju tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Iespēja
uzzināt novada aktualitātes, turpmākos mērķus, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.

Informācija!

Mērsraga novada Sociālajā dienestā 21. janvārī no
plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 būs
iespēja atnākt un paņemt lietotas
drēbes, apavus, televizorus un citas lietas.
Bibliotekārais
izbraukuma
punkts uz Upesgrīvas Saieta
namu – 25. janvārī plkst. 12.00.

Decembra mēnesis Sociālajā dienestā
„…Tā kā kamols ritinās pa mūsu nama kori un pieskaras ar mazu, kuslu domu vientuļam žoga stabam,
līksma putneļa dūnām, bērna raibajiem dūraiņiem,
kaķēna astes galiņam. Kaķēns šorīt mēro ceļu no
sava mūrīša uz klēts pusi, iezīmēdams mīklainas
līnijas sniegā. Drīz, pavisam drīz Ziemassvētki ielīs
tavā un manā dvēselē kā silta tikko slaukta piena
straume. Tikai tāpēc, tikai tāpēc vien es saules kamolā
ierakstīšu šodien savus un tavus rakstus – par sapņiem,
dāvanām un sniega baltumu. Tīsim saules kamolu pretī
Ziemassvētkiem kopā.” /D. Sadaka/
Tā iesākās mazais ceļojums pretī Ziemassvētkiem
17. decembrī Laucienes pansionātā sadarbībā ar Daci
Sadaku, Ivandu Lūriņu-Lūrmani, deju kopu „Silva”,
ansambli „Cantabile” un Baptistu draudzes ansambli.
Pirmo reizi bija sarūpētas Mērsraga vidusskolas
skolēnu zīmētas apsveikumu kartiņas, kuras izdalīja
pirms koncerta, kā arī vēstules, kas rakstītas mūsu
novada cilvēkiem, kuri atrodas ilgstošā aprūpē.
Liels paldies Mērsraga vidusskolas skolēniem un
pedagogiem par skaistajām kartiņām un vēstulēm.
Liels paldies ikvienam, kurš atrada laiku un vēlējās

iepriecināt Laucienes pansionāta iedzīvotājus. Paldies
par sadarbību!
2016. gada 22. decembrī Tautas namā bija
Ziemassvētku pasākums bērniem, kas sarīkots par
Labdarības pasākumā iegūtajiem līdzekļiem. Bērni
bija priecīgi par saldumu paciņām (kopā 31 saldumu
paciņas). Liels paldies ikvienam, kurš atbalstīja
Labdarības pasākumu decembra sākumā.
Decembra beigās bērniem no vairākām Mērsraga
ģimenēm, Mērsraga rūķi sagādāja pārsteigumu –
bērnu vislielākās vēlēšanās piepildījās: riteņi, skolas
soma, kancelejas preces, silti dūraiņi, lego, mašīna, lelle
un citas dāvanas. Liels paldies par atbalstu!
Pateicos par atsaucību, atbalstu, sadarbību un
ieguldīto darbu, iekrāsojot 2017. gada sākumu ar
cerības, mīlestības, sapņu piepildīšanās un prieka
krāsām!
Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to
mākam ieraudzīt un citiem parādīt. (K. Skalbe)
Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga
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„Pīlādzīšu” – pelēnu Ziemassvētki nosvinēti

Domes sēdē
Mērsraga novada Domes 20. decembra kārtējā sēdē nolēma:
1. Piedzīt nokavētos nekustamā īpašuma nodokļu parādus bezstrīdus kārtībā
no 1 fiziskas personas un 2 juridiskām personām.
2. Atsavināt Mērsraga novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
„Jūraskalni”, Mērsrags, Mērsraga novads, kad. Nr. 88780020017, par labu Harijam Zajančkovksim. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu noteikt nekustamo īpašumu maiņu. Mērsraga novada pašvaldībai piederošais nekustamais
īpašuma tiek mainīts pret nekustamo īpašumu Lielā ielā 25, Mērsragā, Mērsraga
novadā, LV-3284.
Pieaicināt SIA „TF Universal”, reģ. Nr. 41503053180, Mērsraga novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma novērtēšanai.
3. Apstiprināt noteiktās nekustamo īpašumu vērtības un veikt nekustamo
īpašumu maiņu atbilstoši Publisko personu mantas atsavināšanas likumam.
4. Dzēst pārmaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurām mainījies
nodokļa maksātājs (izslēgts no nodokļa maksātāju reģistra) un /vai triju gadu
laikā no noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasītas atmaksāt pārmaksātās
summas.
5. Atteikt līdzfinansējuma piešķiršanu Kurzemes plānošanas reģionam.
6. Izslēgt no Mērsraga novada pašvaldības pamatlīdzekļu saraksta būvju vienības saskaņā ar tabulu Nr. 1.
1. tabula
Pamatlīdzekļa
numurs

Pamatlīdzekļa
nosaukums

1604
Fabrikas katlumāja
Kopā

Pamatlīdzekļa
Pamatlīdzekļa uzskaites
atlikusī vērtība uz
vērtība, eiro
31.12.2015., eiro

52,65
52,65

0,00
0,00

7. Apstiprināt projekta „Ceļš uz skolu rekonstrukcija” kopējās izmaksas
29 143,51 EUR, tai skaitā attiecināmās projekta izmaksas 29 143,51 EUR, no
kuriem 90% publiskais finansējums ir 26 229,16 EUR un pašvaldības budžeta
līdzfinansējums sastāda 10% = 2 914,35 EUR.
Projekta summa, kas sastāda 29 143,51 EUR, tiks ņemta kā aizņēmums
Valsts kasē. Projekta apstiprināšanas gadījumā, 2017. gadā Valsts kasē būs nepieciešams ņemt aizņēmumu par summu 29 143,51 EUR, atliktā maksājuma
termiņš 1 gads, aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 2 gadi, garantija Mērsraga novada pašvaldības budžets.
8. Mērsraga novada pašvaldība apņemas veikt Aizņēmuma pamatsummas
un Aizņēmuma procentu maksājumus 2017. gadā 15 856,55 euro apmērā, saskaņā ar Kredīta līgumu Nr. TA 12137 un Kredīta procentu dzēšanas grafiku
2017. gadam.
9. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumus 7 500 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības ieņēmumu plānu ar grozījumiem1 651 965 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu plāna grozījumus 7 072 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumu plānu ar grozījumiem1 569 716 euro apmērā.
10. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Bākas
iela 11 A”, Mērsrags, Mērsraga novads. Atdalāmajai zemes vienībai 1,00 ha platībā piešķirt jaunu adresi Bākas iela 11 D, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
Pēc sadalīšanas paliekošai Zemes vienībai 1,36 ha platībā saglabāt adresi Bākas iela 11 A, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1,36 ha platībā – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101).
11. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Āķi”,
Upesgrīva, Mērsraga novads.
Atdalāmajai zemes vienībai 1,7330 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mazāķi”,
Mērsraga novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1,7330 ha platībā –
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201).
Atdalāmajai zemes vienībai 0,6375 ha platībā piešķirt nosaukumu „Vecāķi”, Mērsraga novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0,6375 ha platībā
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
Pēc sadalīšanas paliekošai zemes vienībai 0,6112 ha platībā saglabāt adresi
„Āķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads, LV-3284. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0,4689 ha platībā – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101), bet 0,1432 ha platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
12. Noraidīt Vladislava Ribuļa iesniegumu per zemes lietošanas mērķu maiņu.
13. Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklei Ingunai Strautmanei savienot valsts
amatpersonas amatu ar Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktora
amatu;
Atļaut Mērsraga ostas valdes loceklei Ingunai Strautmanei savienot valsts
amatpersonas amatu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” padomes sekretāra amatu.
14. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ilgas”, Mērsraga novads, zemes vienību ar aptuveno platību 2,5 ha, piešķirot nosaukumu „Mazilgas”, Mērsraga novads.
15. Apstiprināt jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu EUR 9,21
apmērā par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neieskaitot PVN. Mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā maksa stājās spēkā no
2017. gada 1. janvāra.
Slēgt Vienošanos ar SIA „Eco Baltia vide” pie Līguma, publicējot informāciju
pašvaldības mājas lapā internetā un pašvaldības izdevumā.
16. Piedalīties un iesniegt projektu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko
daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākumā „Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”;
Mērsraga novada Dome apliecina, ka:
• nodrošinās projektam nepieciešamo līdzfinansējumu no Mērsraga novada
pašvaldības līdzekļiem;
• papildus izmaksu vai neattiecināmo izmaksu rašanās gadījumā finansēt
tās no Mērsraga novada pašvaldības līdzekļiem.
17. Atbalstīt Engures ezera dabas parka fonda dalību LVAFA izsludinātajā
konkursā „IADT dabas aizsardzības plānu ieviešana 2017” ar projekta pieteikumu „Vērtīgo biotopu atjaunošana dabas parkā „Engures ezers””.
18. Atļaut Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietniekam Zigim Goldmanim savienot valsts amatpersonas amatu ar SIA „GAMMA– RENT” valdes
priekšsēdētāja amatu.

Vai tu zini, kas ir Ziemassvētki? Hmm, tas ir tad, kad
mammīte un tētis samīļo cieši, cieši... Tas ir tad, kad Rūķītis
pieklauvē pie loga un pasmaida.. Vai varbūt tad, kad gaisā
jūti kādu īpašu smaržu! Kas gan tā ir par smaržu? To pastāstīt un sajust aicināja pati senākā PII „Dārtas” Pelīte! Gluži kā
no Margaritas Stārastes pasaku – bilžu grāmatas izkāpusi tā
klusi, papīra sniedziņam zem kājām čaukstot ienāca skaistā,
izrotātā telpā. Un te jau viņi bija – mazo pelīšu vecāki, tik
skaisti sapucējušies, tik skaisti izrotātā, siltā peļu aliņā!
Pelīte iesāka savu skaisto Ziemassvētku stāstu. Tas nācis
pār sniegotiem kalniem, tas šāvies cauri smaržīgam priežu
mežam, līdz nonācis te! Stāsts kļuva klusāks. Nē, nē – tas nebaidījās no priekšā stāvošiem Ziemassvētkiem! Tas klusi gaidīja mazās pelītes atnākam! Kā jautrā dancī tās ietipināja alā
kopā ar audzinātāju Sindiju. Arī audzinātājai īpaša loma – jāpulcē svinīgi saģērbtās, lielās un mazās pelītes, lai kopīgi var
mesties svētku priekos, kas sākušies ar deju!
Bet, kas gan būtu deja bez skaista pavadījuma? Un jā, te
bija arī viņš – dažādu mūzikas skaņu apņemts, Pavadījums
skraidīja pa visu telpu, iečukstot kustību prieku katrā svētku
dalībniekā! Par to īpašu paldies gribas teikt mūzikas skolotājai Inesei, jo tieši viņa to Pavadījumu trenkāja, atgādinot
viņam par viņa īpašajiem svētku pienākumiem!
Kad pirmā deja nodejota, jāķeras pie drošākiem, trokšņainākiem instrumentiem! Vai jūtat gaisā Ziemassvētku smaržu?
Vēl ne! Jārībina bungas, un vislabāk tas izdodas tieši ņiprajiem, stiprajiem pelēniem! Bet lielā Pelīte kopā ar audzinātāju
Sindiju un pelīšu auklīti uzmana, lai katrs svētku gaviļnieks
tiek pie sava bungošanas prieka. Un tika taču visiem!
Nu kā lai to Ziemassvētku smaržu pasauc? Gan ar deju,
gan ar bungām mēģināts... Varbūt ar grabulīšiem? Jā, jā!
Metāmies īstā grabulīšu virpulī, gluži kā mazie cilvēkbērni
pirmajos dzīves mēnešos, kad grabulīša skaņa nereti ir viena
no biežāk dzirdētajām skaņām. Pelītes grabina, grabina, cik
spēka, bet kā nenāk, tā nenāk tā Ziemassvētku smarža! Nu
kur gan šī kavējas? Varbūt noslēpusies zem segas, palaidne!
Jāmetas skatīties! Bet nē, tur mazmazītiņas pelītes, vēl mazākas par „Pīlādzīšu” pelītēm. Tās grib, lai tām padzied, lai
miegā ieaijā.
Kamēr Ziemassvētku smarža staigā apkārt pa pasauli un
pie mūsu durvīm vēl neklauvē, mēs mācījāmies radīt paši
savu gaismiņu! Mazās pelītes ķērās pie sniegbaltiem diegiem
un smaržīga bišu vaska. Pirkstiņu veiklībai te liela nozīme..
Un Rūķītis jau gar logu staigā, kā pārbaudīdams, vai viss ma-

zajām pelītēm izdodas no tiesas. Un izdodas jau ar'! Šo svecīti glabāsim jo īpaši – ar sirsnību, mīļumu un labām atmiņām
par kopīgo piedzīvojumu, lai gan – arī tas vēl nav viss!
„Murr, murrr! Ņauuuu! Vai ciemiņus gaidījāt?” mazo pelīšu
aliņā ienāk kāds ciemiņš. Kaķītis! Ko gan tas atnesis? Vai mazās
pelītes tiks ķertas ciet? Neuzminējāt, mīļie! Mazajām pelītēm
cienastiņš svētkos tiek nests.Un te jau telpā ienāk līdz ar Kaķīti
arī Ziemassvētku smarža... Pavisam svaiga, pa vietējiem mežiem izstaigājusies... Ko tā mums atgādina? Piparkūkas!
Mazajām pelītēm kopā ar mammām un tētiem tika kāds
īpašs uzdevums: nē, Ziemassvētku smarža nebija jāķer un
jāslēpj maisā, Kaķīša atnestais cienastiņš bija jāizrotā! Katrs
te ķērās pie īpaši garšīgas krāsas, kas patiesi bija arī ēdama:
mazi kraukšķīši, skaistas sirsniņas un kas tik ne!
„Tuk, tuk, tuk!”, „Tuk, tuk, tuk!”... „Bērni, kas tur klauvē?” – jautā vissenākā Pelīte no visām pasaules pelītēm. Kas
gan cits? Ziemassvētku Rūķītis nāk ar dāvanu maisu! Kā mēs
viņu visi gaidījām – no paša vakariņa, līdz pašam rītiņam!
Un kas tajā sārtajā, lielajā dāvanu maisā slēpjas? Vai dāvanas?
Jā, kāda liela, liela, sniegbalta dāvana! Nē, neuzminējāt, tā
nav Sniegbaltīte... Tās ir daudz, daudz pūkainas pikas!
Kad sniega pikas salasītas, mazās pelītes jau sirsniņām
trīcot pulcējas ap Ziemassvētku Rūķīti. Vai viņš nav ko aizmirsis šodien? Kā nu ne?! Kur dāvanu maiss? Jāsteidz meklēt! Un, kad tas beidzot atrasts, tad katram tiek pa gardam un
krāsojamam priekam! Tieši tā, jo šogad mazās „Pīlādzīšu”
pelītes dāvanās saņēma ne vien vecāku sarūpētus našķīšus,
bet arī īpašas krāsojamās grāmatiņas ar uzlīmītēm. Lai rociņu veiklība, valdot pār zīmulīšiem tiek trenēta!
Bet ar to jau Ziemassvētku stāsts vēl nav galā, jāteic paldies ir ne vien Rūķītim, bet arī senākajai Pelītei no visām
pasaules pelēm, kā arī auklītei un audzinātājai, un īpašs sveiciens jāsūta arī mazajai dāmai Enijai, kas drīz zinību kalnus
gāzīs jau citā pirmsskolas izglītības iestādē. Bet mēs zinām,
viņa mūsu noteikti neaizmirsīs!
Mums kopā izdevās notvert ne tikai Ziemassvētku smaržu, bet arī Ziemassvētku sajūtu, jo tika piepildīts pats galvenais – mēs bijām kopā ar tiem, ko mīlam visvairāk un paši
sev ļāvām mazliet atgriezties bērnībā, caur pasakām, caur
dziesmām, dejām un rotaļām. Uz atvadām gribas teikt Kārļa
Skalbes vārdiem – „Ziemassvētkos mums ir tikai tik daudz
īsta prieka, cik daudz mēs varam nolasīt no ielīksmotām bērnu acīm un sejām.”
Inga Dzērve, Adrijas un Andretas mamma

Dāvana „Kastanīšiem” šajos Ziemassvētkos
Ziemassvētku laikā cilvēks
kļūst par labo domu un labo
darbu burvi. Ik laba doma ir
kā ziedpumpurs cilvēcībai, kas
uzplaukst ikreiz, kad nejauša
doma kļūst par labu darbu.
Bērnudārza „Dārta” grupas
„Kastanīši” bērni saka „PALDIES” Paulas mammai Olgai
Budreikai un tētim Jānim
Budreikam par jaunajiem
krēsliņiem, kas grupiņā bija
ļoti nepieciešami.
Ikviena labā doma, kas
radusi praktisku piepildījumu, ļauj
bērnudārza videi kļūt drošākai un
estētiskākai.

„Kastanīšu” grupas vārdā audzinātāja
Dace un „Dārta” administrācija

Ziemassvētku koncerts
26. decembrī Mērsraga Tautas namā izskanēja Ziemassvētku koncerts.

 Jautru, smaržīgu, kraukšķīgu un mīļu sveicienu
svētkos sagādāja piparkūku meitenes jeb dejotājas
no deju kopas „Silva”.

 Mērsraga baptistu draudzes ansamblis un ansamblis „Cantabiles”.
 Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons pasniedz Kurzemes plānošanas reģiona atzinības rakstu Buļu ģimenei par ieguldījumu Latvijas nākotnes veidošanā, kopjot ģimeniskās vērtības un audzinot krietnu, gudru un sabiedriski aktīvu
jauno paaudzi.

3
Aktualitātes sportā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā. 2016. gada Mērsraga
meistarsacīkstēs šautriņu
mešanā kopējā grupā
uzvarējis un Mērsraga
čempiona titulu ieguvis
Janeks Dvoreckis, otrais
Mārtiņš Ozols, bet trešajā vietā Ivars Indruškevičs. Vīriešu grupā
pirmie rezultāti identiski
kopējai grupai – pirmais
Janeks Dvoreckis, otrais
Mārtiņš Ozols, bet trešajā vietā Ivars Indruškevičs. Sieviešu konkurencē uzvarēja
Vivita Ozoliņa, otrajā vietā Anita Ozola, bet trešajā vietā Sintija Velka. Ātrākais
sērijas noslēgums un specbalva Mārtiņam Ozolam un Vivitai Ozoliņai. Sacensību
statistika un tabulas Mērsraga novada mājas lapā www.mersrags.lv
Tiksimies Mērsraga meistarsacīkstēs šautriņu mešanā 2017. gadā, sacensības
notiek, katra mēneša pēdējā svētdienā 10:00, Mērsraga vidusskolas sporta zālē.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 2016. Noslēgušās Mērsraga novada
meistarsacīkstes galda tenisā. Pirms pēdējā desmitā posma gada uzvarētājs jau bija
noskaidrots. Uldis Zutis, kas jau daudz gadus dominē Mērsraga galda tenisā arī
šogad bija neuzvarams un izcīnīja savu divpadsmito titulu. Sudraba medaļu savā
īpašumā iegūst Andris Šulcs, bet bronzas medaļu īpašnieks kļuva Jānis Klāviņš.
Atgādinu, ka sacensības arī 2017. gadā notiks katra mēneša pēdējā svētdienā
Mērsraga vidusskolā 12:00. Sīkāka informācija, turnīra tabulas un statistika
Mērsraga novada mājas lapā www.mersrags.lv
Lejam ledu. Iestājoties aukstajam laikam Mērsraga vidusskolas atklātajā hokeja
laukumā notiek ledus liešanas darbi. Čakli rosās Gatis un Kristaps Dižpēteri, kā
arī Jurģis Upesjozups.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Ierobežos skaidras naudas
darījumus fizisko personu starpā
Lai mazinātu iespēju veikt krāpnieciskus darījumus un nepieļautu iespēju
legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus,
ir spēkā ierobežojums fizisku personu
darījumiem skaidrā naudā, ja darījuma
summa pārsniedz 7200 eiro. Ierobežojums ir spēkā tikai attiecībā uz darījumiem skaidrā naudā. Taču, izmantojot
bezskaidras naudas norēķinus, fiziskas
personas arī turpmāk drīkstēs savstarpēji norēķināties par jebkuru summu.
Tas nozīmē, ka no 2017. gada 1. janvāra darījumus skaidrā naudā, ja summa pārsniegs 7200 eiro, nedrīkstēs
veikt:
• Fiziskas personas, no kurām neviena nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs;
• Fiziskas personas, pat ja viena no
tām ir reģistrējusies kā saimnieciskās
darbības veicējs.
Abos gadījumos visa aizdevuma un
pirkuma summa var tikt pārskaitīta arī
bezskaidras naudas norēķinu veidā.
Minēto ierobežojumu nosaka likuma „Par nodokļiem un nodevām”
30. panta astotā daļa, kas stājās spēkā
2016. gada 10. decembrī. Šāda ierobežojuma mērķis ir samazināt skaidrā
naudā veikto darījumu skaitu, jo skaidras naudas izmantošana ir saistīta ar
paaugstinātu darījumu nedeklarēšanu

un nodokļu nemaksāšanas risku, kā arī
ar mērķi mazināt un mēģināt novērst
noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas
iespējas.
Par darījuma veikšanu skaidrā
naudā, ja darījuma summa pārsniedz
7200 eiro, ir paredzēta administratīvā
atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7 panta
trešo daļu, proti, naudas sods piecpadsmit procentu apmērā no darījuma
summas.
Savukārt pārejas noteikumi paredz,
ka skaidras naudas darījumos, kas noslēgti pirms 2017. gada 1. janvāra un to
pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta pēc
2017. gada 1. janvāra, norēķinu kārtība
maināma uz bezskaidras naudas maksājumu līdz 2018. gada 1. janvārim.
Viens no svarīgiem aspektiem ēnu
ekonomikas funkcionēšanai ir neierobežoti norēķini ar skaidru naudu,
jo tos ir ļoti grūti izsekot. Ēnu ekonomika rada negodīgu konkurenci
un izkropļo tirgu – komersanti, kas
nenomaksā nodokļus vai nomaksā
tos tikai daļēji, negodīgā ceļā iegūst
priekšrocības pret citiem komersantiem, kuri neizvairās no nodokļu saistībām. Tādējādi patstāvīgi tiek īstenoti
pasākumi, lai apkarotu ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī.

Seminārs
Talsu biznesa inkubators 2017. gada 19. janvārī aicina interesentus uz bezmaksas semināru „Interneta mārketings un LIAA atbalsts
uzņēmējiem” Talsu novada pašvaldības Zaļajā zālē (1. st.), Kareivju
ielā 7, Talsos. Semināra ievadā būs iespēja uzzināt par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem topošajiem un esošajiem uzņēmējiem un Talsu
biznesa inkubatorā pieejamiem pakalpojumiem. Galvenā tēma –
interneta mārketings, izmantojot Facebook un Google reklāmas.
Facebook reklāmas iespējas un būtiskākie nosacījumi uzņēmumam,
uzsākot komunikāciju Facebook tīklā.
Semināra norises laiks no plkst. 13:00 līdz 16:00. Pieteikšanās:
Tel.: +371 62400904; e-pasts: dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv.

Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu
VID pieņems no 1. marta
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka gada
ienākumu deklarāciju par 2016. gadā
gūtajiem ienākumiem šogad ne tikai
elektroniski, bet arī papīra formātā
būs iespējams iesniegt no 2017. gada
1. marta. Tikai tad VID rīcībā būs visa
darba devēju un citu ienākumu izmaksātāju iesniegta informācija, kas nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi apstrādāt
iesniegtās deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pārmaksas summu.
Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir
pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā nepārsniedz
12 000 eiro, no 1. marta var iesniegt
gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada
diferencēto neapliekamo minimumu.
VID atgādina, ka gada ienākumu
deklarācija par 2016. gadā gūtajiem
ienākumiem obligāti laikā no 2017. gada
1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz tiem
Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību
(piemēram, ir individuālā uzņēmuma
īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai
skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos
ienākumus, kas kopumā 2016. gadā

pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti
ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram,
ienākumu no dividendēm, ienākumu
no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav
ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas
vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā,
no fiziskām personām, kuras nav dāvinājuma saņēmēja radinieki vai laulātais, saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Savukārt, fiziskās personas, kuras
neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada
ienākumu deklarāciju par 2016. gadu, lai
saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas
izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no
2017. gada 1. marta līdz pat 2020. gada
16. jūnijam. Tāpat visa 2017. gada laikā
vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2014. un
2015. gadu, bet līdz 2017. gada 16. jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.
Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID
aicina ikvienu iesniegt deklarāciju
elektroniski, kas ir daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā automātiski tiek atspoguļota
visa VID rīcībā esošā informācija par
nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada
ienākumu deklarāciju elektroniski, arī
gada diferencētais neapliekamais mini-

mums gada ienākumu deklarācijā tiek
aprēķināts automātiski. Šogad deklarācijā automātiski tiks atspoguļota arī
tā informācija par 2016. gadu, ko par
personas veiktajiem maksājumiem par
izglītību Valsts ieņēmumu dienestam
būs iesniegušas mācību iestādes.
Ikviens var kļūt par EDS lietotāju,
izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID
viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio
un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).
Savukārt viedierīču lietotājus aicinām izmantot EDS mobilo versiju (eds.
vid.gov.lv), jo arī tajā iespējams iesniegt
gada ienākumu deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis)
pievienot no attiecīgās ierīces galerijām.
Atgādinām, ka pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek atmaksāts trīs mēnešu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas dienas. Gadījumā,
ja deklarācija nav aizpildīta korekti
vai arī tās apstrādes laikā VID rodas
papildu jautājumi, nodokļa atmaksas termiņš var tikt pagarināts, par ko
deklarācijas iesniedzējs tiks informēts
individuāli.
Plašāka informācija pieejama VID
mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu
deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo
tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā, vai arī
uzdot jautājumus rakstiski VID mājas
lapā sadaļā Kontakti.

Informācija pasažieriem!
Sākot ar 2. janvāri laika posmā no 01.09.–20.06. (skolēnu mācību laikā) maršrutā Mērsrags-Talsi, kas atiet no
Mērsraga 6:40 darba dienās būs izmaiņas maršrutā (kursēs caur Oktes pienotavu), līdz ar to palielināsies braukšanas ilgums maršrutā par 28 min., pienākšanas laiks Talsu AO 8:18. Braukšanas maksa saglabāsies iepriekšējā
2,45 euro. Sestdienās atiešanas laiks no Mērsraga 7:08,
pienākšanas laiks Talsu AO 8:18.
Laika posmā no 21.06.–31.08. (skolēnu brīvlaikā) no
pirmdienas līdz sestdienai atiešanas laiks no Mērsraga
7:08, pienākšanas laiks Talsu AO 8:18.
Laika posmā no 01.09. –20.06. (skolēnu mācību laikā)
maršrutā Talsi–Mērsrags–Upesgrīva–Talsi ar atiešanas lai
ku no Talsu AO 15:55 darba dienās būs izmaiņas maršru-

tā (kursēs caur Oktes pienotavu), līdz ar to palielināsies
braukšanas ilgums maršrutā par 20 min., pienākšanas laiks
Mērsragā 17:31. Braukšanas maksa saglabāsies iepriekšējā 2,45 euro. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās ar
atiešanas laiku no Talsu AO 15:55 bez izmaiņām maršrutā,
pienākšanas laiks Mērsragā 17:11.
Laika posmā no 21.06.–31.08. (skolēnu brīvlaikā) kursēs katru dienu un svētku dienās ar atiešanas laiku no Talsu AO 15:55 bez izmaiņām maršrutā, pienākšanas laiks
Mērsragā 17:11.
Sīkāka informācija pie dispečeriem: tel. 63222105.
AS „Talsu autotransports” Jums novēl patīkamus
braucienus 2017. gadā!

Stāstu sērija „Fēliksa dzīve””
8. stāsts
„Uzpirksteņa jaunās mājas”
Mēs skraidām pa lielo koridori, spēlējamies, paēdam un nomazgājamies,
paguļam, tad atkal skraidām un spēlējamies. Dienu no dienas. Ak jā, un,
protams, mīļojamies arī ar cilvēkiem.
Bet šodien mūs sagaidīja kas savādāks.
Saimniecei rokās bija tāda dīvaina
mantiņa, kas skan, saukta par telefonu.
Viņa to pielika sev pie auss, brīsniņu
paklausījās, pāris reižu kaut kam piekrita un sāka skraidīt pa koridori, teju
kā mēs paši. Skrēja, kārtoja mantas, ik
pa brīdim palūkojās laukā pa logu, sabužināja mums visiem pūkainos kažociņus un, paņemdama rokās mazo cilvēkbērnu, atkal devās vērties laukā pa
logu. Laukā kaut kas rūca, taurēja, un
jau nākamajā mirklī trepju telpā atskanēja sveša cilvēka balss. Mājās ieradās
cilvēks tumšiem matiem, ar uguni tajos! Ko tādu es redzēju pirmoreiz. Viņa
stāstīja, ka mājās divas mazas meitenītes jau sen gaida mazu kaķīti, ik dienu
māmiņu tincinādamas. Tā nu meiteņu
māmiņa nolēma atbraukt pie mums
ciemos un sāka pētīt manu mazo brālīti. To, ar balto astes galiņu (cilvēki, tas
tā, starp citu, ja jau nezinājāt, viņu bija
iesaukuši par Uzpirkstenīti), un ar to

arī mainījās ne vien šī, bet arī visas nākamās dienas. Viņa paņēma brālīti sev
līdzi. Mums atlika vien pēdējo reizi uz
atvadām pateikt viens otram „Ņau” un
noskatīties kā viņi kopā aiziet. Gan jau
reiz tiksimies, Ulbrokā!

9. stāsts „Kaķu hokejs”
Jūs jautāsiet kas tā par spēli un kā
to spēlē?! Nu tad es jums pastāstīšu
cik labi vien prazdams kā mēs ar māsu
garlaicību dzinām prom. Bija neganti
vienmuļa diena, šķita, ka šodien nekas
interesants nenotiks. Nepareizi! Mazais
cilvēks Markuss tik cītīgi bija kārtojis
savu istabu, ka daži klucīši vēl mētājās vientuļi uz koka grīdas. Tādi mazi,
krāsaini, un viegli no vietas izkustināmi. Viena ķepa, otra, un klucītis jau
aizslīdējis līdz māsiņai, nu pienākusi
viņas kārta. Tā nu spēriens
pie spēriena un mums ir jauna rotaļa. Kā cilvēki saka kaķu
hokejs. Nekas daudz jau tādai
rotaļai nav nepieciešams, vien
klucītis un vismaz divi draiski kaķēni. Ir daudz jautrāk,
protams, ja spēlei pievienojas
vēl trešais spēlētājs. Tomēr, lai
istabā spēles laikā neizceltos
nekārtības, jāievēro daži noteikumi – neņemt mantiņu ar

zobiem, nekost to, nekost vienam otru.
Pagaidām vairāk neesam izdomājuši.
Kā arī vārti mums nav nepieciešami,
jo uzvar tas, kurš otram sagādājis lielāko prieku. Kad tas viss ir izzināts, var
sākties jautra nodarbe. Tiesa, tā gan ir
ļoti nogurdinoša, tādēļ, mīļo saimniek,
parūpējies, lai pēc šādas spēles mums
bļodiņā būtu silts piens, ar ko slāpes
veldzēt, un tad jau var doties diendusā.
(Turpinājums sekos.)
Zīmējumi: Santagora
Teksts: Laura Soboļeva un Jans Ikes

4
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!
Ko šodien mēs tev sacīt varam,
kad balti sniegi zemi klāj,
kad tava mūža gadu kokam
ir zelta krāsas lapa klāt?
Tik klusa, rimta katru dienu,
tik nemanāma daudziem mums,
bet tevi satiekot, mēs jūtam –
nāk labestības strāvojums.
Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam,
lai balta katra diena aust,
lai tavā dzīves zelta kausā
ir laimes, prieka, saules daudz.
		(Lauma Daugiša)

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienā:
Edvīnam Vaičulim;
70 gadu jubilejā Nikolajam Naidičam un Leonardam Grudkinam;
75 gadu jubilejā Tatjanai Merai un Zigurdam Kalējam;
80 gadu jubilejā Nikolajam Plikātusam un Ravijai Sproģei;
81 gada jubilejā Rūtai Mosai, Maigai Šteinbergai un Lonijai Puzānovai;
82 gadu jubilejā Izoldei Erkenai;
83 gadu jubilejā Borim Birjukovam;
84 gadu jubilejā Imantam Liepiņam un Zinaidai Katkovskai;
87 gadu jubilejā Annai Mihailovai;
93 gadu jubilejā Minnai Ērikai Štreinertei!

Pateicības
Ja es varētu – es pasauli rokās saņemtu un noglāstītu.
Ja es varētu – es prieku mētātu, kā rudens lapas mētā.
Ja es varētu – es mīlestībā dalītos, kā Dieva maizē dalās.
				 (G. Ristameca)
Paldies pensionāru apvienības „Baltā Bura” LZS Mērsraga nodaļas vadītājam Jānim Budreikam, vietniekam
Dzintaram Ceravam un Laimai Valdemārei, Mērsraga
ev. lut. draudzes priekšniecei Inesei Fonzovai un aptiekas
„Evita” kolektīvam par sirsnīgajiem apsveikumiem un
dāvanām mums Ziemassvētkos! Lai svētība jūsu labajām
domām, vārdiem un darbiem arī turpmāk!
Rasma un Ansis Rudzīši
* * *
Sirsnīgi pateicamies mūsu ciema labdariem Olgai
un Jānim Budreikām, kuri Ziemassvētkos iepriecināja
Mērsraga PII „DĀRTA” „Kastanīšu” grupas audzēkņus ar
skaistiem un jauniem krēsliņiem, kuri grupiņā bija ļoti nepieciešami. Vēlam laimīgu, saticīgu, panākumiem bagātu
2017. gadu! Pateicamies par atbalstu mūsu bērniem!

* * *
Mērsraga novada Sociālais dienests izsaka lielu, lielu
paldies Guntai Jozupupei-Upesjozupai un Danai Bērziņai par sniegto palīdzību.
* * *
Paldies apvienībai „Baltā Bura” par sagādāto pārsteigumu Ziemassvētkos!
Minna Ērika Štreinerte, Marija Švalbe
* * *
Paldies apvienības „Baltā Bura” pārstāvjiem par apsveikumu svētkos. Laimīgu Jums Jauno gadu! Lai laba veselība un panākumi darbā!

„Kastanīšu” grupas vecāki

„Ozolu ielas 1” pensionāri

Paldies!
Gribu izteikt
vislielāko pateicību Uldim Štaueram
par izpalīdzīgu roku sniegšanu
dēlīšu sagatavošanā. Šie dēlīši tika
izmantoti „Kastanīšu” grupiņas
radošajai darbnīcai, Ziemassvētku pasākuma grupiņas ietvaros.
Gan bērni, gan vecāki bija pārsteigti par radošu darbošanos. Bet
visa pamatā bija vajadzīgi šie dēlīši, kurus mums sagādāja Uldis.
LIELS PALDIES viņam.
Anita Bule

Sludinājumi
 Izīrē labiekārtotu divu istabu
dzīvokli Mērsragā. Telefons 28351079.

Sporta pasākumi
			
JANVĀRĪ
13.01.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā
1. posms

Mērsraga vidusskola

17.00

13.01.

Sniega diena Mērsragā

Mērsraga vidusskola

9.00

Mērsraga vidusskola

10.00

Mērsraga vidusskola

12.00

29.01.

29.01.

Mērsraga meistarsacīkstes
šautriņu mešanā 1. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
1. posms

Līdzjūtība

25. janvārī

Talsu novada atklātais čempionāts Telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.
Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:

10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.00
14.00

Klusums, tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
		
(A. Gļauda)

pie Mērsraga pašvaldības ēkas;
pie Tautas nama;
pie Mērsraga vidusskolas;
pie ambulances;

Skumstam kopā ar Saulcerīti Balodi un tuviniekiem
ARTI BALODI mūžībā pavadot!

pie bērnudārza;
pie SIA „Sabiedrība IMS”;
pie Saieta nama, Upesgrīvā.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Bijušie „Mežmaļu” darbabiedri

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

