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Piektdiena, 2017. gada 10. novembris

18. novembrī sveiksim!
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā koncertā, 18. novembrī plkst. 15.00, Mērsraga Tautas namā, apbalvosim titula „Goda mērsradznieks” ieguvēju, „Gada mērsradznieks” ieguvēju, kā arī pasniegsim pateicības rakstus.
Tituls „Goda mērsradznieks” Latvijas Evaņģēliski
luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas mācītājam Mārim
Ķirsonam par savu patieso, godprātīgo un atsaucīgo
kalpošanu Mērsraga ev. lut. draudzē. Draudzes vārdiem:
„Devējs, nevis ņēmējs”.
Tituls „Gada mērsradznieks” piešķirts Vilmai
Kaulakānei par tautas deju tradīciju atdzīvināšanu.
Ar Pateicības rakstiem apbalvos:
 Guntu Fībigu – par atsaucību, laipnību un izpalīdzību. „Īstais cilvēks īstajā vietā”;
 Aiju Jēkabsoni – par atsaucību, izpalīdzību, labestību, sirsnību un apzinīgu SIA „Gabriēla” veikala „Top”
vadīšanu;
 Baibu Veitneri – par ilggadējo, uzticīgo un rūpīgo
darbu IK „Atvasīte”;
 Intaru Janbergu – par augstiem sportiskiem sasniegumiem un Mērsraga novada vārda popularizēšanu;
 Alitu Ozoliņu – par nesavtīgu darbu Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas labā;
 Lailu Štāli – par pašaizliedzīga darba ieguldījumu
PII „Dārta” attīstībā;
 Evitu Vinkleri – par atsaucību, izpalīdzību un apzinīga darba veikšanu;
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 Inesi Ozollapu – par apzinīgu, godprātīgu darba
veikšanu;
 Ivetu Šakinu – par apzinīgu, godprātīgu darba veikšanu;
 Judīti Paipalu – par apzinīgu, godprātīgu darba
veikšanu;
 Aiju Misiķi – par ilggadēju profesionālo meistarību
un radošu darbību pedagoģiskajā procesā;
 Ivetu Grīnbergu-Zaļkalni – par ilggadēju profesionālo meistarību un radošu darbību pedagoģiskajā procesā;
 Māru Grīvu – par ilggadēju, apzinīgu pienākumu
pildīšanu;
 Sintiju Ķevli – par apzinīgu pienākumu pildīšanu;
 Kārli Brinkmani – par izciliem mācību darba
rezultātiem;
 Sintiju Freimani-Grīnbergu – par apzinību,
ieinteresētību un aktīvu darbu. „Atsaucīgā kolēģe”;
 Astrīdu Neilandi – par aktīvu darbu pensionāru
padomē „Kaija”;
 Ilzi Jefrēmovu – par atsaucību, laipnību un gudru
padomu;
 Viju Klēveri – par nostrādātiem 45 darba gadiem
Mērsragā un aktīvu sabiedrisko darbu;
 Aiju Baumani – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Skaidrīti Brici – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Mariju Cēbergu – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Martu Fībigu – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Viju Kampari – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Veiklu Kviti – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;

 Veltu Amāliju Leijeri – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Annu Lormani – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Rasmu Mākuli – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Nikolaju Plikātusu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Gunāru Rožkalnu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Raviju Sproģi – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Aiju Veidemani – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Dzidru Veinbergu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 80 gadu jubilejā;
 Elgu Gulbi – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
 Dainu Krūmiņu – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
 Valentīnu Loginovu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
 Kārli Mārtinsonu – par mūža ieguldījumu
Mērsraga novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
 Rutu Šteinbergu – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
 Jāni Šteinbergu – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
 Viju Treimani – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 85 gadu jubilejā;
 Spodru Veroniku Bandenieci – par mūža
ieguldījumu Mērsraga novada izaugsmē, 90 gadu jubilejā;
 Ausmu Būcēnu – par mūža ieguldījumu Mērsraga
novada izaugsmē, 90 gadu jubilejā.
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Domes sēdē

INFORMĀCIJA ZVEJNIEKIEM!

Informācija!

Mērsraga novada Domes 17. oktobra
kārtējā sēdē nolēma:

To es jums rakstu, lai zinātu, ka jums ir mūžīga
dzīvība, kas ticat

1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada
ieņēmumu plāna grozījumus 72 264 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada
budžeta ieņēmumu plānu 1 760 262 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada
budžeta izdevumu plāna grozījumus 121 671 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada
budžeta izdevumu plānu 2 755 324 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada
budžeta aizņēmumu plāna grozījumus 23 485 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada
budžeta aizņēmumu plānu 1 095 700 euro apmērā.
2. Darbam skolas padomē deleģēt Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju
Juri Venckus un Mērsraga novada pašvaldības izpilddi
rektora p. i. Agnesi Kreicbergu.
3. Apstiprināt Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
izglītojamo uzņemšanas noteikumus.
4. Apstiprināt interešu izglītības pulciņus, kas tiek fi
nansēti no valsts budžeta mērķdotācijas Mērsraga novadā:
1) Kultūrizglītības programmas:
• Ansamblis 1.–4. klase
• Ansamblis 5.–9. klase
• Tautiskās dejas 1.–4. klase
• Tautiskās dejas 5.–7. klase
• Tautiskās dejas 8.–12. klase
• Skatuves runas pulciņš
2) Sporta interešu izglītības programmas:
• Koriģējošā vingrošana
• Aerobika
• Futbols 1.–2. klase
• Futbols 3.–4. klase
• Futbols 5.–9. klase
• Darts
3) Vides interešu programmas:
• Vides pulciņš
4) Tehnikas jaunrades programmas:
• Kokapstrādes pulciņš
5) Citas interešu izglītības programmas:
• Radošais pulciņš „Es varu”
• Angļu valodas pulciņš
• Jaunais ekonomists
• Jauniešu radošās iniciatīvas grupa
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības autobusa
pārvadājuma pakalpojumu Mērsrags–Tukums–Mērsrags.
6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2017 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga no
vadā”.
7. Dome izskatījusi 2017. gada 19. septembra kolek
tīvo iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 286), ko parakstījušas
27 personas (pirmā parakstītāja Ārija Logina), ar lūgu
mu atbrīvot no Apbalvojumu konsultatīvās padomes
Laimu Valdemāri un Agnesi Kreicbergu par negodprā
tīgu rīcību un noteikumu ignorēšanu. Iesniegumā norā
dīts, ka 2017. gada 15. augusta konsultatīvās padomes
sēdē pieļautas virkne kļūdu, t.i., nav ievēlēts padomes
priekšsēdētājs, tā vietnieks un padomes atbildīgais sek
retārs, kā rezultātā pazuduši vairāki desmiti novada
iedzīvotāju – vēlētāju aptaujas anketas.
Vienojoties DOME NOLEMJ: iesniegumu pieņemt
zināšanai.
8. Apstiprināt Mērsraga novada apbalvojumu notei
kumus. Atzīt par spēkā neesošiem ar 18.09.2012. sēdes lē
mumu Nr. 3 (protokols Nr. 12) apstiprinātos noteikumus
Nr. INA–Nt 2.
9. Apstiprināt saistošos noteikumus „Licencētās mak
šķerēšanas nolikums Mērsraga kanālā 2017.–2022. gadam.
10. Noteikt 3 lietošanas mērķus nekustamajam īpašu
mam „Upesgrīvas Ziediņi”, Upesgrīva, Mērsraga novads.
11. Slēgt Apbūves tiesību līgumu ar Mērsraga Invalīdu
atbalsta centru par zemes vienību Kadiķu ielā 1, Mērsrags,
Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 003 0712, 0,06 ha
platībā.
12. Ārkārtas situāciju komisijā – Jāņa Budreikas vietā
par komisijas locekli iecelt Robertu Šiliņu; Mērsraga
novada apbalvojumu konsultatīvā padomē – Jāņa Bud
reikas vietā par Padomes locekli iecelt Robertu Šiliņu;
Medību koordinācijas komisijā – Jāņa Budreikas vietā par
komisijas locekli iecelt Robertu Šiliņu.
13. Noteikt 2 lietošanas mērķus nekustamā īpašuma
Rožu iela 11, Mērsrags, Mērsraga novads.
14. Par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības
padomes patstāvīgo locekli deleģēt Mērsraga novada
Domes priekšsēdētāju Robertu Šiliņu.
15. Iecelt Mērsraga ostas valdes locekli Ingūnu Strautmani
par Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietnieci.
16. Noteikt 3 lietošanas mērķus nekustamajam
īpašumam Ezera iela 17, Mērsrags, Mērsraga novads.
17. Veikt izmaiņas zemes lietošanas mērķos Mērsragā,
Lielā ielā 62 zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0979.

Mūžības svētdienas dievkalpojums Mērsraga ev. lut.
baznīcā 26. novembrī plkst. 14.00. Pieminēsim savus
tuviniekus un mīļos, kuri aizgājuši Mūžībā. Aizdegsim
sveces viņu piemiņai…

Dieva Dēla Vārdam. (1 Jņ 5:13)

Mērsraga novada Sociālā dienesta telpās 2017. gada
21. novembrī plkst. 10.00 notiks pirmā nodarbība
jaunajiem vecākiem, kuri audzina bērniņu no dzimšanas
līdz diviem gadiem. Nodarbību vadītāji: Ilona Talente
vai Svetlana Stepule. Apmeklēt nodarbības var jebkurš
vecāks bez maksas. Informācija pa tālruni 63237708 vai
26464443 – Gunta Fībiga.
Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas Saie
ta namu 29. novembrī plkst. 12.00.
Labdarības koncerts – 1. decembrī, plkst. 18.00,
Mērsraga Tautas namā.
Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs strādā kat
ru darba dienu no 9.00 līdz 13.00. Veļas mazgāšanas
pakalpojumu pieteikt pa telefonu Daiga – 26884855;
Zinaida – 26449279.

Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un licencēšanas komisija informē, ka ir
sākusies pieteikšanās 2018. gada zvejas rīku limitiem.

Pieteikšanās sākas 2017. gada 10. novembrī
un ilgs līdz 2017. gada 8. decembrim.
Pretendentiem iesniegumi un laivu dokumentu (Reģistrācijas apliecība vai pata
pinājuma/nomas līgums) kopijas jāiesniedz personīgi Mērsraga novada pašvaldības
kasē vai pa pastu līdz pieteikšanās termiņa beigām. Juridiskām personām papildus vēl
jāiesniedz komerclicences kopija.
Iesniegumu var iesniegt izmantojot Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā pie
ejamo iesnieguma veidlapu vai brīvā formā. Iesniegumu adresēt Mērsraga novada
pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisijai un tajā norādīt:
Fiziskām personām:
Juridiskām personām:
Vārds, Uzvārds,
Pretendenta nosaukums;
Tālruņa numurs,
Tālruņa numurs;
Deklarētā adrese;
Juridiskā adrese;
Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures
Attiecīgo ūdeņu norāde (Engures ezers,
ezers vai Rīgas jūras līča piekraste);
Rīgas jūras līča piekraste, Grīvas upe);
Pieprasītie zvejas rīki;
Pieprasītie zvejas rīki;
Dokumentu kopijas lūdzam sagatavot savlaicīgi, jo Mērsraga novada pašvaldībā
kopēšanas pakalpojumi netiek sniegti. Kopēšanas pakalpojumi tiek sniegti bibliotēkā
un informācijas centrā.
Atgādinām, ka pretendentiem ir jābūt nokārtotām saistībām pret Mērsraga nova
da pašvaldību.

Jaunākās grāmatas Mērsraga bibliotēkā
Ģimenes sāgām noslēdzošās grāmatas:
S. Ferrantes Neapoles tetraloģijas noslēdzošā
grāmata „Pazudušais bērns”. S. Kaspari trilo
ģijas 2. un 3. grāmata „Flamingu lūgšana’’ un
„Ūdenskrituma dziesma” – par ļaužu likteņiem
eksotiskajā Argentīnā. Jūsu vērtējumam jauna
B. T. Bredfordas triloģija – 1. grāmata „Kaven
donas nams” un 2. grāmata „Kavendonas sie
vietes”, par divu ģimeņu dzīvi vienā namā. Vēl
viena ģimenes sāga – K. Leines „Mūžības fjor
da pravieši”, vēsturisks darbs, kurš jūs izvadās
gan pa Kopenhāgenas ielām, gan Grenlandes
plašumiem.
Papildinājumu ieguvis arī romantiskās li
teratūras klāsts. Kaislības, afēras, tumši noslē
pumi tiks atklāti J. Lenoksas darbā „Juveliera
sieva”. Iemīļotajai rakstniecei S. E. Filipsai
jauna grāmata „Mana spožākā gaisma”. Arī
S. Montefjorei jauns darbs „Mīlas un kara
dziesmas” – episks mīlas stāsts pāri laikiem un
attālumiem. Burvīgu stāstu „Pirms tu aizej”
par mūža mīlestību radījusi K. Svotmena. Ļoti
iecienītajai rakstniecei L. Railijai jauns romāns
„Olīvkoks” – aizraujošs ģimenes attiecību
stāsts. Kultūrvēsturisks stāsts „Rudens tronis”
par Akvitānijas Eleonoru – S. Čedvikai. Jaunu
un drosmīgu Radīšanas stāsta interpretāciju
„Ieva” uzrakstījis V. P. Jangs.
Jaunumi arī kriminālromānu un trilleru
plauktā. TV tik ļoti reklamēto darbu „Dzegu

zes sauciens” radījis R. Galbraits (Dž. K. Rou
lingas pseidonīms). Aizraujošu kriminālstāstu
„Tumšā, tumšā mežā” radījusi R. Vēra. S. Loiko
„Reiss” būs gan klasisks bosikgabals, gan kri
mināldrāma, gan meistarīgi savīts politisks
trilleris. Angļu karalienes mīļākajai detektīvu
autorei P. Perijai divas grāmatiņas: „Aug
šāmcelšanās iela” un „Atradums Kalandēra
laukumā”. J. Nesbē daiļrades cienītājiem varētu
patikt zviedru autora L. Keplera darbs „Paga
nīni līgums”. Spriedzes trilleri „Ultimāts” par
manipulatoru, krāpnieku un šantāžistu pasauli
uzrakstījusi K. Robārdsa.
Jaunumi arī latviešu daiļliteratūrā. Par
sensāciju kļuvušais K. Račko „Saplēstās mež
ģīnes” Kaisle. Atkarība. Mīlestība. Jauni darbi
sērijā „Lata romāns” – M. Zīles „Četru vēju
tronis” un S. Orinskas „Ienaidnieki”. Iemīļo
tajai autorei I. Bauerei jauns romāns „Dieva
riekšava”. Arī D. Dreikai jauns darbs „Svešās
dzīves”. Par daudzslāņaino dzīvi Venēcijā
„Kurtizānes apakšveļa” kārtējo intriģējošo
darbu radījis A. Puče. Latvijas vēstures romā
nu sēriju „MĒS. Latvija XX gadsimts” papil
dina A. Jundzes „Sarkanais dzīvsudrabs”. Aiz
raujošu stāstu par mīlestību, noziegumiem,
dzīves jēgas meklējumiem – „Melu meistars”
uzrakstījusi B. Zīle. A. Freimanis romānā
„Katls” dokumentējis traģiskas un groteskas
20. gadsimta juku un maldu ziņas un rakstu

rus. A. Liepiņa ar grāmatiņu „Ludis” atzīstas
mīlestībā savam labākajam draugam – sunim.
Dzejas cienītājiem divas grāmatiņas. G. Rača
„365”, 1. daļa un E. Veidenbauma „Par spīti
grūtiem laikiem”.
Vēsturisku darbu cienītājiem. „15. maija
Latvija”, ko veidojis autoru kolektīvs. Divdes
mitā gadsimta divdesmit mācības darbā „Par
tirāniju” izstāsta T. Snaiders. Par personībām
mums līdzās I. Jērumas grāmata „Hosams Abu
Meri. Libānietis. Sirdī latvietis”.
Dažāda rakstura grāmatas. R. Lasmane „Kā
atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu.”
Z. Freids „Viņpus tīksmes principa”, V. Rudzītis
„Ģimene”, K. Notrapa „Dievietes nenoveco”,
Viņa Svētība Dalailama „Grāmata par prieku”
un „Dzīvot laimīgi pēc mēness fāzēm”.
Skolu jauniešiem. Dž. Patersons „Dārgumu
mednieki”, S. Ficers „Es – slepkava”, D. Pilkijs
„Dogmens uzdarbojas”, K. Franca „Vienalga,
kas būs rīt”, B. Lindgrēna „Loranga”, D. Lendijs
„Kaulainais detektīvs. Blēžgabals Jaukums”,
M. Rungulis „Sikspārnis”. Pašiem jaunākajiem
arī jaunas grāmatiņas: daudz jauku krāsainu
stāstu un pasaku.
Uz tikšanos bibliotēkā!
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Paldies visiem par ierakstiem Tautas Saimes grāmatā!
Atgādināšu, ka oficiāli starts Tautas Saimes grā
matas rakstīšanai tika dots 2017. gada 20. aprīlī
preses konferencē Rīgas Domē, bet Mērsragā grā
matas ceļš tika iedziedāts novada svētku otrajā die
nā – 19. augustā, Mērsraga bākā. Lielu paldies par
šīs goda misijas pildīšanu vēlreiz gribu teikt Aijai
Barovskai, kas saulainā sestdienā ar savu izteiksmīgo
balsi sūtīja sveicienus ikvienam, un vēlēja labu ceļa
vēju grāmatai!
Mērsraga iedzīvotāji jau kopš augusta tika
aicināti personiski uzrunāt Latviju, vēstot par savu
ceļu tajā, paužot emocijas par Mērsragu, rakstot
vēlējumus nākotnei ne tikai Mērsragam pašam, bet
arī Latvijai. Informācija bija ievietota vairākas reizes
gan Mērsraga novada avīzē, gan afišu stendos, gan arī
novada mājaslapā. Pa visiem kopā esam aizpildījuši
aptuveni 30 lappuses, bet varējām taču vairāk!
Un tomēr, gribu teikti īpašu paldies ikkatram,
kurš piedalījās šo lappušu aizpildē! Man bija liels
gods šo grāmatu turēt rokās, sajūtot, ka katrs tajā
ierakstītais vārds ir vēstījums, atmiņas un pat

mīlestība vienlaikus. Mīlestība pret savu novadu,
pret savu valsti.
Veicot ierakstus šajā grāmatā, katrs no mums
atcerējās to, kas pašam ir tas dārgākais. Kāds pauda
atmiņas par kuģniecības un zvejniecības ziedu
laikiem mūsu novadā, vēl kāds atgādināja, cik būtiski
ir kopt un lolot savu mazo, bet darbīgo Mērsraga
novadu. Kāds cits vēlēja mieru Mērsragam kopumā.
Tāpat bija arī atgādinājumi par to, cik daudz varam
katrs mēs pats darīt, lai veidotu savu kopīgo pasauli
(ciematu) labāku, skaistāku, patīkamāku ikvienam.
Daudz bija laba vēlējumu Latvijai, un tikpat daudz
cerību par to, lai Latvija vienmēr ir brīva. Man pašai
labpatikās salīdzināt Mērsragu ar kuģi, kas būvēts
tieši mērsradzniekiem, jo tieši mērsradzniekos
ir jūtama vēlme allaž doties cauri laikiem un
laikmetiem. Un mūsu kuģim (Mērsragam) jābūt
tādam, kas peld ne tikai vētrainajos, sāļajos ūdeņos,
bet arī gadu simtu un tūkstošu okeānos! Paldies
Jums visiem!
Inga Dzērve

Autobuss uz Tukumu

Ar 16. novembri pašvaldības autobuss uzsāks braucienus uz Tukumu – katra mēneša trešā ceturtdienā, plkst. 8.30!
Mērsrags–Tukums–Mērsrags
Mērsrags–Tukums vai Tukums–Mērsrags (vienā virzienā)
Mērsrags–Tukums–Mērsrags (pensionāriem)
Mērsrags–Tukums vai Tukums–Mērsrags (vienā virzienā, pensionāriem)
Mērsrags–Tukums–Mērsrags (personām ar invaliditāti)
Mērsrags–Tukums vai Tukums–Mērsrags (vienā virzienā, personām ar invaliditāti)

4,56 euro
2,28 euro
2,28 euro
1,14 euro
0,00 euro
0,00 euro
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Licencētās makšķerēšanas nolikums Mērsraga kanālā 2017.–2022. gadam
Saistošie noteikumi Nr. 8/2017
APSTIPRINĀTI
ar Mērsraga novada Domes
2017. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 10 (protokols Nr. 19)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu,
un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Engures ezera Mērsraga kanāls, kas atrodas Mērsraga novada
teritorijā, saskaņā ar Civillikuma 1102. panta 1. pielikumu ir publiskie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
2. Licencētā makšķerēšana Mērsraga kanālā tiek ieviesta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem
Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas – vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.
3. Licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā organizē Mērsraga
novada pašvaldība (Mērsrags, Lielā iela 35, LV-3284, tālr. 63235602,
e-pasta adrese: mersrags@mersrags.lv) saskaņā ar Mērsraga pagasta
padomes 1999. gada 9. februāra lēmumu Nr. 7. „Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā”.
4. Licencēta makšķerēšana Mērsraga kanālā nepieciešama, lai
regulētu makšķernieku skaitu un radītu labvēlīgus apstākļus caurceļojošo zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai.
II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētās makšķerēšana vieta ir Mērsraga kanāla posms no
autoceļa P131 tilta Mērsragā uz augšu pret straumi līdz kanāla iztekai no Engures ezera (pielikums Nr. 1).
6. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā ir
tiesības jebkurai fiziskai personai, kura ievēro spēkā esošos Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un, kura
iegādājusies makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti
un attiecīgu makšķerēšanas licenci, izņemot personas, kurām saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes
un kuras var saņemt gada bezmaksas licenci, ievērojot šī nolikuma
4.1. punktā minētos nosacījumus.
7. Licencētā makšķerēšana Mērsraga kanālā notiek saskaņā
ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”
27. punktu un noteikumos paredzētiem makšķerēšanas tiesību
izmantošanas nosacījumiem ar šādiem papildus nosacījumiem:
7.1. makšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, uzsākot
makšķerēt ne agrāk kā stundu pirms saules lēkta un beidzot makšķerēt ne vēlāk kā stundu pēc saules rieta;
7.2. visu gadu zivju aizsardzības nolūkā aizliegts makšķerēt
pirmdienās;
7.3. makšķerējot atļauts izmantot vienlaicīgi tikai vienu makšķerēšanas rīku – pludiņmakšķeri, gruntsmakšķeri, spiningu vai ziemas makšķeri.
III. Licenču veidi, skaits un cenas
8. Vienas dienas licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā – kopējais skaits – 2000 gab., cena EUR 5,00 (pieci eiro un 00 centi).
9. Gada licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā – kopējais
skaits – 50 gab., cena EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi).
10. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Mērsraga kanālā –
kopējais skaits – 150 gab.
IV. Bezmaksas licenču piešķiršana
11. Personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas ir vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, Mērsraga novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un Mērsraga kanālam pieguļošo zemju īpašniekiem un viņu
ģimenes locekļiem atļauts nodarboties ar licencēto makšķerēšanu
Mērsraga kanālā noformējot gada bezmaksas makšķerēšanas licences. Minētajām personām makšķerējot jābūt klāt attiecīgam perso-

nu apliecinošam dokumentam, invaliditātes apliecībai (personām
ar invaliditāti) vai politiski represētās personas apliecībai (politiski
represētajām personām).
12. Pēc šī Nolikuma 3.3. punktā minētā gada bezmaksas licenču skaita kopējā limita izmantošanas, papildus bezmaksas
licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā
jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga vienas dienas licence vai
arī gada licence.
13. Lai nodrošinātu vienas dienas licenču vienreizēju izmantošanu, licenču izplatītājs, izsniedzot vienas dienas licenci, tajā ieraksta tikai vienu derīguma datumu, ko izvēlas makšķernieks.
14. Licencē norādītajā datumā neizmantotās vienas dienas licences zaudē derīgumu un netiek kompensētas.
V. Licences saturs, noformējums un realizācija
15. Licencē (paraugi šī Nolikuma 2–4 pielikumos) tiek uzrādīts:
15.1. licences nosaukums (veids);
15.2. licences derīguma termiņš vienas dienas licencē – makšķerēšanas datums;
15.3. makšķerēšanas vieta (Mērsraga kanāls);
15.4. licences kārtas numurs;
15.5. licences cena;
15.6. persona, kurai licence izdota (makšķernieka vārds, uzvārds);
15.7. licences izplatītāja paraksts un pašvaldības zīmogs;
15.8. loma uzskaites tabula licences otrā pusē.
16. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar
licencētās makšķerēšanas nolikumu.
17. Licences iegādes kārtība:
17.1. vienas dienas licenci var iegādāties interneta mājas lapā
www.epakalpojumi.lv un Mērsraga novada informācijas centrā darba dienās no plkst. 8.00–17.00, Zvejnieku ielā 2, Mērsragā, Mērsraga
novadā, LV-3284, e-pasts info@mersrags.lv, tel. 63235602;
17.2. Gada maksas licenci var noformēt un iegādāties līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu Mērsraga novada pašvaldībā
(Mērsrags, Lielā iela 35, LV-3284) – darba dienās no plkst. 8.00–17.00,
e-pasts info@mersrags.lv, tel. 63235602 vai interneta mājaslapā
www.epakalpojumi.lv.
17.3. Gada bezmaksas licenci var noformēt, ņemot līdzi pasi vai
personas apliecību (personām ar invaliditāti un politiski represētajām personām arī nepieciešams uzrādīt attiecīgu apliecību, kas
apliecina viņu statusu), Mērsraga novada pašvaldībā (Mērsrags,
Lielā iela 35, LV-3284) – darba dienās no plkst. 8.00–17.00. e-pasts
info@mersrags.lv, tel. 63235602.
18. Informāciju par licenču iegādes iespējām, Mērsraga novada
pašvaldība publicē Mērsraga novada pašvaldības avīzē „Mērsraga
Avīze” un pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv .
VI. Lomu uzskaite
19. Visiem licenču īpašniekiem jāreģistrē lomus lomu uzskaites tabulā, kas atrodama licences aizmugurē (paraugs šī Nolikuma
5. pielikumā), norādot makšķerēšanas datumu, zivju sugu, skaitu
un svaru. Gada licenču īpašnieki nepieciešamības gadījumā pārnes
ierakstus jaunā lapā.
20. Pēc jebkura veida licenču derīguma termiņa beigām, licence jānodod licencētās makšķerēšanas organizatoram. Vienas dienas
licence jāatgriež 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās. Gada un gada bezmaksas licenču īpašniekiem licences ar
aizpildītām lomu uzskaites tabulām līdz nākamā gada 10. janvārim
jāiesniedz vai jānosūta Mērsraga novada pašvaldībai.
21. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm jāaizpilda lomu uzskaites forma atbilstoši šajā vietnē dotajām
norādēm.
Jebkura veida licenču īpašniekiem, kuri nav atgriezuši licences,
vai sakarā ar cita veida makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu, var
tikt liegta iespēja atkārtoti iegādāties vai saņemt licences makšķerēšanai Mērsraga kanālā.
22. Līdz nākamā gada 1. februārim Mērsraga novada pašvaldība
iesniedz valsts zinātniskajā institūtā Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” pārskatu par
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

VII. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
23. No licenču realizācijā iegūtās summas 30% divas reizes gadā
līdz 10. jūlijam un līdz 10. janvārim par katru iepriekšējo pusgadu
pārskaitāmi valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. Atlikušos 70% no summas par vienas dienas licenču realizāciju un gada licenču realizāciju Mērsraga novada pašvaldība izmanto
administratīvo izdevumu segšanai, kas saistīti ar licencētās makšķerēšanas organizēšanu un zivju resursu atjaunošanai.
24. Mērsraga novada pašvaldība ir atbildīga par iegūto līdzekļu uzskaiti un sadali, kā arī finanšu pārskata par realizēto licenču
skaitu, ieņēmumiem un to izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta
dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) divas reizes gadā
par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim.
VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
26.1. sniegt informāciju Mērsraga novada pašvaldības avīzē
„Mērsraga Avīze” par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu šo noteikumu 2.1. punktā minētā
Mērsraga kanāla posmā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē;
26.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma 6. punktu;
26.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, uzskaitīt interneta vietnē
www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt
attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku,
nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču
uzskaites žurnālu;
26.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu
sadali atbilstoši šī nolikuma 8. punktā noteiktajām prasībām;
26.5. nodrošināt pārskatu sagatavošanu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;
26.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes
gadā līdz 15. jūlijam un 15. janvārim;
26.7. īstenot zivju resursu atjaunošanu saskaņā ar zinātniskajām
rekomendācijām, reizi divos gados ielaižot Mērsraga kanālā 10000
viengadīgus ālantu mazuļus;
26.8. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī
informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens
medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu
un uzturēšanu;
26.9. nodrošināt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu, sakopšanu
un regulāru atkritumu savākšanu;
26.10. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
IX. Makšķerēšanas kontrole
26. Vispārējo licencētās makšķerēšanas kontroli un vides aizsardzības noteikumu ievērošanas pārbaudi makšķerēšanas vietās veic
Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes valsts
vides inspektori, kā arī Mērsraga novada pašvaldības policists.
27. Makšķerēšanas vai vides aizsardzības pārkāpumu gadījumos
inspektori ir tiesīgi licenci anulēt, kā arī piemērot citus soda mērus
saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Mērsraga novada saistošajiem noteikumiem.
X. Noslēguma jautājumi
28. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar
šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Mērsraga novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc tā pilna teksta publicēšanas Mērsraga novada pašvaldības izdevumā „Mērsraga Avīze”.
29. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir no tā
spēkā stāšanās dienas līdz 2022. gada 31. decembrim.

Latvijas Tekstils meklē Lielā pārsteiguma Dāvana „Dārtas” 45 gadu jubilejā
119 Latvijas skatus
Latvijas Tekstils komanda par godu LV100 gribam radīt tieši
119 auduma maisiņus ar tiem skatiem no katra novada un pilsētas
Latvijā, kas visskaistāk, visprecīzāk un vissulīgāk raksturotu tieši
konkrēto. Šeit talkā aicinām visus tos, kas bildē, fotogrāfē un rada
tieši TĀDUS skatus, par kuriem visi Jūsu novada ļaudis teiks: „Jā,
tādi mēs esam!” Sūti mums attēlus uz e-pastu: lv100@latvijastekstils.
lv. Kādus attēlus mēs sagaidām: – tiem jābūt labas kvalitātes, proti,
vismaz 2000×3000 px, JPG vai PNG formātā; – tiem jābūt autordarbiem – paša radītiem un fotografētiem (nekādā gadījumā „aizlienētiem” no google.com arhīviem)
Attēlus gaidīsim līdz 2017. gada 18. novembrim.
Uz priekšu! Gaidām Jūsu e-pastus ar bildēm.

Ar dzirksteļojošām Dzimšanas dienas svecēm, dziesmām un
dejām 3. novembra pēcpusdienā Tautas namā notika sirsnīgi
mīļas svinības – „Dārtai 45”.
Šajā vakarā no Lielās Dāvanu pārsteiguma kastes visa lielā
un mazā Dārtas saime bija sarūpējusi skanīgus un dejojošus
priekšnesumus – mazie „Pīlādzīši” kopā ar vecākiem ar skaļām
mašīnu taures skaņām iebrauca Dzimšanas dienas svinībās un
cepa gardu cienastu; „Kastaņu” grupas bērni ar audzinātājām
veldzēja viesus ar rudens lietus dziesmu; „Zīļuku” grupa
sprigani cilāja kājas dejā, bet lielie „Sprīdīši” ar brāzmainu
vēja dziesmu sagrieza visus lielā virpulī. Bērnudārza ansamblis
muzikālās audzinātājas Ineses pavadībā iekrāsoja vēl krāšņāku
jubilejas Lielo Dāvanu. Svinības bija gaisīgas un emocionāli
skaistas. Dzimšanas diena nav iedomājama bez ziediem un

apsveikumiem – tos dāvināja mūsu draugi. Mīļi. Liels Paldies par
sirds siltiem vēlējumiem – Mērsraga novada domei, Mērsraga
vidusskolai, Mērsraga mūzikas un mākslas skolai, Upesgrīvas
internātpamatskolas „Atbalsta centra” darbiniecēm, deju kopai
„Silva”, sociālā dienesta un bāriņtiesas vadītājām, ansamblim
„Cantabile”, amatierteātrim „Etīdei” un ziedu veikalam
„Š.Tims”. Dzimšanas dienas ballīti kuplināja viesmākslinieces
bitīte Dore un lapsiņa Ilzīte ar atraktīvām rotaļām un spēlēm.
Jubilejas kulminācija bija dzirkstošs salūts un gardas kūciņas.
Daudz baltu dieniņu un daudz laimes turpmākajos Dzimšanas
dienas svētkos!
Jubilejas prieka dzirkstī dalījās
PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle
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Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu
Mērsraga novadā
Saistošie noteikumi Nr. 10/2017
APSTIPRINĀTS:
Ar Mērsraga novada Domes
13.10.2017. Sēdes protokolu Nr. 19
Lēmums Nr. 7
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta
otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta otro daļu
1. Ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Pašvaldības pabalsti
Mērsraga novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot ienākumus
Saistošie noteikumi Nr. 6/2017
APSTIPRINĀTI
ar Mērsraga novada Domes
2017. gada 19. septembra lēmumu Nr. 6, (protokola Nr. 17)
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka citu pabalstu bez ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Mērsraga novadā.
2. Materiālās palīdzības veidi:
2.1. vienreizējs apbedīšanas pabalsts;
2.2. vienreizējs pabalsts jaundzimušo aprūpei;
2.3. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības
atņemšanas vietām;
2.4. vienreizējs pabalsts politiski represētām personām.
II. Vienreizējs apbedīšanas pabalsts
3. Vienreizējs apbedīšanas pabalsts EUR 175.00 apmērā, tiek iz-

maksāts personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušais ir bijis
deklarēts Mērsraga novada teritorijā vismaz pēdējos sešus mēnešus.
4. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Mērsraga novada domē uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
4.1. iesniegumu;
4.2. miršanas apliecības kopiju vai izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu);
5. Novada domes atbildīgais darbinieks Iedzīvotāju reģistrā pārbauda mirušās personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu.
III. Vienreizējs pabalsts jaundzimušo aprūpei
6. Tiesības saņemt vienreizējo pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, kas ir Latvijas Republikas pilsonis un
nepilsonis, ārvalstnieks un bezvalstnieks, kuram ir piešķirts personas kods, ja viņš ir reģistrējies (līdz dienai, kad stājas spēkā
Latvijas Republikas Dzīvesvietas deklarēšanas likums) vai deklarējis dzīvesvietu Mērsraga novadā vismaz sešus mēnešus, izņemot
personas, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas
Republikā.
7. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 215.00 par katru
jaundzimušo bērnu. Pabalstu izmaksā no Mērsraga novada budžeta
līdzekļiem.
8. Pabalstu piešķir:
8.1. vienam no bērna vecākiem;
8.2. personai, kura bērnu ir adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā.
9. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumīgi
pilnvarotā persona vēršas Mērsraga novada domes dzimtsarakstu
nodaļā (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) un, reģistrējot
bērna piedzimšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un
ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, kā
arī pilnvaru (ja pabalstu pieprasa pilnvarotā persona).
10. Ja pabalstu pieprasa adoptētājs, viņš Dzimtsarakstu nodaļā
uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka bērna adopcija ir notikusi
divpadsmit mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
11. Ja pabalstu pieprasa aizbildnis, viņš vēršas Mērsraga novada domē ar iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu
un bērna dzimšanas apliecību. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks
pārbauda Mērsraga novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības
nodibināšanu.
12. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks pēc pabalsta pieprasītāja
mutiska pieteikuma saņemšanas aizpilda iesniegumu pabalsta saņemšanai, norādot informāciju par reģistrēto vai deklarēto dzīvesvietu, kuru pārbauda Iedzīvotāju reģistrā.
13. Pabalsta pieprasītājs un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks,
parakstoties uz iesnieguma, apliecina, ka tajā esošā informācija ir
pareiza.
14. Pabalstu izmaksā novada domes kasē ne vēlāk kā 10 dienu

Pedagogu profesionālās
pilnveides kursi Velsā un Anglijā
Mērsraga vidusskolā tiek īstenots projekts Nr. 2016-1-LV01-KA101-022455
„Profesionālā pedagogu pilnveide Mērsraga vidusskolas angļu valodas skolotājiem
sākumskolas posmā – iespēju rags visai
skolai”. Kursus Velsā apmeklēja angļu valodas skolotāja Zane Alkšbirze no 1. oktobra
līdz 8. oktobrim. Savukārt uz kursiem Anglijā no 7. līdz 15. oktobrim devās matemātikas un bioloģijas skolotāja Sintija Freimane-Grīnberga.
Kursu tēma skolotājai Zanei bija „Vienas
nedēļas kurss Eiropas skolotājiem jaunāko tehnoloģiju izmantošanā angļu valodas
stundās”. Kursu laikā skolotāja viesojās un
nakšņoja velsiešu ģimenē, iepazīstot tuvāk
velsiešu dzīvesveidu un tradīcijas. Kursu
programma bija piesātināta ar dažādām aktivitātēm, galvenokārt, lai uzzinātu interneta vietnes un aplikācijas, kuras var izmantot
mācību procesā, padarot to interesantāku un
produktīvāku skolēniem. Kursos skolotāji
ieguva daudz metodisko materiālu, kurus izmantot angļu valodas mācīšanā, piemēram,
spēles, domu kartes, tekstus u.c.
Kursi palīdzēs skolotājiem pilnveidot savu
darbu ar dažādām metodēm, izmantojot internetu vai aplikācijas viedtālruņos. Mērsraga vidusskolā skolēni jau strādā ar balsošanas
pultīm, telefonos izmanto aplikācijas uzdevumu veikšanai, piedaloties „Kahoot” viktorīnās un darbu veic pie datoriem datorklasē.
Tagad, iespējams, uzdevumu klāsts un variācijas būs vēl plašākas. Lai izdodas!
Par pavadīto laiku kursos skolotāja Sintija izsakās pozitīvi: „Tas bija lielisks piedzī-

vojums, kurā ieguvu daudz jaunu iespaidu,
nedaudz paspēju iepazīt viņu kultūru un
vidi. Kursa ietvaros iepazinos ar skolotājiem
no citām Eiropas valstīm, dalījos pieredzē
par skolotāja darba metodēm un paņēmieniem Latvijā, kā arī uzzināju daudz jauna
no šiem kolēģiem.” Kursos tika apskatītas
dažādas tēmas, piemēram, CLIL (satura
un valodas integrētais modelis) kā mācīšanās metode, tika veidota izpratne par to, kā
iesaistīt angļu valodu vai jebkuru citu svešvalodu mācību stundās, tādējādi bagātinot
mācību procesu, padarot to radošāku, interesantāku un daudz produktīvāku. Skolotāja
nodarbībās guva daudz ideju skolēnu pāru
un grupu darbiem, iepazinās ar mācību metodēm, kā stundās vairāk iesaistīt jaunākās
tehnoloģijas, kā arī mācījās paņēmienus, ar
kuru palīdzību strādāt ar skolēniem, kuriem
ir mācīšanās grūtības un traucējumi. „Šo
kursu ietvaros vēroju skolotāju darbu kādā
no angļu vispārizglītojošajām skolām. Vēroju, kā skolotāji un skolotāju palīgi strādā ar
skolēniem, kuriem ir dažādas problēmas, kā
viņi iekļauj visus skolēnus mācību procesā,
lai sasniegtu rezultātu,” skaidro skolotāja
Sintija.
Abas skolotājas priecājas par dāvāto iespēju piedalīties profesionālās pilnveides kursos
un apgalvo, ka tā ir vērtīga pieredze, ar kuru
dalīties gan ar skolēniem, gan ar saviem kolēģiem Mērsraga vidusskolā un citās novadu
skolās.
Zane Alkšbirze un
Sintija Freimane-Grīnberga

laikā pēc bērna piedzimšanas reģistrācijas vai veicot pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja bankas kontu, kuru norāda iesniegumā.
15. Pabalsts pieprasāms 1 mēneša laikā no bērna dzimšanas,
adopcijas vai aizbildnībā ņemšanas dienas.
16. Ja pabalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt divpadsmit mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas,
adopcijas dienas, aizbildnībā ņemšanas dienas.
IV. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības
atņemšanas vietām
17. Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas,
vienreizējo pabalstu piešķir pamatvajadzību nodrošināšanai. Pabalstu piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas brīvības atņemšanas vietā, bijusi Mērsraga novada teritorijā.
Pabalstu personai piešķir valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā.
18. Pieprasītājs Mērsraga novada Sociālajā dienestā (turpmāk –
Sociālais dienests) iesniedz:
18.1. iesniegumu;
18.2. izziņas par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas vietas kopiju (uzrādot oriģinālu).
19. Persona var pieprasīt pabalstu ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no
atbrīvošanas dienas.
20. Pēc vienošanās ar pieprasītāju materiālo palīdzību izmaksā
skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam par
personai sniegtajiem pakalpojumiem.
V. Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām
21. Politiski represētai personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Mērsraga novada administratīvajā teritorijā, reizi gadā – martā, pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja rīkojumu, tiek piešķirts
vienreizējs pabalsts EUR 20.00 apmērā.
22. Pabalstu nogādā pabalsta saņēmējam dzīvesvietā.
VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
23. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mērsraga
novada domē.
24. Mērsraga novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Saistošo noteikumu publicēšana
25. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna
teksta publicēšanas Mērsraga novada pašvaldības izdevumā „Mērsraga Avīze”.
26. Atzīt par spēkā zaudējušiem Mērsraga novada domes
2011. gada 15. marta saistošos noteikumus Nr. 11/2011 „Materiālā
palīdzība Mērsraga novadā”.

Biedrība „Gaišo domu platforma” meklē
ģimenes asistentus darbam Mērsraga novadā
Ģimenes asistenta pakalpojumu biedrība
nodrošina sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu:
ģimenēm ar bērniem (kurām trūkst sociālās prasmes
un iemaņas).
Ģimenes asistenta galvenie darba pienākumi:
 Veicināt vecāku prasmju un zināšanu pilnveidi,
veicināt izpratni par bērnu vecumposmu īpatnībām,
savstarpējo attiecību veidošanu, disciplīnu atbilstoši
bērnu vecumposmam;
 Sniegt atbalstu un attīstīt nepieciešamās prasmes patstāvīgas dzīves nodrošināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, budžeta plānošanā;
Prasības pretendentiem:
 Pabeigta augstākā izglītību sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, pedagoģijā, psiholoģijā, sociālās rehabilitācijas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālajā jomā vai veselības aprūpes jomā;
 Darba pieredze darbā ar bērniem, ģimenēm vai

personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 Prasme risināt dažādas situācijas, prasme pielāgoties, labas sadarbības un saskarsmes prasmes;
 Prasmes veicināt personas attīstību;
 Prasme strādāt komandā.
Mēs piedāvājam:
 Nepilna laika darba slodzi, ko iespējams apvienot ar pamata darbu.
 Darba laiks tiek organizēts pamatojoties uz ģimenes asistenta darba plānu, kas tiek sastādīts katrai
ģimenei individuāli.
 Regulāru vadības atbalstu.
 Noteiktu samaksu.
Vairāk informācija iegūstama, sazinoties pa
tālr. 27016380 – Ilona Talente.
CV sūtīt uz e-pastu: ilona.talente@gmail.com
Pieteikties līdz 31.11.2017.

Viedoklis…
Atbraucot no darba mājās, izņēmu „Mērsraga Avīzi” un biju šokēta.
Atkal „Gada Mērsradznieks”! Vai tiešām Šiliņa kungam ar savu kompāniju
vairs kauna nav nemaz? Visi zinām, ka uzvarēja Lauris Karlsons, bet to jau
nevar pieļaut. Vai atkal sāksies uzpirkšana un vēlēsim par kaut ko nezināmo. Vai tiešām, kam ir nauda, tam ir vara? Visi izliekas neko nezinām,
nemaz nerunājot par vēlēšanām. Budreikas kungam bija jāpieliek daudz
pūļu, lai izdomātu kā gāzt Lauri. Pats piekrāpa visu ciemu kandidējot. Neesmu bijusi ideāla māte, bet redzot šo nekaunību sirds lūzt. Piedod dēls, es
zinu, ka tu negribi, lai es rakstu. Visu ko Lauris ir sasniedzis, viņš ir sasniedzis pats savām rokām. Vienīgā nelaime, ka nav iemācījies zagt un neļauj
citiem zagt, tāpēc visi varas vīri liek viņam šķēršļus, tai skaitā arī Gerharda
kungs. Radio klusē, televīzija arī. Bomži savas ID kartes dabūjuši, nobalsojuši, dzer un lielās. Mīļie iedzīvotāji, cīnieties par taisnīgumu, neļaujiet
naudas maisiem aizbāzt mutes.
Ar cieņu
Laura mamma Estere

Sveiciens visiem,
kuri krāj maizes
iepakojuma aizdares!
Turpiniet krāt aizdarītes
līdz pat februāra beigām!
Kad nesat uz Mērsraga informācijas centru vai
Ziedu bodi, klāt pievienojiet arī savu vārdu, uzvārdu! Daudzi nes, bet nenorāda, kurš ir tas cītīgais
krājējs. Arī par saldo balvu
nav aizmirsts!
Sandija
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PII „Dārta” 45 gadu jubileja!
3. novembrī PII „Dārtas” radošā saime un bērni svinēja savu lielo dienu –
45. dzimšanas dienu.

PII „Dārta” svētku koris.

Ciemos ieradās bitīte Dora un lapsiņa Ilzīte, lai lieli un mazi varētu lustīgi nosvinēt PII „Dārta” jubileju.

Dzejas un valodu mēnesī
Krāsainajā septembrī jau ierasts, ka
apkārt mums plaukst ne tikai asteres
un gladiolas, bet arī dzejnieku vārsmas.
Atveram dzejas krājumu – un ir! Šī
gada dzejas jubilāru J. Jaunsudrabiņa,
E. Veidenbauma un J. Ziemeļnieka pasaule mūsu priekšā atplaukst kā zieds.
Pat ja bērnībā reizēm šķiet, ka dzeja
nav saprotama un visiem taču skaidrs,
ka tā nav interesanta, es ticu, ka katram
cilvēkam ir savs dzejnieks, dažam tie
ir pat vairāki, citam ir dzejolis, kura
rindas ik pa laikam ieskanas ausīs un
atsaucas sirdī. Tas labi redzams sociālo
portālu ziņu plūsmās – apmēram katrs
desmitais ieraksts tajās ir dzejolis vai tā
pantiņš. Kā mums katram to atrast? Atšķiram dzejas krājumu – un ir! Arī šogad skolēniem bija iespēja atrast savu,
šobrīd pašu skaistāko dzejoli. Citugad
šis – tieši mans – dzejolis ir pārtapis
muzikālā video, bet šajā gadā mēs, literatūras skolotājas, vēlējāmies, lai skolēni noformē to ar zīmējumu – tātad
radošāk un personiskāk. Tā tapa „Vēstules no dzejnieka”. Un, cerams, daudzi
turpinās atvērt šo dzejnieku krājumus,
lai atrastu kaut ko tieši šodienai un tieši
sev.
Kad raibajā dzejas dobē ieraudzīts
visskaistākais zieds, tad likumsakarīgi, ka gribas kaut ko izplaucēt pašam.
Tāpēc arī šogad turpinājām tradīciju
rakstīt dzeju paši, un – tapa brīnišķīga, izjusta dzeja, kuru varēsiet lasīt arī
novada avīzē. Savukārt sākumskolēni
glītrakstu konkursā pārrakstīja J. Jaunsudrabiņa darbu fragmentus.
Šogad mums bija iespēja skolas
2. stāva gaitenī aplūkot Rakstniecības
un mūzikas muzeja ceļojošo izstādi
„Sadzejotā valsts” par kultūras
darbinieku, īpaši dzejnieku nozīmi
Latvijas tapšanā un atmodā. Manuprāt,
šī izstāde bija iespaidīgs un interesants

makšķernieka J. Jaunsudrabiņa stilā –
makšķerējām un lasījām arī jau minēto
trīs klasiķu darbus. 7., 8. un 12. klase
mūs iepazīstināja ar šiem autoriem,
prezentējot pašu gatavotos dzejnieku
„Facebook”
profilus.
Savukārt
vienpadsmitie un skolas ansambļi
uzrunāja ikvienu ar dziesmām, kuru
pamatā arī ir šo dzejnieku dzeja. Pie
dzejas ugunskura bija silti katram, kurš
to vēlējās.
Literatūras iepazīšana jau ar to vēl
nebeidzas: oktobra vidū skolā viesojās
Rakstniecības un mūzikas muzeja
speciāliste ar radošām nodarbībām
5.–7. klasei un vidusskolai. 7. novembrī
devāmies mācību ekskursijā uz Raiņa
un Aspazijas vasarnīcu Jūrmalā, uz
Latvijas Nacionālo bibliotēku, uz Brāļu
un Raiņa kapiem, kā arī apmeklējām
Nacionālā teātra izrādi „Savādais
atgadījums ar suni naktī”. Tāpēc – viss
turpinās.
Septembrī skolas apkārtnē ne tikai
plauka ziedi dobēs, ziedu paklājā un
dzejā, bet līdzīgi bērzu krāsainajām
lapām apkārt virmoja dažādu valodu
spiets. 26. septembrī mēs kopā
svinējām Eiropas valodu dienu, kurā
visi skolas skolēni varēja piedalīties
latviešu, krievu un angļu valodas
darbnīcās. Skolēni gan balsoja par
pareizajām testa atbildēm ar saviem
mobilajiem telefoniem angļu valodā,
gan krāsoja matrjošku attēlus krievu
valodā, gan atminēja vecvārdus,
žargonismus un izdomāja jaunvārdus
latviešu valodā. Bija interesanti gan
pašiem, gan skolotājiem. Īpašu paldies
gribu pateikt 10. klases māksliniecēm –
Martai un Lūcijai – par uzzīmēto spēli
ar vecvārdiem. Tāpat ar sākumskolas
skolotāju laipnu atļauju 10. klases
skolēni devās pie sākumskolas klasēm,
lai stāstītu par J. Ziemeļnieku un kopā

ceļojums ne tikai vēsturē, bet arī
mūsu domāšanā. Tā ļāva atcerēties,
ko mums nozīmē Daugava, Lāčplēsis,
kā okupācijas gados ne tikai dzejoļu
krājumu lappusēs, bet arī no teātru un
koncertu skatuvēm tikai runāts Ēzopa
valodā, „caur puķēm”, lai pateiktu
galveno – mums būt. Dzeja ir viena no
lietām, kas ļauj mums kļūt un būt par
cilvēkiem un latviešiem. Šī izstāde bija
katru uzrunājošs atgādinājums par to.
Ceru, ka šādas izstādes par dažādām
tēmām skola un novads atbalstīs arī
turpmāk.
Izstādes zili baltās „Facebook”
planšetes bija arī labs fons Dzejas
dienu noslēguma pasākumam – tās
ļāva 5.–12. kl. skolēniem satupties
it kā ap tautas garīguma ugunskuru
un justies kopā. Tas taču vienmēr ir
bijis Dzejas dienu īstais mērķis, vai
ne? Skolotājas Aijas vadībā pie šī
„ugunskura” mēs, protams, lasījām
dzeju – gan savu, gan leģendārā

atminētu, kāds tad šis dzejnieks pēc
nostāstiem varētu izskatīties. Tuvākajās
dienās jau minētās mākslinieces
dosies pie mazajiem parādīt pēc viņu
aprakstiem tapušos portretus un
salīdzināt tos ar oriģinālu. Ar Litas
atbalstu pie 9.–12. klases viesojās
Ventspils Augstskolas Tulkošanas
studiju fakultātes pārstāvji un ļoti
interesanti pastāstīja par iespējām
studēt, kārtējo reizi atgādinot, ka
svešvalodu veiksmīgas apgūšanas
pamatā ir dzimtās valodas zināšana,
tās gramatikas izpratne un grāmatu
lasīšana. Tieši tik vienkārši, bet reizēm
aizmirstas.
Dzejas un valodu mēnesis ir bijis
interesants un raibs kā krāšņākā puķu
dobe. Katrā no mums ir uzplaucis ikdienas steigā iesnaudušais dzejas un
valodas skaistuma pumpurs. Mazliet
žēl, ka tas jau atkal ir beidzies, bet nekas – atkārtosim!
Iveta Balode

Dzimšanas diena bez mirdzošām svecēm un gardumiem nav īsta dzimšanas diena!

Lasīšanas svētki Mērsraga vidusskolā

Pirms rudens brīvlaika Mērsraga vidusskolā tika aizvadīti
Lasīšanas svētki. Nedēļas garumā notika dažādas aktivitātes,
lai rosinātu skolēnus lasīt un izdzīvot lasīto.
18. oktobrī skolā viesojās pārstāve no Rakstniecības un
mūzikas muzeja. 5.–7. klasēm bija iespēja klausīties I. Ziedoņa pasaku „Pasaka par smalku žogu” un noskaidrot, kas
slēpjas Ziedoņa matos. Tajos bija paslēpusies panna, zīle,
cepure, grozs un citi priekšmeti, kas aizgūti no Imanta

Ziedoņa „Blēņām un pasakām”. Izmantojot priekšmetus,
skolēni katrs radīja savu pasaku, tādējādi veidojot jaunas
attiecības starp priekšmetiem un vārdiem, kā to darījis
rakstnieks I. Ziedonis.
19. oktobrī – 12. klases skolēni iejutās autoru, izdevēju,
lasītāju un oriģināldarbu zagļu jeb plaģiatoru lomās. Katram
bija iespēja pieņemt kāda rakstnieka vai mūziķa identitāti,
kurš spēles laikā tika apsūdzēts par cita autora darba nozagšanu. Spēles mērķis bija iepazīt Latvijas rakstniecības un mūzikas vēstures neskaidrākos un pretrunīgākos notikumus, kā
arī izprast plaģiātisma jēdzienu.
20. oktobrī notika skatuves runas konkursa „Zvirbulis”
I skolas kārta. Konkursa „Zvirbulis” mērķis – attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Katrs
dalībnieks bija sagatavojis vienu latviešu autora dzejoli. No
sešpadsmit dalībniekiem II kārtai tika izvirzīti desmit skolēni.
Savukārt II kārtā, kas notiks janvārī, noskaidrosim skolēnus,
kuri pārstāvēs Mērsraga vidusskolu starpnovadu skatuves runas
konkursā Talsos. Liels paldies skolēniem un skolotājiem, kuri
bija ieguldījuši papildu darbu, lai startētu konkursā! Paldies arī
Mairai un Sarmītei par žūrijas pienākumu veikšanu!
Skolotāja Aija Barovska

Mērsraga futbolisti izcīna sudraba medaļas!
Ar Talsu novada Halles kausa izcīņu sākusies Talsu novada sezona telpu
futbolā. FK Mērsrags komanda sezonas
atklāšanas turnīrā tika līdz finālam, kur
tikai pēcspēles sitienos piekāpās FK
Laidze komandai.
FK Mērsrags komandas sastāvā spē-

lēja: Jānis Indruškevičs, Valts Rožkalns,
Oskars Sproģis, Jānis Nīmanis, Dāvis
Otmanis, Mārcis Grīnšteins, Ivo Linde,
Kārlis Brinkmanis.
Mērsraga novada jaunie un perspektīvie futbolisti arī ar savu komandu
piedalījās turnīrā, bet izstājās pirmajā

izslēgšanas spēļu stadijā. Komandas
galvenais uzdevums vākt spēļu praksi
un pilnveidot savu meistarību.
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts
ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Lapu pēc lapas
lapu pēc lapas un mazliet vairāk
vējš atrada rudeni dāliju parkā
lapu pēc lapas un
mazliet mazāk kā vakar
lietus nosnieg un kļūst
par iesārtu ābolu grozu
tepat uz takas Tev blakām
		(D. Sadaka)

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienā
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic:
Ināru VERŽBILOVSKU;
75 gadu jubilejā Laimdotu BABIČEVU un Aldu SMILGAINI;
80 gadu jubilejā Rasmu MĀKULI;
82 gadu jubilejā Anitu MIĶELSONI;
83 gadu jubilejā Zeltīti POKŠĀNI;
84 gadu jubilejā Veltu ERĶI;
88 gadu jubilejā Maiju ANSTRAUTU un Alidi Birutu LIEPIŅU;
89 gadu jubilejā Ansi RUDZĪTI;
90 gadu jubilejā Ausmu Būcēnu;
91 gadu jubilejā Dzidru Apšvalku!

Izstāde Informācijas centrā
Māra Medņa izstāde „Dekoratīvā fotogrāfija. Spēle
ar faktūru, formu un krāsu” veltīta Renātei Ginterei un
Andrim Klēveram.

Dzejas stūrītis

Esi kā putns
Tiecies pēc sapņiem saviem,
Esi kā putns – izplet spārnus
Pret sapņiem saviem!
Tik nepadodies un cīnies,
Vienalga, cik grūts šis brīdis!
Nav svarīgi, ko domās citi.
Esi tikai tu un sapņi
Kvēlākie,
Jo tu kā putns,
Brīvs un mērķtiecīgs,
Spēj visu.

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies Mērsraga pašvaldībai un visiem mīļajiem cilvēkiem, kuri bija kopā ar mums grūtajā brīdī, mūsu mīļo
dēlu, brāli Gundaru Bonderu atgādājot mājās un pavadot kapu
kalniņā.
Mamma, māsas

(Nora Raude, 10. klase)

A
10.11.
16.11.
25.11.
26.11.
26.11.

pasākumi NOVEMBRĪ

Mērsraga kausa izcīņa florbolā – 9. posms
Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa dambretē
Mērsraga kauss novusā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 9. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 9. posms

Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

17.00
12.00
10.00
10.00
12.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Sludinājumi
 Zivju pārstrādes uzņēmums SIA „Banga Ltd’’ (reģ. nr. LV41203031343),
Rojā piedāvā darbu mehāniķim. Kontakttālrunis 29132849.
 Vēlos pirkt dzīvokli Mērsragā, ar centrālo apkuri, ne augstāk par trešo
stāvu. Tālrunis 26559560.
Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

