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Redaktores sleja
Kas gan pavasarī ir
tik fascinējošs? Laikam
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jau dabas mošanās un
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„M sraga Avīzes”
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rīlī.
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Materiālus var
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!
im
rīl
4. ap
mostamies mēs paši.
Paldies!
Mostas pirmie asniņi,
tie spraucas no zemes
un arvien zaļāk iekrāso
visu, saules staru sasildīti briest pumpuri, putni sāk vīterot
virs galvām un liek mums acis pacelt uz augšu. Aukstumu
nomaina saule, krāsu košums un tad, kā pirmo reizi dzīvē
ieraudzītu, priecāsimies par pirmo šī gada pavasara stārķi,
par pirmo taureni, tulpēm, narcisēm… Kamēr paši it kā guļam ciešā ziemas miegā, vispirms nāk apjausmas un mazas
sajūtu devas, ka pavasaris ir pavisam tuvu. Un vienā dienā
nebūs skaidrs, ka pavasaris jau klāt! Tas viss notiek pamazām – kā gaisma nomaina tumsu, kā nomāktības vietā nāk
prieks… Un tad var atvērt acis un sev un pasaulei paziņot, ka
pavasaris ir atnācis. Un tieši to es novēlu!

Atvērts Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs!
No 1. marta Mērsraga Informācijas centrā turpmāk varēs
saņemt dažādus valsts un pašvaldības pakalpojumus vienuviet.
Informācijas centrā var iepazīties ar šo pakalpojumu sarakstu,
vaicājot pēc informatīvā bukleta. Atklāšanas svētkos piedalījās
arī novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons.
Informācijas centra pamatfunkcijas netiks mainītas – tāpat kā
līdz šim, arī turpmāk tiks sniegta informācija par tūrisma un atpū
tas iespējām Mērsraga novadā un citviet Latvijā, par pasākumiem,
apskates objektiem un naktsmītnēm. Būs kartes, ceļveži un brošū
ras. Papildus iedzīvotājiem ir iespēja saņemt informāciju par lielāko
valsts iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī palīdzību šo pakal
pojumu lietošanā, izmantojot portālu www.latvija.lv.
Tiek plānots paplašināt un pilnveidot arī pašu Informā
cijas centra ēku. Darbiniecēm tiks pārbūvētas darba vietas,
lai tās būtu plašākas un ērtākas. Paredzēts ierīkot kondicio
nēšanas sistēmu, kā arī uzstādīt divas novērošanas kameras.
Sakarā ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas cen
tra atvēršanu darbiniecēm notiks četru nedēļu apmācības, kurās
tiks apgūts viss nepieciešamais klientu centra darbībai. Apmācību
dienās Informācijas centrs būs slēgts. Pagaidām nolemts, ka tās būs
visas marta mēneša trešdienas. No 1. marta mainīts arī iestādes dar
ba laiks.
DARBA LAIKS
Pirmdiena: 8:00–12:00 pusdienu pārtraukums 13:00–17:00
Otrdiena: 8:00–12:00 pusdienu pārtraukums 13:00–18:00
Trešdiena: 8:00–12:00 pusdienu pārtraukums 13:00–17:00
Ceturtdiena: 8:00–12:00 pusdienu pārtraukums 13:00–18:00
Piektdiena: 8:00–14:00
„Izveidojot šo centru, Mērsragam vismaz ir seja. Informācijas
centrā var noskaidrot visu – vai viesnīcā ir vietas; vai un kur iespē

jams ieturēt maltīti; kur var pasūtīt jaunu kafijas aparātu vai pat
apkures katlu. Esmu piefiksējis, ka arī daudz mazāk cilvēku vēršas
domē, jo uz visiem jautājumiem atbildes var rast te,” komentē Lauris
Karlsons.
Informācijas centra pirmsākumi meklējami jau 2000. gadā, kad
tas vēl darbojies daudzdzīvokļu mājas telpās. 2009. gadā ēkas vietā
tolaik atradies pussagruvis šķūnis. Kad Mērsrags atdalījās no Ro
jas novada, tika iesniegts projekts Eiropas Lauksaimniecības fonda
Lauku attīstības programmā. Īstenojot projektu, veikta ēkas rekons
trukcija, un 2012. gada augustā pašā Mērsraga centrā tika atklāts
Informācijas centrs.
UZ TIKŠANOS!

Puteņu valsis Trikātā
Ļaujies puteņu valsim,
Kaut kājas ir gurušas, kupenās slīgst,
Vējš pieaudzēs spārnus un Tu varēsi lidot
Un izbaudīt jaunības degsmi,
Tad sirds vairs neskaitīs gadus,
Bet sniega taureņus, kas glāstīs Tev plecus,
Un tā būs tava pasaka baltā,
Ko tu piedzīvosi ikreiz, kad vēlēsies lidot.

Informācija!
Mērsraga novada pašvaldības Zvejniecības un
licencēšanas komisija atgādina, ka piešķirtie limi
ti Rīgas jūras līcī un Engures ezerā ir jāizpērk līdz
2017. gada 15. aprīlim.
23. martā, plkst. 15.00 Mērsraga bibliotēkā –
prezentācija: Dabīgās alvejas produkcija. Laipni
gaidīti visi interesenti!
Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas
Saieta namu – 29. martā, plkst. 12.00.
2017. gada 28. februārī konkursa kārtībā tika
sadalīts AS „Latvijas valsts meži” (LVM) ziedo
jums sociālo projektu īstenošanai. Pateicoties
600 000 EUR ziedojumam, šogad atbalstīti 90 so
ciālās jomas organizāciju projekti, nodrošinot
palīdzību vairāk nekā 30 000 cilvēku visā Latvijā,
nodarbinot 564 personas un iesaistot 995 brīvprā
tīgos palīgus. Ziedojumi līdz sociālā labuma orga
nizācijām nonāks ar „Ziedot.lv” starpniecību. Arī
Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs saņēma atbalstu projektā.

18. februārī Mērsraga novada deju kopa „Silva” devās uz senioru deju grupu
koncertu „Puteņu valsis” Trikātā, lai kopā ar vēl četrpadsmit deju kolektīviem
grieztos jautrās dejās.
Pasākumā piedalījās deju kolektīvi no Stradu pagasta, Brantiem, Līgo pagasta,
Alūksnes, Valkas, Smiltenes, Gaujienas, Mārsnēniem, Blomes, Alojas, Vilzēniem,
Valmieras un Trikātas. Mūsu „Silva” bija mērojusi pašu tālāko ceļu, lai nokļūtu
Trikātā, kas bija nedaudz vairāk kā trīs stundu brauciens vienā virzienā. Tas, pro
tams, bija tā vērts, deju kopa varēja smelties idejas no citiem kolektīviem ne tikai
turpmākajam darbam ar dejām, bet arī tērpu dizainiem. Nodibināja kontaktus ar
citām deju kopām, kuras ar prieku atbrauktu arī pie mums uz Mērsragu, iepazītu
šejienes dabas bagātību un priecētu iedzīvotājus ar priekšnesumiem
Kristīne Veinberga,
Mērsraga Tautas nama vadītāja

Pulksteņa rādītāji
vienu stundu uz
priekšu būs jāpagriež
26. martā
26. martā notiks pāreja uz vasaras laiku,
kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par vie
nu stundu uz priekšu. Pāreja uz vasaras laiku
notiks 26. martā plkst. 03.00, proti, naktī no
sestdienas uz svētdienu.
Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks
2017. gada 29. oktobrī plkst. 04.00, kad pulksteņa
rādītāji būs jāpagriež par vienu stundu atpakaļ.
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Domes sēdē

SPRINTERS projekta partneru tikšanās Spānijā

Mērsraga novada Domes sēdēs nolemts:

21.02.2017. kārtējā Domes sēde
1. Par nokavēto nodokļa maksājumu piedzi
ņu bezstrīda kārtībā no 15 fiziskām personām un
1 juridiskas personas;
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2017
„Par Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada bu
džetu”:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldī
bas 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plānu 1 617 339 euro apmērā. (Skatīt pie
likumu „Mērsraga novada pašvaldības
2017. gada budžeta ieņēmumi”).
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldī
bas 2017. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 1 553 329 euro apmērā. (Skatīt
pielikumu „Mērsraga novada pašvaldības
2017. gada budžeta izdevumi”).
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2017. gada Aizņēmumu pamatsummu at
maksas plānu Valsts kasei 116 580 euro ap
mērā. (Skatīt pielikumu „Mērsraga novada
pašvaldības pārskats par aizņēmumiem”).
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2017. gada Aizņēmumus no Valsts kase
32 300 euro Valsts un Eiropas Savienības
atbalstīta projekta „Ceļš uz skolu rekons
trukcija” realizācijai.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2017. gada aizņēmumu procentu atmak
sas plānu (Skatīt pielikumu „Mērsraga
novada pašvaldības pārskats par saistību
apmēru” ).
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldī
bas galvotās saistības 2017. gadā (Skatīt
pielikumu „Mērsraga novada pašvaldības
pārskats par galvojumiem”).
7. Apstiprināt aizņēmuma pamatsummas
maksājumu 2017. gadā AS SEB Bankai
15 856,55 euro apmērā saskaņā ar līgumu
Nr. TA 12137 un maksājumu grafiku, pa
lielinot Mērsraga novada kapitālsabied
rības SIA Mērsraga Ūdens pamatkapitālu
2017. gadā par 15 856.55 (Skatīt „Mērsra
ga novada domes sēdes protokola izrakstu
Nr. 14. 2016. gada 20. decembrī”).
8. Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu
pašvaldības kasē, norēķinu kontos AS
Swedbanka un AS SEB Banka un norē
ķinu kontos Valsts kasē uz 31.12.2016.
20 270 euro. (Pielikumi pieejami mājas
lapā www.mersrags.lv, sadaļā Saistošie
noteikumi)
3. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamajam īpašumam „Bākas iela 23C”, Mērs
rags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums
88780030378, saskaņā ar Zemes ierīcības projekta
projektētās teritorijas shēmu.
4. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamajam īpašumam „Ceriņu iela 34”, Mērs
rags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums
88780030045, saskaņā ar Zemes ierīcības projekta
projektētās teritorijas shēmu.
5. Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne
kustamajam īpašumam „Bākas iela 28”, Mērs
rags, Mērsraga novads, kadastra apzīmējums
88780030379, saskaņā ar Zemes ierīcības projekta
projektētās teritorijas shēmu.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
88780010227 atcelt nosaukumu „Laidas”;
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
88780010227 piešķirt adresi „Pūcēni”, Upesgrīva,
Mērsraga novads, LV-3284.
7. Apstiprināt brīvdabas estrādes „Jegērleja” in
frastruktūras attīstības plānu 2017.–2023. gadam.
24.02.2017. ārkārtas Domes sēde
1. Apstiprināt Sporta zāles būvniecības kopē
jās izmaksas 781 757.65 euro apjomā.
• Sporta zāles būvniecība pilnā apmērā tiek
finansēta no Mērsraga novada pašvaldības bu
džeta līdzekļiem.
• Mērsraga novada pašvaldībai Sporta zāles
būvniecības realizācijai nepieciešams ņemt aizņē
mumu Valsts kasē 781 757.65 euro apmērā.
• Aizņēmuma atliktā maksājuma termiņš ir
3 gadi.
• Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš ir
20 gadi.
• Aizņēmumu garantē ar Mērsraga novada
pašvaldības budžetu.
2. Izsniegt rakstveida atļauju amata savienoša
nai, atbilstoši, kā to nosaka likums „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7. panta piektās daļas 4. punkta nosacījumi – Lau
rim Karlsonam.
M. Brāle

Tā kā Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga vidusskola un Engures eze
ra dabas parks piedalās ERASMUS+ Sport projektā „Sprinters,” tad 3 cilvēku
delegācija no 8. līdz 11. februārim apmeklēja projekta pirmo visu partneru
sanāksmi Spānijā.
Projekta mērķis ir attīstīt sportu dabas neskartajās teritorijās amatieru
līmenī, piedāvājot skriešanu, nūjošanu, braukšanu ar kanoe laivām un
riteņiem, tādējādi rūpējoties par savu fizisko sagatavotību un veselību.
2 gadu laikā notiks dažādas aktivitātes projekta ietvaros, proti, informatīvi
semināri, darba grupas, sacensības nelielās skriešanas un nūjošanas
disciplīnās Engures ezera dabas parka teritorijā, braukšana ar velosipēdiem
pa pludmali un braukšana ar laivām pa kanālu. Inventāra noma tiks segta
no ES finansējuma. Tā kā projekta mērķis ir piesaistīt pēc iespējas lielāku
daudzumu dalībnieku, tad sacensības tiks organizētas citu pasākumu
ietvaros. Darbs būs arī brīvprātīgajiem, kur varēsim iesaistīt skolēnus. Kā
balva par uzvarām vai piedalīšanos sacensībās būs brauciens uz Itāliju un
piedalīšanās līdzīga veida sacensībās.
Šoreiz tikšanās reizē Mērsraga novadu un dabas parku pārstāvēja Agnese
Kreicberga, Roberts Šiliņš un Zane Alkšbirze, bet vēl tiek plānoti braucieni
uz citām partneru valstīm, piemēram, Horvātiju, Bulgāriju un Itāliju.
Mums bija lieliska iespēja ne tikai uzzināt vairāk par projekta būtību,
bet arī iepazīt kūrortpilsētu Kuleru, kur mēs apmeklējām cietoksni,
Rīsu muzeju, redzējām milzīgos rīsu laukus, apelsīnu koku plantācijas,

nogaršojām tradicionālo paelju, kas gatavota no rīsiem, truša un vistas gaļas,
un devāmies arī uz Valensiju, kur iepazinām skaisto vecpilsētu ar daudzām
senām baznīcām un katedrālēm.
Projekts Mērsraga novadam piesaistīs ES līdzekļus un ļaus attīstīt sporta
iespējas dabas neskartās teritorijās. Tā kā jau tagad zināmi cilvēki, kuri
hobija līmenī nodarbojās ar sportu, piedaloties projekta aktivitātēs, viņiem
būs iespēja nopelnīt ceļa zīmi uz Itāliju.

Izglītības izstāde Skola 2017
24. februārī mēs, Mērsraga vidussko
las skolēni, braucām uz izstādi Skola 2017.
Šajā izstādē bija iespēja iegūt informāciju
par augstskolām, vidusskolām, koledžām,
arodskolām, kā arī mācību centriem,
valodu kursiem, tālmācību. Šī bija lieliska
iespēja mums saprast, kur vēlamies doties
tālāk mācīties, un uzzināt vairāk par
ieinteresējošām skolām, kurās ir plāns
turpināt savu apmācību nu jau kādā noteiktā
profesijā, ne kā skolā – tikai vispārīgi.
Iespēju ir daudz, un šajā izstādē to varēja

Notikumiem bagāta diena

redzēt. Visas skolas bija ļoti pretimnākošas
un iepazīstināja, ar ko nodarbojas viņu
skolās, un bija ļoti ieinteresētas, lai skolēniem
šī pieredze būtu neaizmirstama. Interesanti
bija tas, ka daudz skolu piedāvāja veikt
praktiskus darbus, kas patika jauniešiem
un pievērsa mūsu uzmanību. Šo dienu mēs
pavadījām ļoti aizraujoši, mazliet atpūšoties
no ierastajām mācībām, kā arī paralēli jau
veidojot šo svarīgo nākotnes izvēli.
10. klases skolniece
Dzintra Ozola

Ēnu dienas 2017
Kas es vēlos būt, kad izaugšu liels? – Šādu jautājumu brīdi pa brīdim sev uzdod katrs
bērns, lai arī konkrētu profesiju cilvēks izvēlas skolas pēdējos gados vai vēlāk. Ļaut baudīt
bērnības sapņus devās 2.–4. klašu skolēni kopā ar savu audzinātāju, lai izpētīt kādu no Paš
valdības iestādēm, tā iepazīstot profesiju daudzveidību, izceļot specifiskās zināšanas, prasmes un personības īpašības, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi darbotos dažādās profesijās. Šogad iesaistītās iestādes bija Mērsraga novada pašvaldība, sociālais dienests, bāriņtiesa,
bibliotēka, pašvaldības policija. Ikviens uzrunātais, rosinot skolēnu interesi par dažādām
profesijām, laipni piekrita uzņemt savā iestādē skolēnus un atvēlēja laiku, lai iepazīstinātu
ar ikdienas veicamajiem darbiem un saviem pienākumiem darba vietā. Vēlos pateikties ies
tādēm par dāvā
to iespēju un
radošo
pieeju
sagaidot mūsu
skolas jaunākos
skolēnus. Skolē
ni skolā atgriezās
ļoti apmierināti
un teikšu, ka šī
ir ļoti efektīva un
vajadzīga piere
dze. Paldies. Uz
tikšanos nāka
majā gadā!
Lita Grudkina

16. februārī PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolā noti
ka Mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu Valsts konkursa
II kārta, uz kuru mūsu skoliņu devās pārstāv ēt divas manas
klavieru klases audzēknes: Elēna Kniploka un Līga Annija
Indruškeviča.
Elēna klavierspēli apgūst 3. gadu un startēja jaunākajā
1.–3. klašu grupā. Konkurence bija milzīga, jo tieši šajā grupā
konkursā piedalījās visvairāk audzēkņu – 15, no Kandavas,
Sabiles, Kuldīgas, Ventspils, Dundagas, Talsu, Ugāles un Val
demārpils mūzikas skolām. Konkursam bija jāsagatavo uz
stāšanās programma no 4–8 minūtēm: brīvas izvēles latviešu
komponistu skaņdarbu, vienu skaņdarbu, kurš komponēts
līdz 20. gs. un vienu 21. gs. skaņdarbu.
Elēna atskaņoja V. A. Mocarta Menuetu Sol mažorā,
M. Zariņa „Šūpļa dziesmu” un Kida Ory džeza skaņdarbu
„Get out of here”. Savukārt Līga startēja II grupā (4.–5. kla
šu grupa), jo mācās 4. klasē. II grupas uzstāšanās laiks
nedrīkstēja būt mazāks par 7 minūtēm. Un Līga konkursā
atskaņoja G. F. Hendeļa „Sarabandu ar variācijām Re minorā,
J. Karlsona „XXX” un S. Džoplina skaņdarbu „Peacherine
Rag”.
Visus jaunos māksliniekus vērtēja ļoti nopietna žūrija –
J. Kalnciems – LMA profesors, klavieru katedras vadītājs,
I. Treija – pieredzes bagāta klavieru skolotāja no Rīgas
Em. Dārziņa Mūzikas vidusskolas un pianists Endijs
Renemanis.
Konkursā valdīja ļoti labestīga un draudzīga gaisotne, kas
mazināja audzēkņu uztraukumu pirms spēlēšanas. Konkursa
organizatori bija padomājuši, kā aizpildīt brīvo laiku pēc
spēlēšanas, gaidot konkursa noslēgumu vēlu vakarā. Tā bija
izklaide visas dienas garumā Galvenajā bibliotēkā Bērnu
un Jauniešu centrā, kur katram bērnam pēc vēlēšanās tika
piemeklēta nodarbe.
Lai gan manas audzēknes mājās neatgriezās ar godalgotām
vietām, viņas godam pārstāvēja mūsu Mērsraga skolas vārdu.
Un, kas tad galu galā ir uzvara? Uzvara ir tas ceļš, pa kuru
mēs gājām uz šo mērķi – konkursu.
Inguna Grīnvalde
(klavierspēles pedagoģe)

Žetonvakars
Laternu stundā
Krīt dvēseles, krīt tieši man rokās,
Krīt man kā zvaigzne rokās,
Krīt man kā zvaigzne rokās.
Laternu stundā
Ai, dvēsele, ai atkal sāk spēlēt
To seno spēli spēlēt,
To seno spēli spēlēt…
Šādā noskaņā 24. februārī tika rī
kots 12. klases žetonu vakars. Ieejot
tautas nama zālē mūs – vecākus un
ciemiņus sagaidīja klases audzinātā
ja Aija, mazliet satraukta un norū
pējusies par to, lai izdotos – lai viss
būtu pa solīdo – tā tas bija iecerēts!
Drīz jau pulkstenis ir seši vakarā un
pasākums var sākties. Bet, kur tad
paši vaininieki?
Priekšnesums sākas ar īsiem
video par katru no bērniem, šie vi
deo uzņemti jau no piektās klases!
Vecāki savus bērnus varēja redzēt

dažādos nopietnos un ne tik no
pietnos skolas dzīves brīžos. Pal
dies, skolotājai par čaklo reportie
res darbu!
Pastrādājuši bija arī paši jaunieši
un sagatavojuši jautājumus skolas
skolotājiem, uz kuriem, kā mēs visi
redzējām, saņēma ļoti interesantas
atbildes.
Bet nu jau vērās skatuves priekš
kars un vakara varoņi mūs priecēja
ar interesantu ēnu teātri, kurā bija
parādītas visas viņu grūtības skolā
un arī ļoti veiksmīgi to risinājumi.
Kā arī mēs redzējām, cik ļoti pras
mīgi dejotāji ir mūsu bērni. Jauku
priekšnesumu, bijušajiem klases
biedriem, bija sagatavojusi Inga Pēr
kona ar savu tēti.
Pēc visiem skaistajiem priekš
nesumiem sākās svinīga žetonu
pasniegšana. Skolotāja bija atkal
sagādājusi bērniem pārsteigumu –

katram bērnam bija dota kāda no
minācija, un žetonus pasniedza
Mērsragā pazīstams cilvēks.
Jaukus vārdus jauniešiem teica
direktores vietniece mācību darbā
Laila. Kā arī savu sveicienu deva
11. klases skolēni, kuri katram uz
dāvināja dzīvības ūdeni. Šis jaukais

pasākums noslēdzās ar jauniešu
dziedātu dziesmu „Laternu stundā”.
Pateicamies par vecākiem pa
sniegto pārsteiguma dāvanu un liels
paldies skolotājai Aijai, par ieguldīto
darbu šajā pasākumā.
Kristapa mamma Sarmīte
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Mērsraga ostas 2 016. gada darbības īss apskats un nākotnes perspektīvas
Apskatot kopējo situāciju, Latvijas ostu 2016. gada
kravu apgrozījumā kopējais daudzums ir samazinā
jies par aptuveni 13 procentiem jeb 6 miljoniem ton
nu. Labāka situācija novērojama tā saucamajās „ma
zajās ostās”, kur Mērsraga osta ir palielinājusi kravas
par 14,7%, pārkraujot 462 tūkstošus tonnu. Šādu
kravu apgrozījuma pieaugumu pamato esošā tirgus
situācija, kā arī ostas pārvaldes un ostas stividoru ko
pīgs sekmīgs darbs. Salīdzinot ar 2015. gadu, kopējā
kravu struktūrā ir notikusi lielāka kravu diversifikā
cija. Kurināmās šķeldas apgrozījuma pieaugums ir
izskaidrojams ar šī izejmateriāla lielu pieprasījumu
pārstrādes rūpnīcā Zviedrijā. Eksporta kravu sekto
rā ir parādījusies jauna krava – lopbarības graudi.
2016. gadā Mērsraga ostā pārkrautas vienpadsmit
veidu kravas, un šāda kravu diversifikācija ir ostas
pārvaldes mērķtiecīga darba rezultāts.

Mērsraga ostas pārvalde pārskata gadā ir sekmīgi
pildījusi savas funkcijas, apsaimniekojot un pārvaldot
Mērsraga ostu un tās infrastruktūru. Par 2016. gadu
aprēķināta un samaksāta pašvaldībai Likuma par
ostām noteiktā daļa no ostas maksām 38’386 euro,
nekustamā īpašuma nodoklis 12’806 euro, dabas re
sursu nodoklis 3’330 euro, kā arī no ostas pārvaldes
darbinieku darba algām ieturēts un samaksāts iedzī
votāju ienākuma nodoklis 74’542 euro un sociālas
apdrošināšanas obligātas iemaksas 133’023 euro.
2016. gadā nodokļos kopā ir samaksāti 262’087 euro.
2016. gadā osta apkalpoja 89 kuģus bez neviena
kuģu negadījuma, un 476 zvejas kuģus. Veikts kār
tējais uzraudzības audits par kvalitātes pārvaldības
sistēmas uzturēšanu ostas pārvaldē atbilstoši ISO
9001:2008 standartam.
2016. gadā ostas pārvalde realizējusi Eiropas Savie

nības pārrobežu sadarbības programmas INTERREG
projektu „SmartPorts”. Tā ietvaros veikta ostas apsar
dzes kontroles sistēmas izbūve, ostas apgaismojuma
un abu ostas caurlaižu modernizācija.
Ostas pārvalde un ostas komersanti 2016. gadā bija
izstrādājuši vairākus projektus un iesniedza tos Lauku
atbalsta dienestam un citām organizācijām ES fondu fi
nansējuma piesaistei. Diemžēl vairāki ostas komersan
ti, kas vēlējās 2016. gadā realizēt projektus, bija spiesti
atteikties no šīs ieceres, saņemot no AS „Sadales Tīkli”
augstās pieslēguma maksas un ļoti garos pieslēgšanas
termiņus – līdz pat 4–5 gadiem. Ostasun visa nova
da attīstību ierobežo elektrības jaudas trūkums. Pie šīs
problēmas aktīvi strādā ostas pārvalde, lai piesaistītu
elektroenerģijas ražotājus Mērsraga ostā, izmantojot
inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus.
Tā kā tuvākajā apkārtnē nav plānota jaunu uz

ņēmumu būvniecība, kā arī nav paredzams vietē
jo kravu ievērojams pieaugums, esam izveidojuši
iestrādnes un parakstījuši nodomu protokolus par
Baltkrievijas un Lietuvas kravu piesaisti, ko risinām
kompleksā ar labvēlīgiem dzelzceļa tarifiem un Sten
des industriālā parka attīstību. Aktīvi piedalāmies
starptautiskās izstādēs un vietējās konferencēs, tie
kamies ar ārvalstu vēstniecībām, sadarbojamies ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un tās pār
stāvjiem ārvalstīs. Ir iegūti nozīmīgi partneri Skandi
nāvijā, kuru delegāciju gaidām ciemos.
2016. gads Mērsraga ostai ir bijis ļoti veiksmīgs.
Esam vairojuši savu starptautisko atpazīstamību un
čakli strādājuši pie tā, lai ieņemtu stabilu vietu Eiro
pas un pasaules tirgū.
Rauls Štukas, Mērsraga ostas pārvaldes
mārketinga speciālists

Jaunumi sportā

Novadu 16. Grāmatu svētki
TALSOS, 2017. gada 31. martā

10.00–15.00
Grāmatu komercizstāde Talsu novada pašvaldības foajē, Kareivju iela 7.
		Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Avots,
		Kontinents, Divpadsmit.
Izstāde „Grāmatu godinātāja – Biruta Eglīte”
10.00–15.00
		Izstāde „Neskaitīsim gadus. Anatolijs Danilāns”
		Izstāde „Dēkainais ceļotājs Pēteris Strubergs”

PIEAUGUŠAJIEM

10.00
10.20

12.30
13.00
14.00
14.40
10.30
10.40
12.00
13.00

Grāmatu svētku atklāšana Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Kareivju iela 7
Laikraksta „Latvijas Avīze” publiskā diskusija „Novadu sadarbības teritorijas vai Talsu
apriņķis”; piedalās Jānis Eglītis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārais sekretārs, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
N. Tropiņš, Rojas novada domes priekšsēdētāja E. Kārkliņa, Dundagas novada domes
priekšsēdētājs G. Laicāns, Mērsraga novada domes priekšsēdētājs L. Karlsons –
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē
Pusdienas kurzemnieku gaumē.
„Kā mēs dzīvojam 100 gados” – virtuāls ceļojums laikā kopā ar grāmatas „Ceturtais
bauslis” (Lauku Avīze) autori Birutu Eglīti – Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
„Lauku Avīzes” un „Jumavas” dižošanās /jaunumi/ – Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
„Vecums mīkstpēdiņiem nav domāts” – saruna ar dakteri Anatoliju Danilānu un
rakstnieku un ceļotāju Pēteri Strubergu (Jumava) – Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

„Lai top skaists mūsu mežs”. Tikšanās ar jauno autoru Tomu Kalninski un mākslinieci
Natāliju Kugajevsku (Zvaigzne ABC) – Talsu bērnu bibliotēkā 3. klasei
Tikšanās ar fantastikas rakstnieci un tulkotāju Lauru Dreiži (ZvaigzneABC) – Talsu
pamatskolā 7. un 8. klasei
„Sveicināti zaķa Garauša laimes zemē”. Tikšanās ar jauno autoru Tomu Kalninski un
mākslinieci Natāliju Kugajevsku (Zvaigzne ABC) – Valdemārpils bibliotēkā 3. un
4. klasei
Fantastika, fantāzija, romantika un tulkošana ... rakstnieces Lauras Dreižes
vizītkarte (Zvaigzne ABC) – tikšanās Talsu bērnu bibliotēkā 7. un 8. klasei

Svētku atbalstītāji: Latvijas Avīze, Talsu novada dome.
laikraksti „Latvijas Avīze”, Talsu Vēstis, Talsu Novada Ziņas,
Informatīvie atbalstītāji:
			
Banga, Dundadznieks, Mērsraga Avīze, Talsu TV,
			http://www.talsubiblioteka.lv, www.talsi.lv, www.roja.lv,
			www.dundaga.lv, www.mersrags.lv

Vislielākā dāvana
17. un 20. februārī gan Mērsraga, gan
Uguņciema bērniem bija iespēja iepazīties un
redzēt dažādas aktivitātes „Vislielākās dāvanas”
ietvaros.
17. februārī Mērsraga bērnudārzā „Dārta”
notika pirmais pasākums. Iesākumā bērnus
uzrunāja Mērsraga baptistu draudzes sludinātājs
Jānis Bulis, pēc tam bērnus izklaidēja kristīgie
klauni, kuri interesantā veidā parādīja to, cik
ikdienā noderīgas ir kristīgās vērtības. Klaunu
priekšnesumos varēja atpazīt gadījumus, kurus
bērni ir redzējuši un piedzīvojuši savā starpā gan
bērnudārzā, gan mājas dzīvē. Bērni bija priecīgi
un atsaucīgi uz klaunu izaicinājumiem, kuros
viņi varēja ņemt dalību un saprast kā notiek triki.
Šī projekta mērķis ir palīdzēt apliecināt Dieva
mīlestību un pasludināt Evaņģēlija Vēsti par Jēzu
Kristu bērniem. Bērni varēja iegūt savā īpašumā
kādas dāvaniņas, kuras sarūpējušas kristīga
starpkonfesionāli starptautiskā organizācija
„Samariešu soma”. Dāvanas ir no Anglijas
bērniem un viņu ģimenēm – tās ir dažādas ikdienā
noderīgas lietas, kas varētu patikt vienaudžiem un
kuras iesaiņotas kurpju kastēs. Noslēgumā pēc
klauniņiem bērni dzirdēja saistošu stāstījumu
no svētdienas skolotājas Ilzes, caur kuru atklāja
notikumu, kas ir izmainījis dzīves miljoniem
cilvēku, kas joprojām ir cilvēku vislielākā un
labākā mīlestības dāvana no Dieva – Jēzus Kristus
piedzimšana.
20. februārī, arī Upesgrīvas internātskolas un

Mērsraga vidusskolas bērni dzirdēja uzrunu no
Mērsraga baptistu draudzes sludinātāja Jāņa Buļa
un tad redzēt un līdzdarboties kristīgo jauniešu gru
pas „Ķēniņa bērni” priekšnesumam. Bija dzirdami
stāsti no bērnu dzīves, par to kā viņi ir uzsākuši
attiecības ar Dievu un izbaudījuši viņa mīlestību.
Tāpat jaunieši rādīja muzikālus priekšnesumus,
kas akcentēja Dieva pazīšanas priekšrocības. Arī
skatītāji tika iesaistīti jautrā priekšnesumā. Pēc
aktivitātēm bērnus uzrunāja Baltijas Pastorālā
Institūta students Valters Siksna, viņam bija stāsts
no personīgās pieredzes, kuru viņš sasaistīja ar
daudziem atpazīstamo Bībeles stāstu par „Pazudušo
dēlu”. Pēc pasākuma bērni un jaunieši saņēma
dāvanu no Anglijas bērnu ģimenēm.
Pēc šiem pasākumiem, bērniem ir iespēja
uzsākt 12 stundu apmācības programmu, iz
mantojot grāmatas „Lielais Ceļojums”, kādā no
minētajām svētdienas skolām: Mērsraga bap
tistu draudzes svētdienas skolā, katru svētdienu
plkst. 12.00, baznīcā, Ķūļciema svētdienas skolā
Tautas namā plkst. 14.00, katru svētdienu (kon
taktpersona – Anita – 29286132), Mērsraga
luterāņu draudzes svētdienas skolā katru
svētdienu plkst. 11.00 Mērsraga skolas telpās,
Upesgrīvas internātskolā (kontaktpersona –
Marika – 29341472).
Laipni gaidīsim ikvienu bērnu.
Anita Bule,
Mērsraga baptistu draudzes
svētdienas skolas vadītāja

Mērsraga novads – Talsu novada atklāto
sporta spēļu sudraba laureāts! Talsu novada
sporta spēles ir lielākais sporta pasākums bijušā
Talsu rajona robežās, kas pulcē sportistus no visas
apkārtnes dažādu sporta veidu cīņās, lai aizstāvē
tu savas dzimtās vietas godu. Šogad sporta spēlēs
dalību pieteica astoņpadsmit komandas. Cīņas tik
lielā konkurencē, protams, izvērtās ļoti sīvas un
katrai uzvarai vai zaudējumam bija jo lielāka no
zīme sacensību kopvērtējumā. Mērsraga koman
da kā, jau ierasts, startēja visos iespējamos sporta
veidos.
Cīņas pirmie iesāka novusa spēlētāji (Mārtiņš
Ozols, Mārcis Leja un Anete Grīva), kas sacentās
28. februārī. Mērsraga novada novusa spēlētāji
14 komandu konkurencē cīnījās godam, tomēr
augstam rezultātam mazliet pietrūka veiksmes.
4. martā sacensības turpināja Mērsraga novada
zolītes spēlētāji (Juris Katkovskis, Imants Bušs un
Ivars Indruškevičs), turnīra gaitā nācās pārvarēt
daudzu neveiksmju joslu, bet cīnoties līdz pēdējai
izspēlei, izdevās sasniegt labu rezultātu un zolītes
spēlē tika izcīnīta devītā vieta septiņpadsmit ko
mandu kopvērtējumā!
Pēc ilgāka laika sporta spēļu programmā atkal
iekļauts telpu futbols un Mērsraga futbola ko
manda pierādīja savu augsto meistarības līmeni,
uzvarot šajā turnīrā. Visa turnīra garumā Mērsra
ga komanda nezaudēja nevienā spēlē un izcīnīja
pārliecinošu uzvaru. Komandas vārtsargs Kris
taps Lauris neielaida nevienus vārtus, bet rezulta
tīvākais komandas spēlētājs turnīrā ar septiņiem
vārtiem Jānis Indruškevičs.
Komandā spēlēja – Jānis Indruškevičs, Kris
taps Lauris, Mārcis Krikauskis, Valts Rožkalns,
Jānis Nīmanis, Artūrs Linde, Kārlis Brinkmanis,
Normunds Baņģis un Kristers Dakstiņš.
Vēlāk, pēc nedēļas 11. martā startēja pārē
jie ziemas posma sporta veidi – dambrete (Ikars
Žīgurs un Donalds Āboliņš kopīgiem spēkiem

izcīnīja augsto trešo vietu), šahā cīnījās Donalds
Āboliņš un Juris Katkovskis un vīri bija ļoti tuvu
medaļām, bet gala vērtējumā piektajā vietā.
Tālāk seko mūsu zelta, sudraba un bronzas
komandas – pirmajā vietā Mērsraga šautriņu me
šanas komanda, kurā startēja – Ilze Indruškeviča,
Vivita Ozoliņa, Anita Ozola, Sintija Velka, Aigars
Gūtšmits, Mārtiņš Ozols, Andris Žurakovskis,
Ivars Indruškevičs, Vairis Ķiršakmenis un Jānis
Indruškevičs. Individuālajā vērtējumā šautriņu
mešanā pirmajā vietā Jānis Indruškevičs.
Svara stieņa spiešanā guļus komandu vērtēju
mā Mērsraga komandai sudrabs. Zelta medaļas
individuāli Mērsragam izcīnīja Jānis Indruške
vičs, sudrabs Tomasam Nordem un Eduardam
Smilgainim. Vēl Mērsraga godu aizstāvēja Ri
hards Rožkalns, Roberts Frīdmanis, Daniels Le
pers un Kristers Dakstiņš.
Bronzas medaļas izcīnīja Mērsraga galda teni
sa komanda, kurai pēc četru gadu triumfa šogad
nācās samierināties ar trešo vietu. Mērsraga galda
tenisa komandā startēja Vairis Ķiršakmenis, Uldis
Zutis un Ilze Leja.
Trešo vietu priekšsēdētāju un pārvalžu vadītā
ju vērtējumā starp vīriešiem izcīnīja Lauris Karl
sons, kas sacensību kopvērtējumā deva viņam
sesto vietu.
Visa ziemas posma kopvērtējumā Mērsraga
komanda ierindojas otrajā vietā!
Paldies visiem sportistiem, kas atrada laiku, lai
startētu Mērsraga izlasē un aizstāvētu Mērsraga
godu!
Tiekamies vasaras posmā Valdemārpilī un tur
pinām pierādīt, ka labākie sportisti Talsu pusē ir
mērsradznieki!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Stāstu sērija „Fēliksa dzīve””
Māsiņas aizbraukšana uz Viesīti. Kurš gan
būtu domājis, ka pēdējie kopā palikuši būsim tie
ši mēs trīs – divi pēc rakstura tik atšķirīgi brāļi
un vienīgā meitene brašu puiku barā. Trīs mus
ketieri, drosmīgi un zinātkāri, ar brīnumu pilnām
acīm. Bet, protams, mēs zinājām ka ilgi šādas dē
kaiņu dienas neturpināsies, jo jau drīz cilvēks,
kurš smaržo pēc koka un dūmiem, māsiņu vedīs
prom uz laukiem. Ir jau žēl par gaidāmo šķirša
nos, bet ir arī liels prieks par māsiņu. No stāstiem
esmu dzirdējis, ka laukos kaķiem ir zelta dzīve.
Tur nav ielu, kas vijas viena ar otru kopā aiz katra
līkuma, nav mašīnu, kas drudžaini traucas uz vi
sām pusēm, ik pa brīdim skaļi taurējot vai strauji
bremzējot. Kaķim, kas nupat vien uzsācis apkārt
nes iepazīšanu, tas var būt ļoti bīstami. Mums diez
ko labi nepadodas mācīties tos ceļu satiksmes
noteikumus. Esmu dzirdējis, ka tie ir ļoti svarīgi.
Ak, jā, laukos dzīvo gotiņas un kaziņas, tām ik
rītu var palūgt padzert svaigu pieniņu vai palakt
no to piena pašu gatavotu krējumiņu, mmm.
Vispār jau laukos ir daudz un dažādu dzīvnieku
un iet arī var kur vien acis rāda. Ja mājās paliek
garlaicīgi, var kādu dienu arī nosnausties šķūnītī.
Eh, zelta dzīve būt lauku kaķim, bet es tā neva
rētu. Esmu jau iemīlējis savus cilvēkus, arī to
mazo un skaļo. Es nespētu no viņiem šķirties un
doties māsiņai līdzi. Kurš gan to būtu domājis,
ka trīs kaķēnu musketieru piedzīvojumi beigsies
jau nākamajā rītā, pēc sātīgām brokastīm un
rīta rosmes. Kurš gan būtu domājis, ka esam

jau tomēr tik
pieauguši, mēs
šķīrāmies
bez
asarām.
Notievēšanas programma. Hei, mani mazie
un lielie draugi. Šodien vēlos jums pastāstīt kā
kaķi veselīgi un jautri uztur sevi labā formā vai
pat notievē, ja gadījies uzēst pāris liekus gramus.
Bet ja nu kādam kaķim šis viss šķitīs kas jauns un
neredzēts, tad no visas sirds iesaku to pamēģināt.
Tātad, viss ir ļoti vienkārši. Vajadzīgs no darbiem
brīvs un kārtīgi atpūties cilvēks un tāds mazs nie
ciņš, kas rada sarkanus vai zaļus gaismas punkti
ņus. Gaismiņa mēdz skriet gan pa grīdu, gan sie
nām. Ja kāds kaķis vēlas uztrenēt savu ātrumu un
veiklību, tad viņam noderēs gaismiņa, kas skrien
pa grīdu. Tiem, kas vēlas uzlabot savu līdzsvara
izjūtu un trenēt pakaļkājas, noderēs pa sienu skrie
nošas gaismas. Vienkārši, vai ne? Arī man tā šķiet!
Šie ir mani mīļākie vingrinājumi. Kad tie ir kārtīgi
padarīti, var iet uzēst ko gardu, tā teikt sevi apbal
vot par labi padarītu darbiņu.
Var jau, protams, visu dienu gulēt un tik gausties
„Esmu pārāk resns”, „Man grūti uzlēkt uz skapja, jo
lielais vēders traucē”, „Man uz palodzes vairs nav
vietas, kā tad tā? Manuprāt tas nemaz nav jautri.
Laimīgs kaķis ir kustīgs kaķis, saku es, kaķis Fē
likss. Ja neticiet, izmēģiniet. Gan jau paši redzēsiet.
(Turpinājums sekos.)
Zīmējums: Santagora
Teksts: Jans Ikes un Laura Soboļeva
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Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic!

Ir saule pietinusi savu laika loku,
un vējš kā vieglprātīgs nerrs
vēl paslēpšanos izspēlē aiz blakus nama loga.
Tu esi putenī,
Tu esi ārpus tā –
Tu esi pavasaris dienas rītausmā.
			/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību un dzīvesprieku dzimšanas dienā:
65 gadu jubilejā Mārim MUŠAM;
70 gadu jubilejā Jānim JĒKABSONAM;
70 gadu jubilejā Ludmilai SERJOGINAI;
75 gadu jubilejā Ziedonim NEILANDAM;
81 gadu jubilejā Gunāram OZOLAM;
82 gadu jubilejā Ausmai GRUNTEI;
82 gadu jubilejā Annai GRINEIZENEI;
83 gadu jubilejā Alijai Elizabetei PĀVEI;
83 gadu jubilejā Ilmāram STRAZDIŅAM;
86 gadu jubilejā Dzidrai FONZOVAI;
86 gadu jubilejā Vijai OZOLAI;
97 gadu jubilejā Vilmai ROZENFELDEI!

7. aprīlī no pulksten 10.00 līdz 17.00

Pateicība

MĒRSRAGĀ, Lielā ielā 25
(pie kultūras nama)

Paldies Klintai un Aijai par
skanīgajām balsīm! Paldies Jā
nim par apskaņošanu! Paldies
Edītei par sadanča vadīšanu!
Paldies visiem draugiem un
skatītājiem, kuri apmeklēja „Pavasara sadanci Mērsragā”!

MOBILĀ
DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):

• ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – EUR 2,85
• bez nosūtījuma – EUR 20,00

• 1 projekcija EUR 6,50 (ģimenes ārsta
nosūtījums nav nepieciešams)

Deju kopa
„Silva”

* D VITAMĪNA NOTEIKŠANA EUR 4,50
* KARDIOGRAMMA ar aprakstu EUR 5.00 (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)

Sludinājumi

PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU
PA TĀLR.:

 Auto evakuatora pakalpoju
mi, kravu pārvadājumi ar kravas
mikroautobusu, pasažieru pārva
dājumi 8–19 vietas, auto remont
darbnīcas pakal
pojumi.
Telefons 28609595
vai 26139998.

 Veicam visa veida celtniecī
bas darbus, telefons 22841761.
 Rakšanas darbi ar JCB 4CX
traktoru. Telefons 26666834 (Zigurds).

Līdzjūtība

23. martā

Izbraukuma tirdzniecības
grafiks:

Sporta pasākumi
			
MARTĀ
26.03.
26.02.

Mērsraga meistarsacīkstes
šautriņu mešanā 3. posms
Mērsraga meistarsacīkstes
galda tenisā 3. posms

Mērsraga vidusskola

10.00

Mērsraga vidusskola

12.00

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

10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.00
14.00

Caur lietiem un puteņiem
izbridusi – piekususi,
Prieku, darba mīlestību
atdevusi – aizmigusi.
(V. Kokle–Līviņa)

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

Izsakām līdzjūtību Aivaram
 uzānovam, māmuļu smil
P
tainē pavadot.

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Kaimiņi

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

