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Sveicam
vasaras
saulgriežos!

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

Lai saulgriežu naktī
līgotājussilda Jāņuguns liesmas,
Un sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas!
Mērsraga novada pašvaldība

Redaktores sleja
Pareiza dzīve un pareizās izvēles.
Pareizie vārdi un pareizas nozīmes.
Pareizas domas un pareiza rīcība.
Pareizas gaitas un pareizi procesi. Kas
Nākamais
tad ir pareizi vai nepareizi?! Neviens
s”
to pateikt nevar, katram pašam tas ir
„Mērsraga Avīze
jāizšķir. Un galvenā atslēga slēpjas tieši
numurs iznāks
vārdā – pašam! Kā teicis Jānis Klīdzējs:
14. jūlijā.
„Šodienas cilvēku nelaime un posts
tīt
Materiālus var iesū
ir sācies ar to, ka morāles mērauklas
!
līdz 11. jūlijam
savai dzīvei un rīcībai viņi noskatās un
paņem kā derīgas no tiem, kas tāpat
Paldies!
visu dara viņiem visapkārt. Tas ir tikpat
kā nostādīt pareizo laiku savā pulkstenī
vienmēr pēc kaimiņu pulksteņiem, kas
var būt jau sen samaitājušies un rāda nepareizu stundu.” Tava pasaule var būt atšķirīga
un neizprasta, bet – tā ir tava.

Zināšanai!
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Pašvaldību vēlēšanu rezultāti
Mērsraga novadā

Mērsraga novada Domes sēdēs lemtais

2017. gada 16. maija kārtējā novada domes sēdē nolēmts:

Balsstiesīgie: 1381
Nobalsojušie: 836 (60,54%)
Derīgās aploksnes: 836 (60,54%)
Derīgās zīmes: 814 (97,37%)

1. Apstiprināt grozījumus 2017. gada Mērsraga novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību štata darbinieku un amata algu sarakstā.
2. Apstiprināt pašvaldības finanšu ieguldījumu plānu kapitālsabiedrībā SIA „Mērsraga Ūdens” turpmāko trīs gadu periodā.

Demokrātiju visiem

Periods

Pamatkapitāla
pieaugums
(euro)

Dotācija tehniskās
bāzes nodrošinājumam
(euro)

Kopā
(euro)

2017. gads

15 856

18 000

33 856

2018. gads

15 700

20 000

35 700

Derīgās zīmes: 364 (43,54%)
Ievēlēti: 4
Nr. sarakstā

1
3
2
6
12
5
7
9
11
4
10
8

Vārds, uzvārds

Plusi

Lauris Karlsons
259
Andis Dārziņš
100
Gvido Erķis
121
Vija Klēvere
111
Jānis Krūze
92
Mareks Jēkabsons
85
Artūrs Grīva
82
Ainārs Pumpurs
75
Rūta Ligere
74
Ārija Logina
97
Lelde Rozenštengele 71
Aivars Puzānovs
67

SvītroVietas
Balsis*
Statuss
jumi
Nr.

16
28
50
45
28
38
36
35
39
64
72
88

607
436
435
430
428
411
410
404
399
397
363
343

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Derīgās zīmes: 287 (34,33%)
Ievēlēti: 3
Nr. sarakstā

1
2
3
6
12
5
4
8
9
10
11
7

Vārds, Uzvārds

Plusi

Jānis Budreika
Dzintars Ceravs
Laima Valdemāre
Andris Leitas
Ārijs Neilands
Daiga Skvorcova
Egita Kvite
Mārcis Treimanis
Līga Birzniece
Dana Bērziņa
Oskars Ķevlis
Juris Katkovskis

190
120
86
58
56
53
60
40
37
34
48
30

SvītroVietas
Balsis*
Statuss
jumi
Nr.

9
15
30
29
30
28
58
38
36
35
51
39

468
392
343
316
313
312
289
289
288
286
284
278

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ievēlēts
Ievēlēts
Ievēlēts

„Mēs Mērsraga novadam”
Vārds, Uzvārds

Plusi

Nr.
Nosaukums
p. k.
1.

Vienotais
reģistrācijas
numurs

SIA
41203016575
„Silmas grupa”

Nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparāds
379,02 euro (nokavējuma
nauda 378,92 euro, kopā
757,94 euro )

37,77 euro (nokavējuma
nauda 37,77 euro, kopā
75,54 euro)
10. Palielināt katra suvenīra realizācijas cenu par 20% (divdesmit procentiem) no suvenīru iegādes vērtības.
11. Nesniegt piekrišanu SIA „Saules rags”, reģ. nr. 50003588741,
piederošā nekustamā īpašuma Lielā ielā 64, Mērsrags, Mērsraga
novads, LV-3284, kadastra nr. 88785030016, atsavināšanai MSIA
„Saiva Anno 1949” maksātnespējas procesā, pārdodot to kā lietu
kopību ar MSIA „Saiva Anno 1949” kustamo mantu.
Neapturēt izpildu lietu Nr. 00012/011/2017, kas uzsākta pamatojoties uz Mērsraga novada Domes 2016. gada 18. oktobrī izdoto
lēmumu par nodokļu parāda EUR 1794,85 apmērā piedziņu lietā Nr. 14 no parādnieka SIA „Saules Rags”, reģistrācijas numurs
50003588741.
Sekretāre M. Brāle
2.

SIA „ALKAS” 40003266754

Mērsraga Invalīdu atbalsta centram – 10 gadi!

Derīgās zīmes: 163 (19,50%)
Ievēlēti: 2
Nr. sarakstā

2019. gads
15 600
20 000
00
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada ieņēmumu plāna grozījumus 69 219 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada budžeta
ieņēmumu plānu 1 686 558 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada budžeta
izdevumu plāna grozījumus 794 702 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu plānu 2 348 031 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada Aizņēmumu plānu no Valsts kases 794 702 euro apmērā.
4. Atļaut pievienot nekustamajam īpašumam „Dzidrumi”,
Mērsraga novads, kadastra numurs 8878 001 0042, atdalīto zemes
vienību no nekustamā īpašuma „Piekrasti”, Mērsraga novads aptuveni 300 m2 platībā, saskaņā ar pievienoto shēmu.
5. Alda Felta vietā Mērsraga novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijā iecelt Lauri Ķemleri.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības Informācijas
tehnoloģiju drošības noteikumus.
7. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības Bāriņtiesas
darbinieku profesionālās ētikas kodeksu.

8. Atcelt Mērsraga novada Domes 18.04.2017. lēmumu Nr. 11
(Protokols Nr. 7) „Par nosaukumu piešķiršanu”.
Būvei ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 017 piešķirt nosaukumu „Piestātne Nr. 1”, Mērsrags, Mērsraga novads.
Būvei ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 022 piešķirt nosaukumu „Kravu laukums”, Mērsrags, Mērsraga novads.
9. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu, kā arī ar
tiem saistīto nokavējuma naudu sekojošām juridiskām personām:

SvītroVietas
Balsis*
Statuss
jumi
Nr.

1
Roberts Šiliņš
86
15
234
1 Ievēlēts
2
Juris Venckus
60
16
2017
2 Ievēlēts
Laila Linde
3
4
33
21
175
Artūrs Tīle
4
3
39
32
170
Deivids Lagzdiņš
5
5
33
27
169
Daila Kalniņa
6
8
20
22
161
Aivars Ušackis
7
6
11
26
148
8
10 Dace Matroze-Daugele 12
30
145
Raitis Neilands
9
7
19
38
144
Dagnis Ķevlis
10
9
13
33
143
Kristīne Veinberga
11
12
12
35
140
Oskars Apsītis
12
11
19
43
139
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm
atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.

2007. gada 15. maijā atklāja Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centru. Tieši tāpēc,
2017. gada 15. maijā, Mērsraga Tautas namā
notika centra 10 gadu jubilejas svinības.
Ja atskatās vēsturē, tad jau 2004. gada
11. novembrī Mērsraga avīzē tika publicēts
paziņojums. 2005. gada janvārī Mērsraga
invalīdu atbalsta grupa pievienojas Talsu
invalīdu biedrībai. 2006. gadā Mērsraga atbalsta grupu vadītāja pārstāv Talsu invalīdu
biedrības valdē. Laika posmā no 2005. līdz
2015. gadam tie rakstīti un realizēti dažādi
projekti. 2009. gada 3. martā Uzņēmumu
reģistrā tiek reģistrēta biedrība „Mērsraga
Invalīdu Atbalsta Centrs”. 2009. gada 27. aprīlī Finanšu ministrijas lēmums Nr. 120 par
Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu. 2013. gada 1. februārī Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšana.
10 gadu laikā Mērsraga Invalīdu atbalsta
centrs īstenojis daudzus un dažādus projektus – kopā piesaistīti 72388, 11 euro. 2006.–
2007. gadā īstenots Oranje fonda projekts
„Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centra izveide”. 2008.–2009. gada Kopienu iniciatīvu fonda programmā „Kopā ar ģimeni”.

Mērsraga Mākslas un mūzikas skolā
nosvinēts izlaidums
„Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda.”
					
/K. Vēbers/
Mūzikas un mākslas skolas izlaidums šogad bija mazliet savādāks
kā ierasts, jo kopā svinējām arī mācību gada noslēgumu. Šogad izlaidums klavierspēles audzēknēm – Klintai Brinkmanei un Diānai Krovalkai. Kā pieminēja meiteņu vecāki, šis laiks nav bijis viegls. Bija gan
asaras un vēlme visu pamest, gan arī gandarījuma un prieka mirkļi par
paveikto. Absolventes veltīja klātesošajiem muzikālus sveicienus un
sirsnīgus vārdus. Paldies absolvenšu vecākiem par to, ka devāt saviem
bērniem stipra un atbalstoša pleca sajūtu!
Vakara turpinājumā skolas mūzikas nodaļu audzēkņi veltīja absolventēm muzikālus sveicienus. Uz skatuves pirmo reizi kāpa paši
jaunākie skolas mūziķi. Viņu uzstāšanās bija aizkustinoši mīļa. Gandarījumu jaunajiem mūziķiem sniedza skaļi aplausi.
Ar flautas skaņām un ievziedu smaržu izskan mācību gada noslēguma
pasākums. Ir izjusts tik daudz emociju, padarīts daudz lielu darbu un iegūts krietns pulciņš draugu. Tagad
esam gatavi ar prieku mesties vasarā, izbaudīt sauli, peldes... Katram no mums ir plāni, sapņi un ieceres.
Paldies par Jūsu atsaucību, atbalstu
un sapratni visa gada garumā!
Paldies skolas pedagogiem un vecākiem par lielisku gadu!
Izglītība ir vērtība, ko nevar pazaudēt, nolikt un aizmirst vai aizmest. Izglītību, ja tā ir iegūta, var tikai likt lietā.
Labākais atbalsts vienmēr ir drauga
plecs, tāpēc aicinu visus mācīties. Kas
mācās, tas nenoveco!

2010.–2011. gadā LEADER
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts. 2010.–2013. gada ESF
projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”, līguma nr. 12.5.2/a-05/31, darba
vieta biroja administratoram.
2012. gadā LEADER projekts.
2011.–2013. gada NVA „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 2014. gada NVA
bezdarbnieka ar invaliditāti
iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums
noteiktām personu grupām”,
līguma numurs 37.9.13-1/1, subsidētā darba vieta grāmatveža palīgs. No 2014. gada
līdz 2015. gadam Borisa un Ināras Teterevu
fonda projekts. No 2015. gada līdz 2017. gadam Latvijas valsts meži „Sociālās palīdzības sniegšana”, ko administrē „ziedot.lv”.
Tāpat nevar nepieminēt, ka centrs organizējis dažādus pieredzes apmaiņas
braucienus, uzņēmis viesus no dažādām

Latvijas vietām, aktīvi piedalījies sporta
dienās, nodrošinājis dažādas aktivitātes,
piemēram, nūjošanas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.
Varam novēlēt turpināt tikpat veiksmīgi un neapstāties pie sasniegtā, lai vēl pēc
10 gadiem veikumu saraksts būtu dubultojies!
M. Brāle

„Zīļuki”
krāsaino sapņu ceļojumā
„Krāsaini sapņi pa pasauli klejo Meklējot prātus,
kas brīnumiem tic..”

Tiksimies jau nākamajā mācību
gadā!

Mums dzīvē katram ir savi sapņi – citam lielāki, citam mazāki. „Zīļuku” grupas bērnu sapņi: sapnis ir
kā bizbizmārīte – raibs, raibs!, sapnis ir kā pasaka –
noslēpumains, noslēpumains!, sapnis ir kā bērni šūpolēs –
priecīgs, priecīgs!, sapnis ir kā jūra saullēktā – mirdzošs,
mirdzošs!, sapnis ir kā debesis – saule, zvaigznes un
mēness!, sapnis ir kā pļava vasarā – krāsains, krāsains!,
sapnis ir kā strautiņš – čalojošs, čalojošs!, sapnis ir kā
piparkūkas Ziemassvētkos – smaržīgs, smaržīgs!, sapnis ir
kā saldējums, garšīgs, garšīgs!, sapnis ir kā medus – salds,
salds!... Zied vasara, un sapņi dzīvo. Domas kā tauriņi lido –
neļauj apstāties, bet sapņot sauc...
Tā savu sapņu lietussargus 27. maijā pēcpusdienā
atvēra „Zīļuku” grupas bērni un devās krāsaini dziedošā ceļojumā.
Viss notiek tā kā pasakā – vienā dienā būt laimē un reizē sāpes smeldz krūtīs. Raugoties tālēs zilajās
acu dziļumos mēs peldējām mākoņos un spīdējām kā saule, jo bijām bērnišķīgā pasakā – izlaidumā.
Viss notiek tik ātri kā pasakā – vien atrast to vietu, kur gaidīti tiekam – tā bija Dārtas pasaulē.
Svētku dienā mūsu mazās „spožās zvaigznītes” bija priekā ar tīrām domām un vislabākais tajā īpašā
dienā ir pasmaidīt tik brīvi kā smaida saule, zeme, debesis. Mūsu gaviļnieki „Zīļuku” grupas bērniem bija
savs rokraksts – slīps, akurāti precīzs. Viņi rakstīja uz Dārtas atmiņu logiem ar visām rotaļīgām pieturzīmēm un audzinātājas un auklītes dāsnums atvērs viņus lielajai pasaule... Svētku reizē „Zīļuki” mums zīmēja prieku, krāsainas dzintara krelles vija. Dziedāja par vēju un lietu, izstāstīja stāstu par Dārtas pieneni,
varavīksni, par balto kaiju un atstātām pēdām liedagā smiltīs.
Uzziedēja viņu sapņu krāsu palete – krāsaina, smaidīga, apgarota.

Mūzikas un mākslas skolas direktore
Alita Ozoliņa

„Zīļuku” grupas bērnu sapņus pierakstīja PII „Dārta”
vadītāja L. Štāle
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Kā var saņemt trūcīgo statusu?
Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR.
Piem., pensionārs vai invalīds, kurš dzīvo viens pats un pensija, ir mazāka
par 128,06 EUR. Tādā gadījumā var nākt uz Sociālo dienestu un rakstīt
iesniegumu, aizpildīt deklarāciju. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu
nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem. Personām jābūt deklarētām
Mērsraga novadā.
Kādi dokumenti nepieciešami?
• Strādājošiem – darba devēja iz
ziņu par ienākumiem (pēc nodokļu
nomaksas) par pēdējiem trim pilniem
kalendāra mēnešiem;
• ja nestrādā algotu darbu – jābūt
reģistrētiem Nodarbinātības valsts
aģentūrā Talsu filiālē;
• studentiem, profesionālās izglī
tības iestādes audzēkņiem – izziņu no
mācību iestādes;
• citus dokumentus: ienākumi
no saimnieciskās darbības vai pro
fesionālās darbības par laikposmu
no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz
31. decembrim, par kapitāldaļām SIA,
piederošām akcijām u.c.
Par īpašumu nav uzskatāmi:
¾¾ nekustamais īpašums vai tā daļa,
kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo

iesniedzējs un pārējās personas, kurām
ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
¾¾ bērna nekustamais īpašums un
naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestā
dēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem
rīkoties;
¾¾ dzīvokļa vai mājas iekārta, ap
ģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piede
rumi, kā arī cita manta un priekšmeti,
kas pieder iesniedzējam un pārējām
personām, kurām ir kopīga saimniecība
ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst
piedziņu pēc izpildu dokumentiem sa
skaņā ar Civilprocesa likuma 1. pieliku
mu, izņemot minētā pielikuma 3. pun
ktā norādītos naudas līdzekļus;
¾¾ viens automobilis vai viena garā
ža, vai viens motocikls;
¾¾ cits nekustamais īpašums vai tā
daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis
un faktiski dzīvo kāds no iesniedzēja

(iesniedzēja ģimenes locekļa) pirmās
pakāpes radiniekiem – vecāki, pilnga
dīgie bērni, ja tiem nav citas dzīvoja
mās platības;
¾¾ īpašums, kurš dabā vairs neek
sistē (notikusi stihiska nelaime);
¾¾ lauksaimniecībā izmantojama
zeme platībā līdz 1 ha;
¾¾ mežs platībā līdz 5 ha, ja tiek sa
ņemts mežniecības apliecinājums, ka
no meža nevar gūt materiālu labumu.
Trūcīgām personām nav jāmaksā :
• pacientu iemaksa pie ģimenes
ārsta vai ārsta speciālista;
• pacientu iemaksas par ārstēšanos
slimnīcā;
• līdzmaksājums par vienā stacio
nēšanas reizē veiktu ķirurģisku operā
ciju;
• apmaksāti valsts kompensēja
miem medikamentiem;
• atvieglojumi elektrībai – Latv
energo;
• atvieglojumi nekustamā īpašuma
nodoklim.
Trūcīgās personas/ģimenes var sa
ņemt Eiropas pārtikas, higiēnas pakas.
Trūcīgas ģimenes (personas) sta

Mērsraga osta turpina audzēt muskuļus
Pagājušajā gadā Latvijas ostās kopumā ir bijis
kravu kritums par 6 miljoniem tonnu. Mērsraga
ostas kravu gada apgrozījums ir aptuveni pusmil
jons tonnu, tātad valsts mērogā nosacīti zaudējām
12 Mērsraga lieluma ostas.
Tomēr, neskatoties uz nelabvēlīgo situāciju val
stī, mūsu ostai izdevies kāpināt apgrozījumu gan
2016. gadā, gan arī šī gada pirmajos 3 mēnešos.
Pirmajā 2017. gada ceturksnī ir pārkrauts aptu
veni 125 tūkstoši tonnu, kas ir par 8 procentiem
vairāk kā 2016. gada sākumā. Salīdzinot kravu
struktūru, ir nedaudz pieaudzis kūdras eksports
un jūtami palielinājies koksnes granulu eksports,
eksportēta smilts, importēti zāģbaļķi un granīta
šķembas mūsu ceļiem.
Neraugoties uz dažādiem, mūsu lasītājiem jau
zināmiem un arī vēl nezināmiem ostas attīstību
kavējošiem apstākļiem, kopā ar ostas komer
santiem turpinām virzību uz ostas izaugsmi un
attīstību. Tas dod ieguldījumu gan cilvēku no

darbinātībā, gan visa novada izaugsmē, gan arī
veido pienesumu pašvaldības budžetā nekustamā
īpašuma nodokļa veidā. Mēs turpinām pildīt ie
priekš noslēgtos līgumus, un turpinām kāpināt
ostas kravu apgrozījumu, meklējot jaunu kravu
veidus un jaunus piegādātājus. Tas gan parasti nav
ātrs process, pārrunas mēdz ilgt gadiem, jo vietē
jais tirgus faktiski jau ir sadalīts. Jaunus klientus
meklējam aiz valsts robežām – Baltkrievijas un
Lietuvas virzienā.
Tā, piemēram, jau Lieldienu brīvdienās, saņe
mot 80% finansiālu atbalstu no Latvijas investīci
ju un attīstības aģentūras (LIAA), ostas pārvalde
piedalīsies ar savu stendu Baltkrievijas transporta
izstādē Oršā, veicinot starptautisko atpazīstamību
un jaunu kravu piesaisti. Turpat turpināsies kār
tējās pārrunas klātienē, nostiprinot iepriekšējā
Baltkrievijas transporta izstādē Minskā jau izvei
dojušās attiecības ar potenciālajiem baltkrievu
partneriem. Notiek aktīvas sarunas ar Lietuvas

tusu un pašvaldības sociālos pabal
stus, klientam nepiešķir, ja:
• tam pieder naudas līdzekļu
uzkrājumi, vērtspapīri vai otrs īpa
šums;
• tā ir noslēgusi uztura līgumu.
Trūcīgās personas/ģimenes var
saņemt pabalsts GMI pabalstu (pār
tikas pabalstu) – piešķir saskaņā ar
normatīvo aktu par kārtību, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājamais
pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību. Šo pabal
stu var saņemt tās personas, kurām
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nav
bijuši vairāk par 49,80 EUR. Ienākumus
izvērtē visām pilngadīgām personām,
kuras dzīvo dzīvesvietā. Ja persona
nestrādā algotu darbu, tad obligāti
jābūt reģistrētam Nodarbinātības valsts
aģentūrā, kā arī jāsadarbojas.
Trūcīgās personas/ģimenes var
saņemt sociālo palīdzību:
Dzīvokļa pabalsts – tiesības saņemt
dzīvokļa pabalstu 180,00 EUR. Vie
nai dzīvesvietai tiek piešķirts tikai  vi
ens dzīvokļa pabalsts malkas iegādei.
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot

ziemeļu daļas importa un eksporta kravu opera
toriem. Maijā plānojam doties uz Viļņu uz LIAA
pārstāvniecību Lietuvā, kuras vadītāja Jeļena
Markūne mums palīdz veidot saikni starp ostu
un Lietuvas uzņēmējiem. Vietējā tirgū ceram uz
lauksaimniecības kravu, tai skaitā uz graudu un
rapša, eksportu – osta tam ir gatava, pirmais lop
barības graudu kuģis no Mērsraga aizkuģoja jau
pagājušajā rudenī.
Secinām, ka mums, tirgus mazākajiem dalīb
niekiem, allaž jābūt modriem un „jātur deguns
pa vējam”. Citējot bēdīgi slaveno Mao – vējš no
austrumiem ir spēcīgāks par vēju no rietumiem.
Mēs izvēlamies būt par vidu starp šīm debesspu
sēm, tā teikt, lai ar kādi vēji pūš, tiem visiem jāpūš
mūsu burās.
Ejot solī ar laiku un izmantojot Eiropas Savie
nības fondus, pagājušo nedēļu uz ostu tika piegā
dāta jauna iekārta – interaktīva skulptūra, kas vi
zuāli atgādina vaļa asti. „Astē” iebūvēta jaunākās

personas (ģimenes) ienākumus, kur visas
pilngadīgās personas pilda vienošanos
par līdzdarbības pienākumu veikšanu.
Pabalsti bērna izglītībai un audzi
nāšanai – pabalstu saņem trūcīgās
ģimenes, kurā ir nepilngadīgie bērni,
kuri apmeklē Mērsraga novada
teritorijā atrodošās izglītības iestādes:
¾¾ skolas piederumu un mācību
grāmatu iegādei –  20,00 EUR uz katru
skolēnu, ko izmaksā vienu reizi gadā.
Pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai
naudas veidā (pēc mācību līdzekļu
iegādes, iesniedzot Sociālajā dienestā
pirkumu apliecinošus dokumentus);
¾¾ izglītojamo ēdināšanas apmaksai
– katru mēnesi mācību gada laikā pār
skaita pakalpojuma sniedzējam – sko
las ēdināšanas uzņēmumam, apmaksas
apmērs nevar pārsniegt 1,42 EUR die
nā (bērniem līdz 8. klasei ieskaitot ir
brīvpusdienas Mērsraga vidusskolā);
¾¾ PII „Dārta” audzēkņu ēdināša
nas izdevumu segšanai – 50% apmērā
no mēneša maksas.
Sīkāka informācijas pa tālr.
63237708; 26464443
Mērsraga novada Sociālā dienesta
vadītāja Gunta Fībiga

paaudzes kompjūteriekārta, kas bez maksas būs
pieejama jebkuram interesentam. Tā būs savie
nota ar līdzīgām iekārtām citās ostās, un sniegs
iespēju attālināti uzzināt par mūsu ostu visā pa
saulē, kā arī uzaicinās pasaules ūdenstūristus
izmantot ne tikai Mērsraga ostu, bet arī novada
uzņēmēju sniegtos pakalpojumus. Šī iekārta dos
iespēju jahtu operatoriem elektroniski norēķinā
ties par pakalpojumiem ostā jebkurā valūtā, kā arī
plānot maršrutu, rezervēt piestātnes un citus pa
kalpojumus ostās, saplānot vēlamo ostas piestāt
ņu izmantošanas laiku. Iekārta tuvākajā laikā tiks
uzstādīta pie ieejas ostā, pašlaik notiek darbs pie
uzstādīšanas un programatūras instalēšanas. Kad
darbs tiks pabeigts, visi interesenti ir laipni gaidīti
izmēģināt jaunumu!
Rauls Štukas
Mērsraga ostas pārvaldes
Mārketinga speciālists

Talsu novada sporta spēlēs!
3. jūnijā Valdemārpilī pie Sasmakas
ezera notika Talsu novada sporta spē
ļu noslēguma – vasaras posms. Talsu
novada sporta spēlēs piedalās labākie
sportisti no Talsu novada pārvaldēm,
kā arī uzaicināti blakus novadi – Rojas,
Dundagas un Mērsraga novadi. Sporta
spēles sadalītas divos posmos – ziemas
posmā un vasaras posmā. Ziemas pos
mā Mērsraga komanda izcīnīja otro
vietu un pirms vasaras posma saglabā
ja labas izredzes uzvarēt arī visa gada
kopvērtējumā.
Pirmie sacensības jau agri no rīta at
klāja makšķernieki – Mērsraga koman
du pārstāvēja Oskars Apsītis, Andis
Pērkons, Viktors Sibiļevs. Sasummējot
kopā visu makšķernieku iespēto Mērs
raga komanda trešajā vietā, bet Oska
ram Apsītim individuāli trešā vieta.
3. jūnijā Valdemārpilī sacensības sā
kas ar atklāšanas parādi.
Pēc atklāšanas parādes, svinīgajām
uzrunām un laba vēlējumiem sākas
cīņas basketbola, futbola un volejbola
laukumos, kā arī sāk startēt ģimeņu
stafetes un veiklības stafete. Godalgota
jā trešajā vietā 1. grupā ģimeņu stafetēs
ierindojās Samoviču ģimene. (Valērijs,
Taņa, Gvido, Dāvis un Rainers). Ģime
ņu stafetēs pirmo vietu 3. grupā izcīna
Grahoļsku ģimene (Artūrs, Elita un
Gustavs). Ģimeņu stafetēs trešo vietu
5. grupā izcīna Indruškeviču ģimene
(Ivars, Ilze, Līga, Laura).
Ģimeņu stafetēs pirmo vietu 6. gru
pā izcīna Rožkalnu – Žibojēdovu

ģimene (Gints, Ivo un Rafaels). Vēl
Mērsragu pārstāvēja Ķevļu ģimene un
Upesjozupu ģimene. Ģimeņu stafetes
kopvērtējumā Mērsraga novadam otrā
vieta.
Pirms ģimeņu stafetēm starts tiek
dots veiklības stafetei, kurā izpildot
dažādus elementus, jāveic sarežģīta
distance. Mērsraga komanda 4. vietā –
Betija Līcīte, Kerija Grudkina, Rolands
Indruškevičs, Kristers Dakstiņš, Jānis
Indruškevičs un Normunds Baņģis.
Sacensības turpinās sporta spēlēs
un pentangā, kur Mērsraga koman
da uzrāda negaidīti labus rezultātus.
Pēc priekšsacīkstēm pārliecinoši labā
kais rezultāts gan vīriešu, gan sieviešu
konkurencē ir Mērsraga sportistiem
Ivaram Indruškevicam un Vivitai Ozo
liņai. Komandu vērtējumā Mērsragam
pirmā vieta. Komandā Startēja Ivars In
druškevičs, Uldis Zaļkalns-Grīnbergs,
Vivita Ozoliņa un Elita Grahoļska.
Paralēli savas cīņas vieglatlētikas
sektoros trīs vecuma grupās uzsāk
vieglatlēti. Mērsradznieki atkal ir vieni
no labākajiem un plūc laurus 60 metru
sprintā: otrā vieta Madarai Baklušinai,
trešā vieta Kerijai Grudkinai, Leonī
dam Zīvertam un Kristeram Dak
stiņam. Tāllēkšanā otrā vieta Daigai
Auziņai un Madarai Baklušinai, trešā
vieta Aigaram Gūtšmitam. 500 metros
sievietēm un 1000 metros vīriešiem
Mērsradznieki sekojošās vietās: pirmā
vieta Madarai Baklušinai, otrā vieta
Kerijai Grudkinai un Aigaram Gūtš

mitam, trešā vieta Daigai Auziņai un
Amandai Janbergai. Vieglatlētikas sta
fetē 6×60 metri Mērsraga komanda pa
rādot izcilu rezultātu izcīna otro vietu
(būtu bijuši pārliecinoši pirmie, ja dis
tancē nepazaudētu stafetes kociņu) –
komandā startēja Madara Baklušina,
Kerija Grudkina, Amanda Janberga,
Rolands Indruškevičs, Jānis Indruške
vičs un Kristers Dakstiņš.
Futbolā mūsējie šoreiz trešajā vie
tā, pusfinālā tiek piedzīvots zaudējums
pēcspēles sitienos un jāsamierinās ar
spēli par trešo vietu, kurā tiek izcīnīta
pārliecinoša uzvara. Mērsraga koman
dā spēlēja Jānis Indruškevičs, Rolands
Indruškevičs, Jānis Bervalds, Kristers
Dakstiņš, Mārcis Krikauskis, Nor
munds Baņģis, Kristaps Lauris un Kār
lis Brinkmanis.
Cīņas beigušās jau basketbola un vo
lejbola laukumos, kur sīvās un sasprin
gtās cīņās, kur rezultāts izšķiras tikai
spēles galotnēs, basketbolā esam tuvu
vadošajām komandām, bet volejbolā
paveicam brīnumu un vīru konkurencē
izcīnām vēsturisku uzvaru! Mūsu zelta
volejbola komandā spēlēja Rūdolfs Ozo
liņš, Gints Stanga un Toms Tālbergs.
Sacensības noslēdzas ar atraktīvo 
smagās automašīnas stumšanu. Mērs
raga novads izlozē sesto starta nu
muru un vīri (Jurģis Upesjozups, Rū
dolfs Ozoliņš, Jānis Indruškevičs un
Normunds Baņģis) savu darbu izdara
godam uzstādot labu laiku, kas tomēr
beigās tiek pārspēts.

Saņemot oficiālos rezultātus un pār
baudot tos esmu atklājis vairākas būtis
kas kļūdas rezultātu apkopošanā, kuras
izlabojot Mērsraga novads jau trešo
gadu pēc kārtas uzvar Talsu novada
atklātajās sporta spēlēs. Ticu un esmu
pārliecināts, ka sacensību tiesneši, šīs
kļūdas, pielaiduši neuzmanības, nevis
tīšas ļaunprātības vai nemākulības dēļ,
novēlu nākamajā gadā strādāt ar du
bultu uzmanību, lai izbēgtu no šādām
neveiklām situācijām. Jāatzīst, ka Talsu
novada sporta spēļu galvenais tiesnesis
vēl nav atzinis šo faktu patiesumu, un
es un Mērsraga komanda gaidām pub
lisku paziņojumu, kurā būtu šī fakta
apstiprināšana.
Sasummējot visus sporta veidus
Mērsraga komanda vasaras kopvērtē

jumā izcīnījusi augsto otro vietu par
trīs punktiem atpaliekot no pirmās
vietas, bet gada kopvērtējumā jau trešo
gadu pēc kārtas labākie sportisti dzīvo
Mērsraga novadā – pagaidām pēc ne
oficiāliem rezultātiem tomēr pirmajā
vietā! Gaidām oficiālos rezultātus, lai
varētu pārbaudīt to patiesumu! Paldies
visiem Mērsraga izlases dalībniekiem,
kas startēja gan ziemas, gan vasaras
posmā. Paldies arī līdzjutējiem, atbal
stītājiem. Šis panākums ir mūsu visu
kopīgā darba rezultāts. Tiksimies nāko
šajās 2018. gada sporta spēlēs ar mērķi
aizstāvēt labākās komandas titulu.
Mērsraga novada sporta
organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Jūnijs savu ziedu laivu
ezerā iešūpoja.
Silti laimes puteksnīši
saules roku samīļoti
āboldārzā iebiruši.
Ne tie vēja sabijās,
Ne tie vētrās noslēpās.
Ne tie skumju paladziņos
tā kā sniegos satinās.
/D. Sadaka/

Novēlot veselību, izturību
un dzīvesprieku dzimšanas dienā
Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic:
65 gadu jubilejā Ilmāru FRĪDMANI, Agritu MARKANIČU,
Rutu BOROVSKU, Mudīti NEILANDI, Dainu KALĒJU,
Larisu PAIPALU, Velgu JANBERGU;
70 gadu jubilejā Rutu NEILANDI, Zentu ŽUKOVSKU;
75 gadu jubilejā Gaļinu BARKĀNI;
82 gadu jubilejā Aivaru SPROĢI;
83 gadu jubilejā Annu Rasmu RUDZĪTI, Āriju IVANOVU, Jāzepu ČIUŽELI;
89 gadu jubilejā Validu CĪRULI;
93 gadu jubilejā Annu Almu KREKOVSKU!

Pateicība
Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam
ieraudzīt un citiem parādīt.
(K. Skalbe)
Pateicamies par atsaucību, atbalstu, sadarbību un ieguldīto
darbu! Mīļš paldies Sandijai Štreinertei par zāles noformējumu,
Zinaidai Tīlei un galdu klāšanas komandai, paldies Diānai
Rubenei, Valdai Zvirgzdiņai un Edvīnam Smelterim.
MIAC vārdā Daiga Skvorcova

Ekskursija

Pensionāru apvienība „Kaija” organizē ekskursijuuz
„Saldus gotiņa” ražotni, katoļu baznīcu, Rozentāla muzeju,
Pampāļu keramiku, Kalniem (bijušais kolhozs „Jaunais komunārs”), Ezeri – Brāļu kapi, Saldus. Izbraucam 19. jūlijā
plkst. 07.00 no Mērsraga autobusu pieturas centrā. Lūgums
pulcēties savlaicīgi. Ekskursija ir par velti, bet apskatāmie objekti par maksu. Pieteikties ekskursijai pie Astrīdas Neilandes, tel. 27250151, līdz 17. jūlijam.

Informācija!
Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas saieta namu 28. jūnijā
pulksten 12.00.

Nūjošanas nodarbība dabā

Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga vidusskola un Engures
ezera dabas parks piedalās ERASMUS + Sport projektā „Sprinters”. 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.
29. maijā, projekta ietvaros, notika nūjošanas nodarbība. Vispirms Mērsraga vidusskolas telpās
gan lieli, gan mazi noklausījās lekciju par to, kas ir nūjošana, kā arī apguva nūjošanas pamatprincipus. Vēlāk dalībnieki devās dabā, lai izmēģinātu savus spēkus nūjošanas sacensībās.
Pasākuma viesi biji divi pārstāvji no nūjošanas federācijas. Latvijas Tautas sporta asociācija
kopš 2008. gada 11. janvāra ir Starptautiskās Nūjošanas Federācijas (INWA) biedrs. Starptautiskās
Nūjošanas Federācijas (INWA) īpaši apmācīti instruktori, kas palīdz apgūt un pilnveidot nūjošanas
tehniku, vada nūjotāju grupu nodarbības dažādās Latvijas vietās, konsultē par ekipējumu un
nūjošanas aktualitātēm.
Nūjošana (Nordic Walking) ir pastaiga ar īpaši izstrādātām nūjām, kas palīdz nostiprināt un attīstīt dažādas muskuļu grupas. Šis sporta veids radies 80. gadu sākumā Somijā, un tagad ir plaši pazīstams visā pasaulē. Nūjošana ir vienkāršs, visiem pieejams un efektīvs veids,
kā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, kas neprasa ne lielus finansiālos
līdzekļus, ne īpašu fizisko sagatavotību,
ne milzīgu laika patēriņu. Turklāt šī aktivitāte ir lieliska alternatīva, kā pavadīt
laiku kopā ar ģimeni un draugiem, uzlabot savu veselību un atslābināties no
ikdienas stresa.
Tiekamies arī citās nodarbībās!
M. Brāle

22. jūnijā Izbraukuma tirdzniecības grafiks:
10.00
10.30
11.40
12.20
12.40
13.00
14.00

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

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Sludinājumi
 Pārdodu skaldītu lapu kokumalku krāmētā veidā. Telefons 26274373.
 Veic zāles pļaušanu ar trimmeri. Telefons 26274373.
 Pārdod gāzi balonos par pazeminātu cenu: 50 l – 24,00 euro. Telefons
28673567.
 Meklēju dzīvokli īrēšanai Mērsragā. Telefons 29472993, Ingars.
 Būvējam, remontējam, mainām
jumta segumus. Telefons 22841761.

 Esam Latvijas mežsaimniecības
uzņēmums, kas pārstrādā mūsu apsaimniekotajos mežos iegūto koksni
un ražo gan ekskluzīvas interjera lietas,
gan mēbeles, gan būvmateriālus. Mēs
esam par ekoloģisku un ilgtspējīgu
mežsaimniecību. Par ļoti labu samaksu nopirksim jūsu meža īpašumu,
vai arī sniegsim jums profesionālus
mežsaimniecības pakalpojumus. Slē
dzam arī meža apsaimniekošanas līgumus, veicam meža izstrādi, koku
stādīšanu un jaunaudžu kopšanu.
Mūsu uzņēmums piedāvā sertificēta taksatora pakalpojumus, kurš par
jums izdevīgu cenu izgatavos meža inventarizācijas lietu, cirsmu skices, robežstigu
un kupicu atjaunošanu. Uzņēmuma mežzinis sniegs jums BEZMAKSAS profesionālas konsultācijas par nepieciešamajām mežsaimnieciskajām darbībām jūsu
īpašumā. Garantējam gan profesionālu un
godīgu attieksmi, gan ļoti labu samaksu.
Zvaniet: Telefons 26129919, 28368838;
rakstiet: info@lmu.lv
Redaktore Madara Brāle
28757923

