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Redaktores sleja
Laimīgu Jauno gadu!
Jauna gada sākums cilvēkiem lielākoties asociējas
ar pārmaiņām – gan ar
Nākamais
sev uzliktajiem mērķiem
„Mērsraga Avīzes”
un vēlamajām pārmaiņām
numurs iznāks
dzīvē, gan ar pārmaiņām
kopējā sabiedrībā. Kāpēc
16. februārī.
tīt līdz
pārmaiņas ieņem tik nozīMateriālus var iesū
mīgu lomu mūsu apziņā?
13. februārim!
Droši vien tāpēc, ka pārPaldies!
maiņas vienmēr nozīmē
kaut kā jauna iesākumu.
Un ikvienu aizrauj doma
par kaut ko jaunu. Vārds „jauns” vienmēr izklausās labi un uzmanību
piesaistoši, pat tad, ja iznākums nav bijis gaidīts, vēlams... Kā teicis Juris Rubenis: „Mēs bieži vien pretendējam kaut ko mainīt šajā pasaulē,
visnaskākie pasaules pārveidotāji parasti ir tie, kas vismazāk ir gatavi
strādāt pie pasaules pārveidošanas sevī. Bet tas, ko mēs varam patiesi
izdarīt, kas dod izstarojumu mūsu tālākajai dzīvei, ir griba un gatavība
kaut ko mainīt sevī. Tikai tad mēs varam kaut ko mainīt tajā pasaulē,
kas ir ap mums un kas mūs tik bieži neapmierina. Taču jāsāk vispirms
ar sevi. Ja es gribu pārveidot pasauli, tad jāatceras, ka arī es pats esmu
viena daļa no šīs pārveidojamās pasaules.” Tāpēc katram pašam izlemt,
kādas pārmaiņas ieviest sevī, sev apkārt, kādas pārmaiņas nest lielākos
plašumos, vai varbūt saprast, ka ir labi tā kā ir. Lai 2018. gads, kura
saimnieks saskaņā ar ķīniešu kalendāru būs miermīlīgais un draudzīgais
Dzeltenais zemes suns, nes pozitīvas pārmaiņas, dod spēju mierīgi rīkoties ne tik pozitīvu pārmaiņu priekšā un sniedz prasmi ar optimismu un
pozitīvo noskaņojumu doties pretī jebkurām iecerēm!

Zināšanai!
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 TĒLNIECĪBA
 GRAFIKA

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
XX 2017. gadā Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 10 jaundzi
mušie – 7 meitenītes un 3 puisīši. 4 bērniņiem doti divi vārdi. Reģistrētas 6 laulī
bas. Izsniegtas 7 atkārtotas apliecības.
XX Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 9 mirušie mērsradznie
ki. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2017. gadā miruši 23 mērsradznieki. Šo
brīd normatīvie akti paredz, ka dzimušos un mirušos, kā arī laulības var reģistrēt
jebkurā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā.
XX 2017. gada 8. janvārī dzīvesvietu Mērsraga novadā deklarējis 1621 iedzī
votājs.
M. Brāle

Informācija!
RR Mērsraga novada Sociālajā dienestā 20. janvārī no plkst. 11.00 līdz
plkst. 14.00 ir iespēja atnākt un paņemt lietotas drēbes, apavus, nedaudz trau
kus, grāmatas, spoguļus u.c. lietas.
RR Bibliotekārais izbraukuma punkts Upesgrīvas Saieta namā – 2018. gada
31. janvārī, plkst. 12.00.

Sazināmies:
infoce ntrs@mersrags.lv
vai arī Facebook – Mersragsinfo

2018. gadā gaidāmas divas
talkas – Lielā Talka pavasarī un
Pasaules Lielā talka rudenī
Valsts simtgadē
ikviens
tiks
aicināts
piedalīties vides sakopšanas
aktivitātēs divas reizes gadā – Lielā Talka norisināsies 28. aprīlī, bet rudenī cilvēki tiks aicināti vienoties kopā ar
citām pasaules valstīm, kas 15. septembrī vienosies
lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules
vēsturē.
Lielajā Talkā kā ierasts gandrīz visas Latvijas pašval
dības, kā arī iedzīvotāji, organizācijas un domubiedru
apvienības rīkos vides sakopšanas un labiekārtošanas

aktivitātes, apliecinot to, ka Latvijai BŪT zaļai, jo mēs
visi to vēlamies.
Taču ar vienas valsts centieniem uzlabot vides situā
ciju vien nepieti ek, tādēļ tieši pēc gada – 2018. gada
15. septembrī – talku organizētāju apvienība „Let’s
Do It! World” aicina cilvēkus visapkārt zemeslodei pie
dalīties Pasaules Lielajā talkā. Talkošana sāksies Jaun
zēlandē 10.00 no rīta pēc vietējā laika un sekos Saulei
visas dienas garumā, pārklājot visas 24 laika joslas un
noslēdzoties Havaju salās.
Plānots, ka Pasaules Lielajā talkā iesaistīsies brīvprā
tīgie no 150 pasaules valstīm, lai sāktu straujas pārmai
ņas ceļā uz tīrāku pasauli.
Plašāka informācija par Lielo Talku: www.talkas.lv
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Domes sēdēs
2017. gada 20. decembrī
kārtējā dome sēde
1. Rīcības programmas Eiropas Ziv
saimniecības fonda (EZF) 2014.–2020.
Uzraudzības komitejas patstāvīgā lo
cekļa vietnieka amatā deleģēt Mērsraga
novada Domes priekšsēdētāju Robertu
Šiliņu;
2. Atcelt Mērsraga novada Domes
2017. gada 21. novembra lēmumu Nr. 6
(protokols Nr. 20) „Par grozījumiem
atkritumu apsaimniekošanas maksā”;
3. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Mežgravas”;
4. Noteikt 2 lietošanas mērķus
nekustamajam īpašumam Ozolu iela 3,
Mērsrags, Mērsraga novads;
5. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Butes”;
6. Par Mērsraga novada pašvaldības
izpilddirektoru iecelt Agnesi Kreic
bergu;
7. Par Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas locekli
iecelt Jāni Krūzi;
8. Apstiprināt atklātā konkursa uz
vakanto amatu „Tautas nama vadītājs”
konkursa komisiju 9 locekļu sastāvā:
Roberts Šiliņš, Laima Valdemāre,
Lauris Karlsons, Dzintars Ceravs,
Gvido Erķis, Juris Venckus, Andris
Leitas, Jānis Krūze, Agnese Kreicberga;
9. Apstiprināt Mērsraga novada
paš
valdības 2017. gada ieņēmumu
plāna grozījumus 13 165 EUR apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2017. gada budžeta ieņēmumu
plānu 1 773 429 EUR apmērā.
Apstiprināt
Mērsraga
novada
pašvaldības 2017. gada budžeta izde
vumu plāna grozījumus 162 095 EUR
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2017. gada pamatbudžeta iz
devumu plānu 2 917 419 EUR apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2017. gada Aizņēmumu plāna
grozījumus 123 818 EUR apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2017. gada Aizņēmumu plānu
no Valsts kases 1 219 518 EUR apmērā.
10. Piedzīt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu no 3 fiziskām perso
nām;
11. Zemes gabalam ostas teritorijā
3,6 ha platībā, noteikt lietošanas mēr
ķus;
12. Apstiprināt saistošos noteiku
mus „Par koku ciršanu ārpus meža
Mērsraga novadā”.

2018. gada 2. janvārī
ārkārtas dome sēde
1. Veikt grozījumus 2017. gada
15. augusta Domes sēdes lēmuma
(Protokols Nr. 14), norādot, ka
Projekts „Mērsraga novada brīvdabas
estrādes „Jēgerleja” pārbūve” ir
Mērsraga
nova
da
pašvaldības
prioritārais
investīciju
projekts
2018. gadā, kā arī apstiprināt, ka
projekta īstenošanai tiks ņemts aizņē
mums Valsts kasē.
Valsts kasē ņemt aizņēmumu
par summu 53 064,81 EUR, atliktā
maksājuma termiņš 2 gadi, aizņēmuma
kopējais atmaksas termiņš 10 gadi.
Aizņēmumu garantē ar Mērsraga
novada pašvaldības budžetu.

Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā
„domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Domes deputātu sēžu
apmeklējums
Mērsraga novada domes sasau
kumam, kas savu darbu uzsāka
2017. gada 16. jūnijā, 2017. gadā
aizvadītas 13 domes sēdes. Pamato
joties uz iedzīvotāju izrādīto intere
si, apkopots deputātu sēžu apmek
lējums.
• Jānis Budreika – apmeklējis
4 sēdes, 1 slimības dēļ nav apmek
lēta, 07.08.2017 deputāta pilnvaru
izbeigšanās pirms termiņa uz per
soniska iesnieguma pamata;
• Dzintars Ceravs – apmeklējis
13 sēdes;
• Andis Dārziņš – apmeklējis
12 sēdes, 1 nav apmeklēta pamato
joties uz vēlētāju apvienības „De
mokrātiju visiem” kolektīvo iesnie
gumu;
• Gvido Erķis – apmeklējis
12 sēdes, 1 nav apmeklēta pamato
joties uz vēlētāju apvienības „De
mokrātiju visiem” kolektīvo iesnie
gumu;
• Lauris Karlsons – apmeklējis
8 sēdes, 3 sēdes nav apmeklētas

darba dēļ, 1 nav apmeklēta pa
matojoties uz vēlētāju apvienības
„Demokrātiju visiem” kolektīvo
iesniegumu, 1 – nav paziņojis sēdes
neapmeklēšanas iemeslu;
• Vija Klēvere – apmeklēju
si 9 sēdes, 2 sēdes nav apmeklētas
pamatdarba dēļ, 1 nav apmeklēta
pamatojoties uz vēlētāju apvienī
bas „Demokrātiju visiem” kolektīvo
iesniegumu, 21.11.2017. deputātes
pilnvaru izbeigšanās pirms termiņa
uz personiska iesnieguma pamata;
• Roberts Šiliņš – apmeklējis
13 sēdes;
• Laima Valdemāre – apmeklē
jusi 13 sēdes;
• Juris Venckus – apmeklējis
13 sēdes;
• Andris Leitas – deputā
ta amata pienākumus sāk pildīt
30.08.2017., apmeklējis 5 sēdes,
1 nav apmeklēta pamatdarba dēļ;
• Jānis Krūze – deputāta
amata pienākumus sāk pildīt no
19.12.2017., apmeklējis 1 sēdi.

Kā pieprasīt VSAA pabalstu,
ja ir e-darbnespējas lapa
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) informē, ka arī pēc
1. janvāra, kad ārstniecības personas
uzsākušas obligātu E-veselības sistē
mas lietošanu, ir nepieciešams iesnie
gums, lai pieprasītu VSAA slimības vai
maternitātes pabalstu.
VSAA informāciju par elektronis
kajām darbnespējas lapām B var iegūt
no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir
saņemts personas iesniegums pabalsta
piešķiršanai.
Kā rīkoties, ja vēlas saņemt VSAA
pabalstu:
Kad ārsts E-veselības sistēmā noslē
dzis darbnespējas lapu B, noskaidrojiet
tās reģistrācijas numuru. Numurs ne
pieciešams, lai, izmantojot e-iesniegu
mu, persona norādītu konkrēto lapu,
par kuru vēlas pieprasīt pabalstu, ja ir
vairākas. Numurs jānorāda obligāti, kad
tiek izmantots iesniegums papīra veidā.
Iesniedziet iesniegumu VSAA.Visēr
tāk ir iesniegumu nosūtīt elektroniski,
izmantojot e-pakalpojumu „E-iesnie
gums VSAA pakalpojumiem”. Ātrākais
ceļš – mājaslapas www.vsaa.lv sadaļā
„elektroniskie pakalpojumi”, izvēlo
ties ,,E-Iesniegums slimības pabalsta
piešķiršanai vai pārrēķināšanai” un
nospiežot ikonu „e”. Ja nav iespējams
nosūtīt elektroniski, joprojām tiks

pieņemti arī personīgi VSAA klientu
apkalpošanas centros vai valsts un paš
valdību vienotajos klientu apkalpoša
nas centros iesniegtie, kā arī pa pastu
nosūtītie iesniegumi.
VSAA vērš uzmanību, ka pabalsta
pieprasītājam VSAA iesniegumā jāno
rāda konta numurs, uz kuru vēlas sa
ņemt maksājumu, jo VSAA var būt re
ģistrēti vairāki personas konta numuri.
Cita ar slimības pabalstiem saistīta
noderīga informācija
Pabalsts par e-darbnespējas lapu B
jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās
saslimšanas dienas.
Ja persona VSAA pieņemto lēmu
mu par pabalsta piešķiršanu izvēlas
aplūkot internetā, ar to var iepazīties
interneta vietnē www.latvija.lv sadaļā
„Mana darba vieta”.
Darba devējs E-veselības sistēmā no
slēgto darbnespējas lapu redzēs Valsts
ieņēmumu dienesta EDS sistēmā. Dar
binieks no E-veselības sistēmas var no
sūtīt darba devējam informāciju par at
vērto un/vai slēgto e-darbnespējas lapu.
Nepieciešams IESNIEGUMS, lai par
E-veselības sistēmā noslēgto darbnespē
jas lapu B pieprasītu VSAA slimības vai
maternitātes pabalstu. Kāpēc? VSAA ir
jāzina personas konta numurs, kā arī –
kur nosūtīt pieņemto lēmumu.

Decembra mēnesis
Sociālā dienestā
Sociālā dienestā katru gadu
decembra mēnesis ir darbīgs un
rosīgs. Apciemojām mūsu novad
niekus tuvākajās ilgstošās aprūpes
iestādēs, kopā 11 cilvēkus ieprie
cinājām ar Ziemassvētku saldu
mu paciņām. Pabijām pansionā
tos „Rauda”, „Lauciene”, Latvijas
Sarkanā Krusta sociālās aprūpes
centrā „Stūrīši” un Ārlavas pan
sijā. Katrs mūsu novadnieks grib
zināt, kas Mērsragā ir jauns, ar
katru cenšamies aprunāties un
pastāstīt par mūsu novada dzīvi,
par cilvēkiem. Man bija sajūta, ka
mūsu novada cilvēki dzīvo iestā
dē, kas nav tuvu mājām, bet viņu
saknes un atmiņas par dzīvi un
cilvēkiem paliek Mērsragā. Plā
nojam Lieldienās braukt ar Mērs
raga pašdarbnieku kolektīviem uz
Laucienes pansionātu.
PII „Dārta” bērni kopā ar ve
cākiem sagatavoja Ziemassvētku
apsveikumus mūsu novada cilvē
kiem, tie netīšām iespruka pastkastītēs,
lai nedaudz iepriecinātu Ziemassvētku
laikā.
No Mērsraga novada ziedojuma
konta 35 bērniem sagatavojām Ziemas
svētku paciņas, kuras katram bērnam
centāmies nogādāt pirms Ziemassvētku
vakara. Man vienmēr ir prieks redzēt
bērnu acīs patieso un neviltoto smaidu
par Ziemassvētku salduma paciņu.
2017. gadā iesākās vecāku atbalsta
grupa kopā ar maziem bērniem. Jeb
kurš vecāks kopā ar savu bērnu līdz

2 gadu vecumam varēja nākt un pabūt
kopā ar citiem vecākiem, iegūt jaunas
zināšanas, ko vadīja sociālā darbiniece
Ilona Talente. Pie Ziemassvētku eglītes
citam bija jauka pirmā fotosesija, liels
paldies fotogrāfam. Liels paldies vecā
kiem, kuri uzsāka un iesaistījās grupu
nodarbībās. Februārī divas reizes mē
nesī turpināsies vecāku atbalsta grupas,
jebkurš var nākt ar savu bērniņu uz ve
cāku grupu.
Mērsraga novada Sociālā dienesta
vadītāja Gunta Fībiga

Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi
Sociālais dienests aicina Mērsraga
iedzīvotājus, kuriem ir 1. un 2. grupas
invaliditāte noteikta, kuriem pieder
nekustamais īpašums un tajā ir dekla
rējies – ierasties sociālajā dienestā, lai
uzrakstītu iesniegumu par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
2017. gada maija mēnesī stājās spēkā
Mērsraga novada Saistošie noteikumi
„Par nekustamā īpašuma nodokļa at
vieglojumu piešķiršanu Mērsraga no
vadā”. Punktā 1.2. noteikts, ka atvieglo
jumu saņēmējs ir fiziska persona, kuras
īpašumā vai tiesiskā valdījumā Mērsraga
novadā ir nekustamais īpašums, kurā
persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu,
ja īpašniekam vai tiesiskajam valdītā
jam nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāds. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu var piešķirt personas īpa
šumā vai tiesiskajā valdījumā esošajam
īpašumam, kurā šī persona ir deklarējusies. Punktā 2.3.1. noteikts, ja tā
(zeme) pieder personai vai persona ir
tās tiesiskais valdītājs, kura ir I gru-

pas persona ar invaliditāti, kā arī šo
personu aizbildņiem vai aizgādņiem –
nekustamā īpašuma nodoklim no
saka atvieglojumu 70% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Punktā 2.3.2. noteikts, ja tā (zeme)
pieder personai vai persona ir tās
tiesiskais valdītājs, kura ir II grupas
persona ar invaliditāti, kā arī šo
personu aizbildņiem vai aizgādņiem –
nekustamā īpašuma nodoklim nosaka
50% no nekustamā īpašuma nodokļa
summas.
Ierodoties sociālajā dienestā,
līdzi jāpaņem personas apliecinošs
dokuments un invaliditātes apliecība.
Ja persona veselības apstākļu dēļ
nevar ierasties sociālajā dienestā,
lūdzam zvanīt pa tālr. 63237708
vai 26464443, sociālais darbinieks
aizbrauks pie Jums uz mājām.
Neskaidrības gadījumā zvanīt pa
tālr. 63237708 vai 26464443.
Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga

Informācija par projekta
„Gājēju celiņa uz jūru
izveidošana Mērsraga pludmalē” īstenošanu

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mērsraga novada pašvaldība 2017. gada 3. feb
ruārī saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par
projekta iesnieguma „Gājēju celiņa uz jūru izvei
došana Mērsraga pludmalē” (id. nr. 17-08-FL06F043.0202-000002) apstiprināšanu, kas tika
iesniegtsEiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(turpmāk – EJZF) Rīcības programmas zivsaim
niecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasā
kuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana” 2. rīcībā „Zivsaimniecību

teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un
atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana” ietva
ros.
Projekta mērķis – Nodrošināt piekrastes da
basainaviskās vides aizsardzību un ilglaicību,
labiekārtojot teritoriju apmeklētāju piekļūšanai pie
jūras Mērsraga novadā.
Projekta īstenošanas laikā Mērsraga novada
pašvaldība sasniedza plānotos projekta rezultātus
un tika izbūvēts gājēju celiņš no koka, kas savieno

auto stāvlaukumu un pludmali 172 metru garumā.
Izbūvētais gājēju celiņš nodrošina apmeklētājiem
ērtu piekļuvi pie jūras, kā arī mazina noslodzi uz
piejūras kāpu un saudzē to.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 432,06
no kurām attiecināmās izmaksas EUR 9019,01
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
finansējums 90%, t.i. EUR 8117,11 un Mērsraga
novada pašvaldības līdzfinansējums 10%, t.i.
EUR 901,90.

3

„Laime nav atrodama bezdarbībā un mierā,
bet kustībā un centībā”
(Rainis)
Arī šis gads nebija „Etīdēm” izņēmums, un to
sākām ar 21. janvāri. Uz pensionāru pasākumu
Mērsraga kultūras namā bija iegriezusies ne kas
cits kā Rita Trence (Edīte Driņķe). Gandarījums
bija neviltots, kad redzi kā cilvēki zālē tevi uz
ņem, kā dzied līdzi. Paldies mūsu iedvesmotā
jiem!
Un ja reiz ar mūzikas skaņām sākām, tad
nedaudz arī paturpinām arī tālāk... „Etīdes” nu
jau iejutušās pašdarbnieku vakarā mūzikas tēlos.
Tā pie mums izskanēja slavenā „BONEY-M”
mūzika. Bet kas nu ir teātris, bez krasām tēla
maiņām. Jo nepaiet ne ilgs laiks, kad esam jau
Vinnija Pūka un Sivēna tēlā mūsu kaimiņos –
Engurē. Paldies par jauko uzņemšanu un
neaizmirstamo vakaru. Uz tikšanos noteikti vēl
kādreiz Engurē!
Kā komanda esam kopā arī 4. maija svētkos.
Mūsu Baltā Galdauta svētkos orientēšanās
pasākumā sevi piesakām kā komanda ar
nosaukumu „Puķīte pa dambi”. Esam azartā un

kā saka – galvenais nav uzvarēt, bet piedalīties…
komandas gars bija noteikti mūsos.
Hmm …..mēs ne esam vēl kārtīgi saulīti
baudījuši, jau Jāņu saulgrieži klāt. Bet to „Kas
notika pagājušos Jāņos”, to uzzināja visi, kas bij’
zinātkāri un atnāca Jāņu vakarā uz Jēgerleju. Kopā
mums visiem bija jautri!
Ir nemanāmi pienākuši mūsu novada –
Mērsraga svētki. Esam atbilstoši saposušies jūras
tēmai. Mēs startējam gājienam kā kārtīgiem pie
jūras dzīvojošiem ļaudīm pienākas – bute, reņģe,
menca un sīga. Nu kur gan vēl labāk un gardāk!
Un tikko novilkuši šīs maskas, esam gatavi teikt –
„rūgts” jaunam pārim, kuriem mēs sagatavojām
i dziesmu, i deju, i nelielu izklaidi. „Etīdes” novēl,
lai varam jauno pāri vēl sveikt sudraba kāzās, zelta
kāzās un vēl un vēl!
Kā pulkstenī – pēc pus gada ejam atkal pie
mūsu pensionāriem. Šoreiz atsaucot atmiņā
vasaras lielākos svētkus „Minhauzens”. Kā govij ar
vilku gāja mežā dzīvojot un mednieku satiekot, to

Dzejas stūrītis
Jānis Šteinbergs

uzzināja gan mūsu pensionāru apvienība „Kaija”,
gan viņu kuplais ciemiņu pulks. Paldies Jums par
uzņemšanu!
Rudens vakari pieder dzejai. Nesteidzīga tējas
krūze un dzejas grāmata. Šoreiz gads ir Eduarda
Veidenbauma zīmē. Viņam šogad 150. Mūsu
teātra atraktīvais Arnis Orlovs ir iejuties šī izcilā
dzejnieka-tulkotāja tēlā. Sirsnīgs pasākums –
paldies!
Un nu jau gads griežas ātri uz otru pusi un klāt
jau ir Latvijas Valsts svētki –18. novembris. Esam
svinīgi gan domās, gan izskatā. Tāpēc šoreiz jokus
pie malas. Bet gadu noslēdzam atkal uz jautras
nots. Esam ielūgti Engurē, kur gar jūras krastu
satiekam „Spārītes” jaukās meitenes. Spaidermenvilks un rūķu meitene, dalot dāvanas, novēl darbī
gu un radošu nākamo gadu!
Mēs „Etīdes” nākamajā gadā visiem Jums no
vēlam sajust mīlestību un noticēt brīnumiem!
Amatierteātra vadītāja Edīte Driņķe

Piedalies!
Mērsraga ev. lut baznīca ir vietējās nozīmes
kultūrvēsturiskais piemineklis. Tā ir viena no
vecākajām piejūras koka baznīcām. Vasarās
baznīca ir tūristu iecienīts apskates objekts.
Esam priecīgi par to, ka cilvēkiem ļoti patīk
mūsu baznīca un viņi tajā jūtās mājīgi un labi.
Taču, ejot laikam, baznīcas ārsienu krāsojums
bija stipri nolupis un ārēji ēka izskatījās noplu
kusi.
Draudzes mācītājs M. Ķirsons ierosināja sākt
sienu attīrīšanu no vecās krāsas. Sākumā šīs no
doms saistījās tikai ar sakristejas daļu. Mācītāja
vadībā draudzes vīrieši 2016. gada vasarā uzsāka
darbu. Redzot, cik labi izskatās notīrītās sakris
tejas sienas, tika nolemts 2017. gadā, darbu tur
pināt arī pie pašas baznīcas ēkas. Šogad tīrīšanas
darbā iesaistījās arī brīvprātīgie palīgi. Un atkal
atsākās skrupulozais tīrīšanas darbs. Vasaras
beigās atradās kāds brīvprātīgs ziedotājs, kurš
palīdzēja notīrīt divas garākās baznīcas sienas.
Paldies viņam par to!

Zinu, ka daudziem ļoti patīk patreizējais baz
nīcas izskats – koka struktūra un siltums, ko tas
izstaro. Taču konsultējoties ar speciālistiem – ar
hitektiem un kultūras pieminekļu aizsardzības
inspektoriem, esam saņēmuši vienu vienīgu
secinājumu – sienas jākrāso. Tas nepieciešams,
lai baznīcu saglabātu arī nākamajām paaudzēm.
Mūsu klimatiskie apstākļi ļoti ietekmē koka
konstrukcijas un, lai tās saglabātos, tad vismaz
reizi divos gadiem viss būtu jāapstrādā ar lineļļu.
Tas būtu ļoti dārgi un darbietilpīgi. Baznīcai tādu
līdzekļu un darbaspēka resursu nebūs un jādomā
par realizējamāku variantu – krāsošanu ar lineļ
ļas krāsu. Lai nokrāsotu visu baznīcu, nepiecie
šami aptuveni 100 litri krāsas, kas kopā izmaksās
1400 eiro.
Esam baznīcā uzsākuši akciju: „1 litrs krāsas
jeb 4 kvadrātmetri”. Tas nozīmē, ka ar 1 litru krā
sas var nokrāsot aptuveni 4 kvadrātmetrus sienas
un tas izmaksā 14 eiro. Ja katrā dievkalpojumā
ziedojumu kastītē (īpaši paredzēta šim nolūkam)

Jaunumi sportā
Talsu novada Ziemassvētku kauss.

Pirmajos Ziemassvētkos ar rekordu lielu dalībnieku skaitu (23 kopā) noslēdzās Talsu novada
čempionāts spēka divcīņā Push&Pull 2017. Mērsraga pārstāvji Jānis Indruškevičs (Open grupā)
un Rihards Rožkalns (junioru grupā) izcīnīja bronzas medaļas.

Mērsraga kausa izcīņa basketbola mīnusos!

26. decembrī Mērsraga vidusskolas sporta zālē norisinājās 2017. gada kausa izcīņa basketbola
mīnusos. Interesantā un aizraujošā cīņā kausu ieguva Reinis Rubenis, otrajā vietā Ivars Indruške
vičs, bet trešais Imants Erkens. Tiksimies nākošgad! Laimīgu un sportiskiem panākumiem bagātu
Jauno gadu!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts ivars.indruskevics@mersrags.lv

iemet pa 1 eiro, tad līdz jūnijam ir noziedoti lī
dzekļi 1 litra krāsas iegādei.
Varbūt ir kāds, kurš baznīcu neapmeklē, bet
labprāt palīdzētu un piedalītos ar savu brīvprā
tīgo ziedojumu, tad ir iespēja naudiņu ieskaitīt
draudzes kontā. Varat arī ziedojumu iedot kādai
savai uzticības personai, kas to iemet baznīcas
ziedojumu kastītē. Nav svarīgi cik liela ir sum
ma, ko ziedosiet, jo tikai liekot eiro, pie eiro mēs
sakrāsim vajadzīgo summu.
Būsim pateicīgi ikvienai privātpersonai vai
organizācijai, kura atbalstīs mūsu mīļās baznīcas
ēkas sakārtošanu.
Mūsu rekvizīti:
Mērsraga evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000323594
AS Swedbank
Konts LV43HABA0551036050748
Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet:
„Baznīcas remontam”.
Mērsraga ev. lut. draudzes vārdā I. Fonzova

Ir rudens klāt un aukstums nāk
Nu ierēdņi uz siltām zemēm steidzās,
Lai jūrā varētu plunčāties
Un saulītē ar gozēties.
Mājās atgriežas nu iedeguši smuki brūni
Bet uz darbu dodas visai drūmi,
Jo nu būs jāsēž savos ofisos
Tā kā zvēriem krātiņos.
Bet tie, kas Saeimā var tik smaidīt,
Jo viņu pienākums ir pogas spaidīt.
Jādomā vai vēl mēs ievēlēti būsim
Un jaunā Saeimā atkal kļūsim.
Nu vēlētājiem nāksies visu ko solīt,
Lai viņiem domāšanu var grozīt.
Un kad mēs ievēlēti būs’
Tad tauta labumu ar gūs.
Nu mēs varēs naudiņ’ vairāk tērēt
Un uz maizīt’ sviestiņ’ smērēt.
Nu varam priecāties un smaidīt
Un atkal indeksācij’ gaidīt.
Ja kādam dzīvē nav tik labi,
Tad jāiedzer ir nedaudz šnabi.
Nu dzīve rožaina tad kļūs
Un dzīvotprieku atkal gūs.
Nav vajadzīgs daudz naudiņ’ krāt,
Jo debesīs nav bankomāt’.
Un kas pēc dzīves pāri paliks,
Tad ar nodokļiem tos apliks.
Nu katram mūžs ir tikai viens
Un kapā guldīts tiek ikviens,
Kad nu kapiņ’ smiltis klās
Tad ar ziediem izrotās.
Un kad augšā debesīs nu būsim
Tur mēs visi vienād’ būsim.

„Lūst vai plīst”
2018. gada 18. janvārī no plkst. 15.00 līdz
17.00 LIAA Talsu biznesa inkubators Talsos,
Kalna ielā 4, aicina visus interesentus uz kārtējo
„Lūst vai plīst” pasākumu – pieredzes stāstu par
biznesa neveiksmēm, mācībstundām un par to,
ka neveiksmes uzņēmējdarbībā – tā ir vērtīga
pieredze! Pieredzē dalīsies Jānis Kļaviņš – Rī
gas restorānu tīklu Chickenson’s, Fontaine
Delisnack un bāra Nemiers līdzdibinātājs un
līdzīpašnieks, biroju telpu projekta Rīga Power

house līdzīpašnieks. Jānis vairāk kā 10 gadus ir
darbojies un darbojas mediju un marketinga
konsultāciju jomā, strādājot ar tādiem uzņē
mumiem kā DnB Banka, Latvijas Radio, Fore
vers, būvniecības nams Kurši, un šobrīd viņš
arī ir LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadī
tājs. Pasākums – bez maksas.

Pieteikšanās:

ilze.ventina@liaa.gov.lv vai
pa telefonu 62400904.

Sadalīti limiti!
Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības
un licencēšanas komisija informē, ka ir sadalīti
limiti 2018. gadam Rīgas jūras līcī un Engures
ezerā. Ar piešķirtajiem limitiem var iepazīties
Mērsraga novada pašvaldības ēkā uz ziņojuma

dēļa, kā arī mājas lapā (www.mersrags.lv). Visi
piešķirtie limiti ir jāizpērk vienā maksājumā
līdz 2018. gada 13. aprīlim. Līgums tiek
slēgts piecu darba dienu laikā pēc maksājuma
veikšanas.

LIMITU MAKSA 2018. GADĀ
Zvejas rīks
Zivju murds ar sētu līdz 30 m
(Engures ezers)
Zivju tīkls (Engures ezers)
Zivju tīkls (piekrastes ūdeņos)
Reņģu tīkls
Luču murds
Āķi (100 gb.)
Reņģu stāvvads
Zivju murdi
Zušu murds
Nēģu murds

Nomas maksa, eiro par vienu vienību
pašpatēriņam
komercpatēriņam
9.96

–

–
21.34
7.11
21.34
14.23
142.29
85.37
56.91
–

0.57
21.34
7.11
21.34
14.23
142.29
85.37
56.91
85.37

4
Pateicības
* * *
Sociālais dienests vēlas patiekties ikvienam, kurš palīdzējis. Paldies par drēbēm, apaviem,
traukiem un citām lietām, kuras
var bez maksas paņemt jebkurš
Mērsraga un blakus novada iedzīvotājs. Liels paldies vienai ģimenei par jaukām bērnu grāmatām.

* * *
Lai Jaunā gadā darbi sokas,
Lai sirdī prieks un saules daudz,
Lai atnāk tas, ko gribas sagaidīt!
Sakām mīļu paldies Valdai Zvirgzdiņai par izpalīdzību, atsaucību un radošām idejām ikdienas darbā.
Tautas nama vingr. I gr.

Sludinājumi

Atvainošanās!

Atvainojos Pensionāru apvienībai „Kaija” un
Mērsraga ev. lut. draudzei par neprecīzi ievietoto
informāciju iepriekšējā „Mērsraga Avīzes” numurā.
M. Brāle

 Vēlos īrēt garāžu.
Tālrunis 24559110.

Līdzjūtības
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Esam skumjā brīdī ar Tevi,
Ritmiņ, dzīvesbiedru zaudējot.

15. februārī no pulksten 10.00 līdz 17.00
MĒRSRAGĀ, Lielā ielā 25 (pie kultūras nama)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

* D VITAMĪNA NOTEIKŠANA EUR 4,50

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)

Mērsraga amatierteātris „Etīde”
Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt.
Bez tevis dienas uzausīs un dzisīs,
Bez tevis vasarai būs jāaiziet.
		
(I. Mežnora)

Skumju brīdī esam kopā ar
Uldi Krūkliņu, tēti mūžības ceļā
pavadot.
Bijušie klasesbiedri

* KARDIOGRAMMA ar aprakstu EUR 5.00 (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)

PACIENTIEM LŪDZAM VEIKT IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU PA TĀLR.:

Cilvēkam īss ir šīs zemes ceļš,
Kur tas beidzas, tur sākas
Nekas...
Smagi tas plecos jāpaceļ.
		(D. Avotiņa)

Izsakām līdzjūtību Uldim
Krūkliņam, no tēva atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība

Mīļotais cilvēks neaiziet,
Tikai pārstāj līdzās būt...
Izsakām līdzjūtību Uldim
Krūkliņam, tēti smilšu kalniņā
pavadot.
Mērsraga amatierteātris „Etīde”
Ar bērniem, mazbērniem
Un padarītiem darbiem
Tu paliec šai saulē un mūžībā.
		
/E. Vēveris/

Līdzjūtība Tomam,
kapu kalniņā guldot.

opīti

8. klases vecāki, bērni
un audzinātāja
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm,
Mierā un klusumā prom...

Izsakām līdzjūtību Reinim,
vectēvu smilšu kalniņā pavadot.
8. klases vecāki, bērni
un audzinātāja
Aust diena un pārraujas
zvaigznes mūžs,
Krīt zvaigzne un pārraujas
cilvēka mūžs.

A pasākumi JANVĀRĪ
12.01.
19.01.
27.01.
28.01.
28.01.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 1. posms
Sniega diena
Mērsraga kausa izcīņa dambretē
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 1. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 1. posms

Esam kopā ar Ričardu, omīti
zaudējot.

Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola

17.00
9.00
10.00
10.00
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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

„Sprīdīšu” grupas audzinātājas
un auklīte
Klusu, klusu nu uz dusu,
Ne vairs grūti, ne vairs sāp.
		
(D. Avotiņa)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
lielajās bēdās Evitai Vinklerei.
Mērsraga novada pašvaldība

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds.
Un liekas ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Skumju brīdī esam ar Jums,
Jēkab un Evita, tuvu un mīļu cilvēku zaudējot.
„Sprīdīšu” grupas audzinātājas
un auklīte
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Evitai Vinklerei, tēti mūžībā
aizvadot.
PII „Dārta” kolektīvs

Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai Tev ir salds.
Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.
		
(A. Krūklis)

Esam kopā ar kolēģīti Danu,
tēti kapu kalniņā pavadot.
Veikala „Labais” kolektīvs
Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu
neieraudzīs rīts.
		(N. Dzirkale)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārītei Tomsonei, Tēvu aizsaulē aizvadot.
Bijušie kolēģi no PII „Dārta”
Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
		
(Z. Vijupe)

Izsakām līdzjūtību Mārītei
Tomsonei, no tēva atvadoties.
„Dzintarzemes” iedzīvotāji
Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds.
Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.
		
(A. Krūklis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dacei Kviesei, tēvu mūžībā
pavadot.
6. klases skolēni un vecāki

Katram dziļi, dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.
Vēji šalciet, vēji dziediet
Mūžs ir bijis goda vērts.
		
(A. Krūklis)

Mūsu līdzjūtība Zinaidai
Tīlei, no vīra atvadoties.
Bijušie kolēģi no „Saivas”

Redaktore Madara Brāle
28757923

