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Piektdiena, 2018. gada 14. decembris

Informācija par
Mērsraga novada pašvaldības
kases DARBA LAIKU
2018. gada
27. un 28. decembrī!
• 27. decembrī kase strādās no
pulksten 8.00 līdz 12.00;
• 28. decembrī kase slēgta!

Redaktores sleja
„Kas ir Ziemassvētki? Tas ir pagātnes maigums, drosme
tagadnei un cerība uz nākotni. Tā ir dedzīga vēlme, lai katrs
kauss pārplūstu ar bagātībām un mūžīgu svētību un katrs ceļš
novestu pie miera.” (Agnes M. Pharo) Ir mierīgais un reizē tik
rosīgais Ziemassvētku laiks. Laika ritējums ir neapturams. No
daudziem noteikti būsiet dzirdējuši jau tagad: „Kur tas gads palika?!” Nenoliedzami, pēdējais gada mēnesis tuvojas izskaņai,
vēl viens notikumiem bagāts gads būs aizritējis! Vēl tikai mazliet un pulkstenis jau iezvanīs 2019. gadu. Dienas pirms saulgriežiem un gadu mijas vienmēr rosina atcerēties paveikto un
mudina kalt jaunus plānus nākamajam cēlienam. Kā jau mums
tas vienmēr ir teikts, un nav jau melots, šis ir miera, pārdomu
un cerību laiks. Ikviens cer sagaidīt pārmaiņas gan dabā, gan
cilvēkos – vistuvākajos un līdzcilvēkos, gan valstī kopumā. Ikviens no mums ir brīnišķīgs, taču... Daudz vēl mūsos valda nenovīdība, kūtruma, ļaunu vārdu. Kur
smelt gribu un drosmi tikt galā ar visu nevēlamo?
Ziemas saulgrieži ir apņemšanās laiks. Tieši liela
apņemšanās ļauj cerēt uz panākumiem. Vēl tikai
mazliet gribasspēka un māka sadzirdēt sevi. Atvērsim savas sirdis visiem un dāvāsim sirds siltumu tiem, kam tā trūkst. Dosim savu mīlestību cilvēkiem, kam tās ir maz! Sniegsim palīdzīgu roku
tiem, kas var, bet nespēj! Būsim saprotoši... Un ne
jau dāvanu kalnos sajūtams tas viss, bet gan laipnā
vārdā, sirsnīgā paldies, ciešā apskāvienā, līdzās būšanā. Lai reizē ar Ziemassvētku prieku atnāk sajūta par labi pavadītu gadu! Mazajā laika sprīdī līdz
Jaunajam gadam, lai katrā no Jums uzplaukst kāds
sapnis, ko gribas piepildīt!

Zināšanai!
Nākamais
„Mērsraga
Avīzes”
numurs iznā
ks
11. JANVĀ
RĪ.
Materiālus
var iesūtīt
līdz 7. janv
ārim!

Paldies!

Informācija!
 Sociālais dienests 21. decembrī dosies apciemot
Mērsraga iedzīvotājus tuvākajos pansionātos. Ja
kāds vēlas kaut ko nosūtīt, lūgums savlaicīgi zvanīt
pa tālruni 26464443, Gunta.
 Bibliotekārā punkta izbraukums
uz Upesgrīvas Saieta namu
27. decembrī, pulksten 12.00.
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aga egle mirdz…

2. decembra vakarā, visi tika
aicināti uz Lielās Mērsraga egles
iedegšanu, kur par jautrību gādāja liela rūķu komanda. Lielo egles
iedeg
šanas noslēpumu centās atklāt Grāmatu rūķis, kuram ļoti gribēja palīdzēt Mazais rūķis. Lai kā
Grāmatu rūķis centās, tomēr egle
nemirdzēja. Tad palīgā nāca Deju
rūķis ar saviem mazajiem palīgiem,
bet pat viņu jautrā piparkūku deja
nespēja iedegt eglīti. Zvaniņiem atskanot, ieradās Dziesmu rūķis un
kopā ar saviem draugiem pieskandināja visu apkārtni, bet eglīte, kā
nemirdzēja, tā nemirdzēja. Lai gan
Mazais rūķis vēlējās palīdzēt, lielie
bija pārāk aizņemti ar svarīgo egles
iedegšanas uzdevumu un nemaz
neklausījās Mazajā rūķī. Kad ciemos ieradās Ziemassvētku vecītis un uzklausīja rūķu bēdu, viņš
ieteica ieklausīties Mazajā rūķī, kas
visiem atgādināja, ja kaut ko dari,
tad dari to no visas sirds un kad
visi kopā pateica:
„Eglīte, eglīte iededzies! Svētku brīnumu radi!”, eglīte
iemirdzējas.
Un
svētki varēja sākties! Visi baudīja
gardu tēju, cienājās
ar piparkūkām un pīrādziņiem, bet
gan mazie, gan lielie priecājās par atkal tikšanos ar Ziemassvētku vecīti.
Par pasākuma izdošanos, paldies
saku: Martai Obolevičai, Mairai Peterei,

Sarmītei Laurei, Aijai Barovskai, Guntim
Dvoreckim,
bērnudeju kolektīvam „Pastaliņas”,
bērniem no Mērsraga vidusskolas
1.–4 klases deju kolektīva, Mērsraga
Tautas nama bērnu popgrupai, Jānim
Kaļiņičenko, Valdai Zvirgzdiņai, kafejnīcai „Kreses”, Sergejam Kurinojam un Silvai Štreinertei.

Sirdī gaišu un mīlestības pilnu Jums
Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Ü

Cimdiņi, šallīte, cepure, „Dārtas” eglīte mirdzi!
5. decembra rīts „Dārtā” bija
īpašs, un pat Lācis no meža bija
iznācis paskatīties kā tiek iedegta Dārtas lielā egle. Bet tik viegli
nemaz nav, jo eglīte tāpat vien nemirdz. Gudrais Lācis Cibiņš ierosina skaitīt īpašos buramvārdus,
iemāca tos arī bērniem: „Cimdiņi,
šallīte, cepure, eglīte mirdzi!” Atkal
nekā, eglīte vēl nemirdz, bet no tās
iznāk Vāvere Čībiņa – satinusies,
sapinusies lampiņās un mirdz.
Lācis kopā ar bērniem iztin to
zvēriņu no lampiņām, stāsta par
Ziemassvētkiem, to gaidīšanu, jo
Vāverei šī ir pirmā ziema, viņa neko
vēl nezina un tāpēc bija ietinusies
lampiņās. Ja jau lampiņas, tad jāliek
eglītē, lai mirdz, bet atkal nekā.
Bērni, Lācis un Vāvere domā un nevar izdomāt, kāpēc eglītes
gaismiņas nemirdz, gan izrotāja eglīti ar čiekuru dekoriem,
gan apģērba to, gan rotaļā mēģināja to sasildīt, bet nekā!
Pēkšņi, kas tad tas! Brauc iekšā Dārtas pagalmā Rūķis.
Izrādās, ka šodien ieradies arī Rūķis, kurš pieraksta lielajā
Labo darbu grāmatā bērnu labos darbiņus. Rūķis pieraksta
nu katra bērna labo darbiņu, izdejo rotaļu un beidzot
pastāsta noslēpumu, ka Ziemassvētku eglītes ir īpašas, tās
iemirdzas tikai tad, kad tām tiek veltīta dziesma.

Un tiešām, tavu brīnumu, dziesmai beidzoties, eglīte
iemirdzas. Nu prieks ir gan, lieliem, gan maziem, gan abiem
meža zvēriem. Rūķim līdz ir arī liela dāvana, kurā katrai
grupiņai tiek pa kliņģerim.
Paldies, par radošo atbalstu un sadarbību skolotājai
Dacei, mūzikas skolotājai Inesei un īpašajam viesim
Jevgeņijai (Žeņai).

Lai gaiša Ziemassvētku gaidīšana katrā ģimenē!

Ü
Sirsnīgs pārsteigums
Ü
Ziemassvētku laikā!

„Pīlādzīšu” grupas skolotāja Elīna

Dārtas mūzikas skolotāja Inese un iestādes administrācija saka lielu, mīļu paldies Adrijas vecākiem (Ilzei Janbergai un Andim Krovalkam) un Letīcijas vecākiem
(Renijai un Jānim Lapiņiem ) par sagādāto skaisto dāvanu – svētku tērpiem ansambļa meitenēm. Lai pateicībā prieks rotā bērnu sejas, jauki skan balsis un ielīksmo
Jūsu sirdis!

Mērsraga tautas nama vadītāja
Ieva Oboleviča
Mērsraga Sociālais dienests, sadarbojoties ar Mērsraga vidusskolu un
šogad arī ar Mērsraga Tautas namu,
piepilda sapņus.
8. decembrī, jau astoto gadu pēc kārtas, notika Labdarības pasākums, kura
mērķis ir bērniem
noorganizēt vasaras nometni ārpus
novada teritorijas.
Bērni šajā nometnē iegūst daudz
pozitīvu emociju,
radoši darbojas un
iegūst jaunus draugus. Labdarības koncerts „Sapņu varavīksne”
pulcēja daudz skatītāju un dalībnieku, kas ar
saviem priekšnesumiem koncertu padarīja
krāsainu un atmodināja skatītāju sirdis un
iedvesmoja ticēt sapņiem. Šogad pasākuma
tēma „Varavīksne” simbolizēja vasaru, cerību, gaišumu un dažādību, atcerēsimies, mēs
katrs esam savādāks un īpašs, arī mūsu bērni.
Liels, liels paldies ikvienam, kurš palīdzēja noorganizēt, piedalījās un vadīja šo pasākumu. Neviltots prieks un gandarījums valdīja zālē, kad visi uzzinājām, ka vakara gaitā
tika saziedots – 405,00 eiro. Liels paldies ikvienam par ziedojumiem, jo nometni bērniem 2019. gada vasarā varēsim noorganizēt.
Paldies sakām: Mērsraga vidusskolas
meiteņu ansamblim „Con Moto”, deju kolektīvam „Pastaliņas”, Mērsraga vidusskolas
deju kolektīviem 1.–2. klasei un 3. – 4. klasei,
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PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
informācija par izmaiņām sadzīves atkritumu
savākšanas tarifā

Sapņi piepildās!

Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikums (Pielikums 06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.) nosaka nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no
2017. gada 1. janvāra.

Mērsraga mūzikas un mākslas skolas pedagogiem Jutai Frēlihai, Ingūnai Grīnvaldei,
Andrejam Zemturim un Inesei Ozollapai,
kā arī bērniem Kristam Brinkmanim, Laurai
Rolandai Indruškevičai, Klāvam Danielam
Anstrautam, Līgai Annijai Indruškevičai,
Mārtiņam Laurim, Loretai Griezei, Annai
Krūzei, Mišelai Martai Ķevlei, Elēnai Kniplokai, PII „Dārta” bērniem, deju grupai
„Reda”, deju kopai „Silva”, Mērsraga Tautas
nama popgrupai, korim „Pa vējam”, Aijai
Barovskai, Vinetai Melderei, Sarmītei Laurei,
Jānim Kaļiņičenko, Sandijai Štreinertei. Liels
paldies par piparkūkām Mērsraga vidusskolas audzēknēm un Lailai Lindei. Paldies Litai
Grudkinai un Mērsraga vidusskolas pašpārvaldei par ielūgumu veidošanu un Klintai
Brinkmanei, Denīzei Kraučai, Gabriēlai Fībigai un Edvaram Frīdenbergam. Ja kāds vēlas
ziedot, to var darīt SIA „Gabriēla”
Top veikalā ziedojuma kastītēs
vai pašvaldības
Ziedojuma kontā
norādot mērķi –
vasaras nometnei.
Mērsraga
Tautas nama
vadītāja
Ieva Oboleviča
Mērsraga novada
Sociālā dienesta
vadītāja
Gunta Fībiga

Nr.
p. k.

Atkritumu veids

Mērvienība

Likme
laikposmā
no 2017. gada
1. janvāra līdz
2017. gada
31. decembrim
(euro)

1.

Sadzīves atkritumi un
ražošanas atkritumi, kas
nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem par
atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus

tonna

25,00

Likme
laikposmā
no 2018. gada
1. janvāra līdz
2018. gada
31. decembrim
(euro)

35,00

Likme
laikposmā
no 2019. gada
Likme no
1. janvāra līdz
2020. gada
2019. gada
1. janvāra (euro)
31. decembrim
(euro)

43,00

50,00

Ņemot vērā Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņas no 35,00 EUR/t uz 43,00 EUR/t, tiek mainīts SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” 2018. gadam apstiprinātais atkritumu savākšanas tarifs, kas sastāv
no 3 komponentēm: atkritumu apglabāšanas tarifa, Dabas resursa nodokļa, izvešanas tarifa.
Pakalpojuma cenas no 2019. gada 1. janvāra
Savākšanas tarifa komponentes
2018. gads 2019. gads
Apglabāšanas tarifs (EUR/m3)

4,49

4,49

Dabas resursu nodoklis (EUR/m3)
Izvešanas tarifs (EUR/m3)
Savākšanas tarifs (EUR/m3)
PVN 21%
Savākšanas tarifs ar PVN (EUR/m3)

3,59
1,70
9,78
2,05
11,83

4,42
1,70
10,61
2,23
12,84

Konteinera vai
maisa tilpums (m3)
0,060
0,140
0,180
0,240
1,100

Savākšanas tarifs ar PVN
2019. gadā
1,31
1,80
2,31
3,09
14,12

Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un
licencēšanas komisija informē!

Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas
komisija informē, ka ir sadalīti
limiti 2019. gadam Rīgas jūras
līča piekrastē, Engures ezerā un
Grīvas upē. Ar piešķirtajiem limitiem var iepazīties Mērsraga
novada pašvaldības ēkā uz ziņojuma dēļa, kā arī mājaslapā
www.mersrags.lv. Visi piešķirtie
limiti ir jāizpērk vienā maksājumā līdz 2019. gada12. aprīlim.
Līgums tiek slēgts piecu darba dienu laikā pēc maksājuma
veikšanas.

LIMITU MAKSA 2019. GADĀ

Nomas maksa,
eiro par vienu vienību
pašpatēriņam komercpatēriņam
D:\User\CorelDRAW\!!!MersrGALV_2012.cdr
Zivju murds ar sētu līdz 30 m (Engures ezers)
9.96
–
Zivju tīkls (Engures ezers)
–
0.57
Zivju tīkls (piekrastes ūdeņos)
21.34
21.34
Reņģu tīkls
7.11
7.11
Luču murds
21.34
21.34
Āķi (100 gb.)
14.23
14.23
Reņģu stāvvads
–
142.29
Zivju murdi
–
85.37
Zušu murds
–
56.91
Nēģu murds
–
85.37
Zvejas rīks
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Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz,
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!

Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā – labestība katrā vārdā,
ko viens otram sakām,
Tai blakus godīgums, kam jāvalda
		
starp mums,
Un, ja vēl pienākums šiem diviem
		
mērķiem līdzi iet,
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet...
Lai Jums visiem gaišs un priecīgs šis
Ziemassvētku laiks, un lai Jaunajā gadā
mazāk rūpju, neveiksmju un raižu!
Daudz laba vēlot,
Mērsraga novada
Domes priekšsēdētājs
Roberts Šiliņš

Ü

Sveicam

Apsnigsim baltā ticībā –
Stiprā kā egles sirds,
Kas sniegputeņiem cauri
Cīruļus debesīs dzird...
Apsnigsim baltā ticībā
To brīnumu ieraudzīt,
Kas katra paša dvēselē
Kā pērle pērlenē mīt...
(G. Salna)

Lai Ziemassvētki atnes prieku un
īlestību sirdij un dvēselei,
un Jaunais gads piepildīts ar patiesiem brīnumiem!

Saieta nama vadītāja Vēsma

Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji! Gaišus un klusus Ziemassvētkus,
veselību, laimi, izturību Jaunajā gadā!
Pensionāru apvienības „Kaija”
padome

Kas dod,
Lai pretī tiktu dots,
Tas būtībā nav devis.
Viņš lieku reizi rūpējies
Ir tikai pats par sevi.
(Dzidra Rinkule-Zemzare)
Esiet labi, laipni, pieklājīgi, sirsnīgi ne tikai pirmssvētku vai svētku laikā, bet vienmēr.
Jūs taču zināt, viena cilvēcīgu jūtu pilna sirds
ir, vairāk vērta, kā jebkādi par naudu iegādājami pasaules brīnumi. Cilvēcību nevar
paņemt rokās, to nevar ielikt plauktā, bet tās
svars ir tas, kas ikvienu no mums padara par
cilvēkiem.
Lai prieka pilna ikkatra diena vēl atlikušajā 2018. gadā un vēl priecīgākiem notikumiem bagātāks 2019. gads!

Ü

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmā plīvo,Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, –
Tas nezūd,
Tas paliek
Un mirdz.
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Darbiem bagātu ikdienu,
labu veselību, veiksmi un
gaišu svētku prieku Jaunajā gadā!
Mūzikas un mākslas skolas
radošais kolektīvs

Debesīs tūkstošiem zvaigžņu,
Tomēr katram vien savu – zvaigzni,
Kas dod cerību, drosmi un prieku,
Zvaigzni, kas sniedz vēstījumu, likteni
Un īsto ceļu sapņa piepildījumam.
Lai Jums katram ir sava zvaigznīte!
Baltus un miera pilnus Ziemassvētkus.
Veiksmi, izturību un veselību Jums visiem
2019. gadā!

Mērsraga novada Sociālais dienests,
Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centrs
un Mērsraga novada bāriņtiesa

Lai Ziemassvētki
nāk ar prieku sirdī
un mieru dvēselē!
Lai Jaunais gads bagāts
radošām domām un
piepildītām iecerēm!

Priecīgus svētkus!
Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs

Ir Ziemassvētki – piedošana klusa,
Kad jāvar pat par ienaidnieku lūgt.
Daudz ātrāk zeme nonāks saules pusē,
Ja labestības sirdī nepietrūks.
		
/K. Apškrūma/
Mērsraga ostas pārvalde
novada iedzīvotājiem novēl
pārticīgus, saticīgus,
gaismas un mīļuma pilnus
svētkus!

Visiem Mērsraga novada
iedzīvotajiem, un jo īpaši sportistiem
novēlu: mīlestības pilnus un
gaišus Ziemassvētkus un
sportiskiem panākumiem bagātu
Jauno 2019. gadu!
Jaunajā Gadā gaidām visus jaunajā sporta zālē!
Lai Jums viss izdodas!
Mērsraga novada Sporta organizators
Ivars Indruškevičs

Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomāc mūs,
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību – viss labi būs!
Ģimenes ārstei
Annemarijai Lormanei,
un māsiņām Velgai un Kristīnei –
priecīgus, gaišus, ticības, cerības
un mīlestības piepildītus
Ziemassvētkus un panākumiem
bagātu, laimīgu Jauno 2019. gadu!
Astrīda Neilande

Inga Hartika
(Mērsraga Informācijas centrs)

Ziemassvētku miers lai katrā namā,
Laimi, veselību Jaunais gads lai nes!
Spēks un izturība lai mūs ceļā vada,
Panākumiem bagāts lai ir jaunais gads.
Mīļus un gaišus Ziemassvētkus, laimīgu
Jauno 2019. gadu SIA „Mērsraga ūdens”
klientiem un novada iedzīvotājiem!
SIA „Mērsraga ūdens”
kolektīvs

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
Ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts,
Kas mums atkal no jauna jāatrod...

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara....
Ticiet sapnim – tas piepildīsies!
Ceriet uz brīnumu – un tas nāks.
Mīliet! Un pasaule atsmaidīs pretī daudz sirsnīgāk!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu,
veselīgu Jauno gadu!

Lai gaišs un mierīgs Ziemassvētku
gaidīšanas laiks! Veiksmīgu, radošām idejām
piepildītu 2019. gadu!
Lai svētku mirdzumā
dzimst ticība, cerība,
mīlestība jauniem darbiem
un sapņiem!
Mērsraga vidusskolas
kolektīvs

Deju kopa „Silva”

Tik viegli baltas pārslas krīt,
Kas maigi zemi sedz.
Bet sirdī iespīd brīnumstars,
Ko skatiens nesaredz.
Un nav jau tā ka jāzina viss,
Lai paliek noslēpums,
Tā Ziemassvētki svētību
Un gaismu dāvā mums.
/I. Priede/

Laibūtu
visi priecīgi
būtu priecīgi
Lai visi
Kā
Ziemassvētku
Rūķīši,
Kā Ziemassvētku Rūķīši,
Lai katram
staro gaismiņa,
Lai katram
staro gaismiņa,
Kas iepriecina
sirsniņu!
Kas iepriecina
sirsniņu!

Gaišus, miera un
labestības piepildītus Ziemassvētkus,
radošām iecerēm un panākumiem
bagātu 2019. gadu!
Mērsraga Tautas nams
Ieva Oboleviča

PII “Dārta”
kolektīvs
PII “Dārta”
kolektīvs

3

svētkos!

Īpašs svētku sveiciens – Valdai Briedei, Skaidrītei Bricei,
Janai Lejai, Edītei Laimei, Antrai Dižpēterei, Mārītei BurkeBurkevicai, Vinetai Bandeniecei, Ivetai Ābolai-Āboliņai, Maijai
Paeglei, Elīnai Kārkliņai, Ainai Reinholdei, Raitim Neilandam
un Uldim Zvejniekam par fotomateriāliem izstādei „Ciems pie
jūras”. Vissiltākie vēlējumi arī visiem saieta nama pasākumu
apmeklētājiem! Tiekamies Jaunajā gadā!

Kaut mazliet sāp, kad dzīves gads ir
			
atkal projām,
Bet tomēr smaidiet – dzīvē Jaunais nāk!
Lai laimes daudz, lai bēdas steidzas garām,
Lai sirds ik dienu prieku atrast māk!

Ü

Pie savas egles mēs aizvadām
Ziemassvētku mirkļus svētos.
Lai svecītes deg!
Lai līdzi tām
Arī mēs iemirdzētos!
(J. Osmanis)
Priecīgus un mīļus
Ziemassvētkus!
Optimismu, gaišas domas,
radošas ieceres un
veiksmi Jaunajā gadā!
Mērsraga bibliotēkas
kolektīvs
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Kurzemē par 26 vides gidiem vairāk,
sveicam Ziemeļkurzemes pārstāvjus!
24. novembrī, noslēdzās nozīmīga UniGreen projekta
aktivitāte – Kurzemes vides gidu apmācības, kas ilga
veselu gadu, gidiem kopā aizvadot 6 apmācību sesijas,
praktisko mācību vizīti Lietuvā un apgūstot zināšanas
vides interpretācijā 160 stundu garumā.
Gan apmācību dalībnieki, gan Kurzemes plānošanas
reģions ir pateicīgi „InterregLatvia - LithuaniaProgramme” –par sniegto iespēju organizēt šo plašo apmācību
programmu, kā arī Latvijas vides gidu asociācijas vadītājai Inārai Cukurai par kursa satura izstrādi, vadīšanu
un lektoru piesaisti. Īpašs paldies arī atraktīvajai Inesei
Rozei, kas aktīvi piedalījās ne vien satura veidošanā, bet
arī vairāku kursa lekciju vadīšanā.
Vides gidu apmācību sestās, noslēdzošās sesijas tēma
bija „Vides interpretācijas pasākumu reklamēšana un vides interpretācijas izstādes veidošana”.
Apguvām informatīvo stendu, zīmju, plakātu un izstāžu veidošanas būtību. Tāpat guvām milzīgu ieskatu
arī izstādes vai ekspozīcijas dizainā, pateicoties Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja mākslinieka Ģirta Boronovska stāstījumam un prezentācijai. Uzzinājām arī par telpas, krāsu un formu izmantošanu, kā arī piemērotību.
Praktiski darbojāmies grupās, kopīgi veidojot izstādes
skices un maketu Rojas Jūras Zvejniecības muzeja vajadzībām. Baudījām arī cita gida stāstījumu, dodoties
ekskursijā uz Popes muižu un apkārtni, kā arī iepazinām
virtuālās ekskursijas plusus, apskatot Kurzemes industriālā mantojuma objektus kopā ar Janu Kalvi (KPR EstLat7 projekta „Industriālais mantojums” vadītāju. Kā jau

noslēdzošajai sesijai, bija jāsagatavo arī visai apjomīgs
mājasdarbs – bija jāprezentē paša novadīta nodarbība/
ekskursija/pasākums, kā arī – bija jāsagatavo un jāatrāda paša veidots buklets jeb brošūra. Kurzemē nu ir par
26 vides gidiem vairāk!
Īpaši sveicieni visiem Ziemeļkurzemes pārstāvjiem ar
vides gida apliecības iegūšanu: Dženetai Marinskai (SIA
„Ūši” vadītāja), Rutai Sīpolai (Rojas novada gide), Gundegai Balodei un Ainai Finkei (Rojas Jūras Zvejniecības
muzeja pārstāves), Līvai Dāvidsonei (Talsu Tūrisma Informācijas centrs), Ilzei Iesalniecei-Brukingai (Kolkas
Lībiešu saieta nams), Ingai Hartikai (Mērsraga Informācijas centrs), Ģirtam Dzērvem (Z/S „Drubazas” pārstāvis jeb Talsu novada gids)!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs

Ü

Ü

Klavieru audzēkņu
festivāls
Šā gada 5. decembrī Kandavā, jaunajā un skaistajā Mākslas un mūzikas skolā notika Kurzemes
reģiona Mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu
festivāls, kurā piedalījās arī mūsu skolas ped. Ingunas Grīnvaldes 6. klases audzēkne Līga Annija
Indruškeviča. Pavisam festivālā tika pārstāvētas
14 Mūzikas skolas ar 37 audzēkņiem. Jaunajiem
māksliniekiem vajadzēja atskaņot divus skaņdarbus, no kuriem vienam bija jābūt latviešu komponista sacerējumam. Festivāls bija kā dāvana Latvijas 100 dzimšanas dienai. Atmosfēra festivālā bija
jauka un pozitīva. Bērni saņēma arī nelielas dāvaniņas, kuras bija sarūpējuši Kandavas Mākslas un
mūzikas skolas pedagogi. Mājās atgriezāmies labā
noskaņojumā un ar jaunām idejām turpmākajam
darbam.
Inguna Grīnvalde

Mācīties nekad nav par vēlu
Novembra nogalē teātrim „Etīde” tautas
namā notika pāris vērtīgas mācību stundas
teātra aktiermākslā un režijā. 28. novembra pievakarē mūsu kolektīvs tikās ar izcilu
personību – Annu Eižvertiņu. Eižvertiņas
kundze ir gan teātra „Skatuve” dibinātāja
un direktore, gan teātra režisore un pedagoģe, gan Latvijas Kultūras akadēmijas
asociēta profesore, gan arī Triju Zvaigžņu
ordeņa kavaliere. Un kā viņa pati smej –
esot profesore „Emeritus”.
Gaidot vakara nodarbību, kolektīvs bija
manāmi uztraucies. Bet nodarbībām sākoties, mēs sapratām, ka esam izcilās un

pareizās rokās. Tikām trenēti ar uzmanības
noturēšanu, muskuļu vingrināšanu, gan
visu to, kas ir vajadzīgs, lai aktieris uz skatuves būtu patiess pret saviem skatītājiem.
Noslēdzot mūsu meistarklases vakaru,
beidzām ar mūsu pedagoģes iemācītu labestības apli. No sirds priecājamies, ka šī mums
bija pirmā mācību stunda, bet ne pēdējā.
Mums bija patiess gods tikties un gūt vērtīgu pieredzi no šāda prasīga un zinoša cilvēka. Ar Eižvertiņas kundzi amatierteātris
„Etīde” vēl turpinās sadarbību. Paldies!
Mērsraga amatierteātra „Etīde”
vadītāja Edīte Driņķe

Mērsraga kauss novusā
Novuss ir Latvijas nacionālais sporta veids, ar kuru
nodarbojas visā mūsu Republikā un arī trimdā. No kurienes tas radies? Precīzu ziņu par to trūkst. Ir zināms,
ka ar to aizrāvušies jau 1927. gadā. Mūsu bijušajam novusa veterānam Voldemāram Vītoliņam kādreiz bijusi
saruna ar bijušo sporta darbinieku A. Nadoļski, kurš
savos jaunības gados braucis uz tālbraucēju kuģiem.
Viņš stāstījis, ka ārvalstu ostu nabadzīgajos krodziņos
spēlēta novusam ļoti līdzīga spēle. Kāds, toreizējās akciju sabiedrības „Faulbaums” kuģu namdaris, pēc Anglijā
izgatavotā rasējuma, izgatavojis Latvijā pirmo novusa
galdu. Ja varam ticēt A. Nadoļska stāstījumam, tad tas ir
bijis ap 1927. gadu un kā pirmās ir bijušas ostas pilsētas
Ventspils, Liepāja un Rīga, kur sākusi attīstīties novusa
spēle Latvijā. Vēlākos gados iegūtie materiāli tiešām apstiprina A. Nadoļska stāstīto, ka novusam līdzīga spēle
spēlēta vairākās pasaules vietās. Novusa federācijas rīcībā ir nonācis novusa galds, kurš izgatavots apmēram 1928. gadā!
Pirmie novusa spēles noteikumi saglabājušies no 1932. gada, kurus izdevis P. Tjutenikovs. Arī viņš raksta, ka šo galda biljarda spēli Latvijā jau spēlē vairāk nekā 5 gadus,
tamdēļ varam pieņemt par novusa spēles sākumu Latvijā 1927. gadu. P. Tjutenikovs
raksta, ka šo spēli sauc gan „novus”, gan „korona”. Tamdēļ varam uzskatīt, ka mūsu novusam un Igaunijas koronai ir kopēja izcelsme. Varbūt arī Igaunijā tā sāka attīstīties no
ostas pilsētām. Tikai pateicoties dažādai entuziasma pakāpei, mūsu Republikā novuss ir
attīstījies daudz straujāk un tamdēļ kļuvis par nacionālo sporta veidu.
Godinot Latvijas valsti simtajā dzimšanas dienā, Mērsraga vidusskolā, 25. novembrī
notika Mērsraga kausa izcīņa novusā. Pēc saspringtām un interesantām cīņām vietu sadalījums sekojošs – trešajā vietā Ivars Indruškevičs, otrais Arnis Sūna, bet kausa ieguvējs
Normunds Kupcāns. Paldies, visiem dalībniekiem par sacensību apmeklējumu un Latvijai simtajā dzimšanas dienā novēlam daudz laimes, mīlestības un sportiskos panākumus
pasaules arēnās!
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs

Mērsraga Informācijas centrs
gadu noslēdz ar Māras Tīmanes
darbu izstādi „Sirds ceļš”
Ja novembra mēnesi Mērsraga Informācijas centrs aizvadīja vēstures zīmē, tad decembri gribas paturpināt ar
ko latvisku.
Māra Tīmane ir ārkārtīgi radoša personība, Māras
dārza pirtiņas saimniece, kas savu ikdienas dzīvi savijusi
ar Aizputes novada Kazdangu.
Autore izstādei devusi nosaukumu „Sirds ceļš”. Arī
man par Māru ir savs īpašais stāsts. Iepazinu viņu vides
gidu apmācībās un sapratu – tas ir īsts sirdscilvēks, ar dziļām saknēm savā novadā, savā dzimtenē. Regulāri redzēju, ka viņa savās pierakstu kladēs ne vien raksta, bet arī ik
reizi ko zīmē. Latvju zīmes. Un izrādās, tās viņai krājušās
jau kopš 2010. gada.
Šis pašizteiksmes veids pie mākslinieces atnācis pēc
„Pirts skolas” nodarbībām pie Sarmītes Strautmanes un
pašas organizētajiem Tibetas bļodu meditācijas vakariem
Kazdangas pilī. Māra spēlējusies ar vārdiem, rakstiem,
zīmēm, bet tā arī pirms diviem gadiem pašai nav izdevies
izstādei dot nosaukumu, pie tā palīdzējusi tikt iepriekš
minētā Sarmīte Strautmane.
Kad Mārai jautāju par to, kas ir viņas iedvesmas avoti,
par viņas atbildi nemaz nešaubījos – tie ir cilvēki, daba un
mūzika. Protams, galvenokārt, daba, jo liela daļa radošo
darbu pie Māras atceļojuši tieši meditācijās.
Viņasprāt, šo radīšanas procesu ir neiespējami aprakstīt. Tāpat kā dzejniekam atnāk dzejolis, tā Māra savas
sajūtas pieraksta ar zīmēm un krāsām. Būtībā katra glezniņa ir kā portāls, caur kuru cilvēks, kuru tā uzrunā, var
ieskatīties sevī.
Tas, ka Mārai patīk radīt skaistas lietas un labas sajūtas, kā arī dalīties savās prasmēs un zināšanās, šķiet, katram, kura dzīvē viņa ienāk, ir patiesi skaidrs. Viņas sirds
visupirms dzīvo pirtī, jo Māra ir pirtniece un tad, kā viņa
pati saka, tā dzīvo krāsu kastē un Aizputes muzeja Saimes
istabā, kur viņa strādā par muzejpedagogu. Tagad viņa ir
arī vides gids.
Ziemassvētki ir sirsnības, gaišuma, dvēseliska miera
laiks, vismaz tā tam vajadzētu būt, un tāpēc Māra visiem
vēl sapņot un tiekties uz saviem sapņiem. „Tad, kad cilvēks dara to, kas viņam patīk un sagādā prieku, viņš ir

26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa dambretē

laimīgs. Ja katrs no mums klausītu savai sirdij un darītu sirdij tīkamas lietas, tad visapkārt būtu daudz vairāk
laimīgu cilvēku. Dariet visu ar prieku, ja nevarat darīt ar
prieku, tad nedariet nemaz.” Izstādes autore uzskata – „Ar
prieku darītam darbam ir pavisam cita svētība.”
Tāpat viņa iesaka arī pamēģināt, darīt, radīt jaunas lietas, jo tikai tā var saprast, kas katram patīk vai nepatīk. To
Māra zina arī no personīgās pieredzes, jo, ja pirms trim
gadiem viņai kāds sacītu, ka viņas darbi vairāku gadu garumā ceļos no viena ciema uz otru, no pilsētas uz pilsētu, viņa nodomātu, ka runātājs sajucis prātā. „Esiet savas
dzīves radītāji! Esiet laimīgi! Esiet radoši!”, tā 2018. gada
izskaņā mums visiem vēl Māra Tīmane. Izstāde būs apskatāma līdz 2018. gada 31. decembrim.

Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs

14. novembrī Latvijas patriotiskās nedēļas ietvaros Mērsraga
vidusskolas telpās norisinājās
Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa dambretē. Dambretes turnīrs
notika sadarbībā ar Latvijas dambretes attīstības biedrības valdes
priekšsēdētāju Vitautu Budreiku.
Jaunie dambretisti sacentās trīs
grupās, un sacensībās pavisam
piedalījās 99 dalībnieki. Pēc sešu
kārtu izspēles sākumskolas grupā
pie pirmajām trīs vietām meiteņu
konkurencē tika Anna Karlsone,
Foto: Santa Pūliņa
Rebeka Strautmane, Marta Šterna,
bet zēnu konkurencē Kristaps Brunsliepa, Kaspars Brenčevs un Roberts Rožkalns.
Pamatskolas grupā pirmās trīs vietas meiteņu konkurencē izcīnīja Rebeka Stepānova,
Amanda Mosa un Laura Ķiršakmene, bet starp zēniem pirmajās trīs vietās Rihards Baņģis, Ingus Pērkons un Daniels Karlsons.
Vidusskolas grupā godalgotās vietas saņēma Amanda Janberga, Denīze Krauča un
Klinta Brinkmane, kā arī Dāvis Arbidāns, Kaspars Grīnbergs-Zaļkalns un Arnols Luksis.
Paldies visām skolotājām, kas palīdzēja turnīra tiesāšanā. Vitauts Budreika ar izlozes
palīdzību desmit bērniem dāvināja dambretes komplektus, lai ikdienā būtu iespēja dambretes prasmes attīstīt vēl labāk.
Visu dalībnieku vārdā sakām paldies Vitautam par augsta līmeņa turnīra organizēšanu Mērsraga vidusskolā, gaidīsim ciemos arī nākamajā gadā!
Dambretes treneris Ikars Žīgurs
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv
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Manai Latvijai 100!
Latvija, kāda Tu mums esi? Kā ielūkoties
Tavā dvēselē? Vai vēstures faktus šķetinot, panākumus un sasniegumus vērtējot? Vai uzplēšot senās brūces par sāpēm un zaudēto? Vai
pavisam neierasti – svinot Tevi, mana Latvija!
Svinot to, ka esi brīva un tautas mīlēta. Savā
simtgadu klēpī Tu esi izauklējusi tautu, kas
Tevis dēļ celsies, dziedās un dies. Tev, mana
Latvija!
17. novembra vakarā, Mērsraga Tautas
namā tika atzīmēta Latvijas Republikas
proklamēšanas simtā gadadiena. Svētki,
kam Latvija gatavojās visu gadu, un
arī Mērsragā tie tika nosvinēti sirsnīgā
koncertā „Manai Latvijai 100”.
Koncertā piedalījās Mērsraga Tautas
nama kolektīvi – jauktais koris „Pa
vējam” (vadītāja Aija Barovska), bērnu
deju kolektīvs „Pastaliņas” (vadītāja
Sarmīte Laure), bērnu popgrupa
(vadītāja Aija Barovska), jauniešu deju
kolektīvs „Trejdeksnis” (vadītāja Sarmīte
Laure), vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Paisums” (vadītāja Sarmīte Laure), deju
kopa „Silva” (vadītāja Silva Štreinerte).
Koncertu ar dzeju papildināja Elīna
Rožkalne-Misiķe, Emīlija Misiķe, Alise
Oboleviča, Dārta Krūze, Ritma Vinklere, Valda Zvirgzdiņa, Guntis
Dvorecis un Viktors Birznieks, bet Krūžu ģimene mūs priecēja,
izdziedot grupas „Prāta vētra” dziesmu „Mana dziesma”.
Koncerts bija sirsnīgs un emocijām pilns ne tikai dalībniekiem,
bet arī skatītājiem. Pasākuma laikā tika pasniegti arī goda raksti,
par labiem darbiem Mērsraga un to iedzīvotāju labā. Tos saņēma –
Elīna Rožkalne-Misiķe, Sandija Štreinerte, Jurģis JozupupeUpesjozups, Eva Garbaļdeva, Daiga Krugaļauža un Ikars Žīgurs.
Ar ziediem, laba vēlējumiem un pateicību tika godināta arī Velta
Erķe, kas šogad saņēma goda rakstu kā „Goda mērsradznieks”. Kā
pati Erķes kundze atzina, viņa visu mūžu godprātīgi strādājusi
Mērsraga labā, un cik vien būs spēka to arī turpinās.

Ü
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Mērsraga novada
Domes sēdēs lemtais
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2018. gada 23. novembra kārtējā sēde:

Lai Latvijas jubilejas koncerts veiksmīgi noritētu un varētu
priecēt mērsradzniekus, palīgā man nāca un lielu paldies vēlos
teikt – Aijai Barovskai, Sarmītei Laurei, Silvai Štreinertei,
Jānim Kaļiņičenko, Vinetai Melderei, Ritmai Vinklerei, Valdai
Zvirgzdiņai, Guntim Dvoreckim, Viktoram Birzniekam un
viņa meitai Līgai un mazdēliņam, Elīnai Rožkalnei-Misiķei
un Emīlijai Misiķei, Alisei Obolevičai, Aijai ŠtreinerteiRoļai un Sandijai Štreinertei par dekorācijām, Krūžu
ģimenei, Dārtai Krūzei, korim „Pa vējam”, deju kolektīviem
„Pastaliņas”, „Trejdeksnis” un „Paisums”, deju kopai „Silva”,
bērnu popgrupai, Mērsraga novada pašvaldībai un Mērsraga
novada domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam. Par skaistajām
fotogrāfijām paldies saku Kerijai Kiekstai un Laurai Elizabetei
Ķiršakmenei. Paldies saku arī Engures deju kolektīvu vadītājai
Evijai Bergmanei par tērpiem deju kolektīvam „Paisums” un arī
Mērsraga vidusskolas direktorei Ilzei Indruškevičai par tērpiem
jauniešu deju kolektīvam „Trejdeksnis”, Sandijai Štreinertei un
rokdarbu klubiņam par skaistajām piespraudēm korim „Pa vējam”.
Nevaru nepieminēt un gribu pateikt paldies Silvai Štreinertei un
Aijai Štreinertei-Roļai, kas dažas stundas pirms koncerta, spītējot
aukstumam, Mērsraga centrā iededza svecītes. Paldies, Jums
visiem!
Mērsraga Tautas nama vadītāja Ieva Oboleviča

1. Atbrīvot Lauri Karlsonu no Mērsraga novada Domes deputāta
pienākumu pildīšanas, pēc paša vēlēšanās;
2. Noteikt lietošanas mērķi nekustamā īpašuma „Upesgrīvas Upes
krasti”, Mērsraga novads, ietilpstošajai zemes vienībai 0,2973 ha platībā Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
3. Noteikt lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam Zvejnieku
iela 29A, Mērsrags, Mērsraga novads, 1,78 ha platībā Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
4. Par Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas locekli iecelt Mudīti Neilandi;
5. Apstiprināt jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
10,61 euro apmērā par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neieskaitot PVN. Mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā maksa stājas spēkā no 2019. gada 1. janvāra;
6. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2018 „Par koku ciršanu
ārpus meža Mērsraga novadā”;
7. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11/2018 „Mērsraga novada
teritorijas un nekustamo īpašumu kopšanas, uzturēšanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas noteikumi”;
8. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF)
izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē – Publisko ūdeņu pārvaldība apakšaktivitātē – 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes un iesniegt projekta „Gājēju laipas uz jūru izveidošana Upesgrīvas
pagastā” iesniegumu.
9. Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar 01.09.2018.
Mērsraga vidusskolas sociālajam pedagogam 710,00 euro (septiņi simti
desmit eiro un 00 centu);
Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar 01.09.2018.
Mērsraga vidusskolas pulciņu pedagogiem 710,00 euro (septiņi simti
desmit eiro un 00 centu);
Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas likmi ar 01.09.2018.
Mērsraga vidusskolas pagarināto darba dienas grupu pedagogiem
710,00 euro (septiņi simti desmit eiro un 00 centu).
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv, sadaļā
„Domes sēžu protokoli”.

Sekretāre M. Brāle

Par labu dāvanas ideju... „Sprīdīšu” laimīgā zeme – Mērsrags

Jau 2016. gadā Mērsraga novada pašvaldības
policists Egīls Bolmanis mums visiem ieteica
labu ideju dāvanai. Ziemassvētki, kā parasti,
mums saistās ar lielo apdāvināšanos, ar prātojumiem, ko nu kuram nopirkt, par kādām
naudiņām, un vai apdāvinātajam tas vispār ir
vajadzīgs. Egīls ieteica dāvanu, kura tiešām ir
noderīga gan lielam, gan mazam, un kura ir ļoti
svarīga tieši gada tumšākajā laikā, proti, atstarotāji! Tos var nopirkt, bet tos var arī izgatavot
savām rokām, un pasniegt kā mazu, bet ļoti
noderīgu dāvanu. Tomēr visi zinām, cik grūti ir
„pieķibināt” pie skolēna drēbēm atstarotāju un
vēl to nosargāt no pazušanas, un zinām, cik neiespējami ir pusaudzi pierunāt valkāt „nestilīgo”
atstarojošo vesti. Šai problēmai ir rasts vienkāršs
risinājums– izstrādājumi no atstarojošās dzijas.
Arī tādiem, kas nemāk adīt vai tamborēt, ir atrodami piedāvājumi – var iegādāties jau gatavus
izstrādājumus, kā arī uzgludināmos atstarotājus,
kas jebkuram apģērbam piešķirs odziņu. Tā jūsu
tuvais kļūs redzams uz ielas arī vistumšākajās
diennakts stundās. Kas gan var būt sirsnīgāka
Ziemassvētku dāvana, kā pašrocīgi adīta silta
cepure, šalle vai cimdiņi, kas turklāt tumsā skaisti mirdz un sargā apdāvināto ne
tikai no aukstuma, bet arī no briesmām!

Ü

Mazie „Sprīdīši” Latvijas simto dzimšanas dienu
sagaidīja ļoti darbīgi! Vispirms noskaidrojām, kas
tad mums ir Latvija? Mums tā ir mājas, tētis, mamma, brāļi, māsas, omes un opji un tante, onkuļi, pie
kuriem braucam ciemos. Un arī tās labās mājas, kur
ir forši, un var palikt pa nakti. Un Latvijā ir diena
un nakts, vasara un ziema. Un vēl Latvijā ir sniegs
un jūra, un rīt mežā bija sēnes un vakar būs āboli,
zemenes un varavīksne. Latvija ir brīnumaina zeme
un vēl brīnišķīgāki ir Latvijas bērni!
Latvija ir Mērsrags, kurā mēs dzīvojam. Dodoties ceļojumā pa dzimto ciemu, secinājām, ka
Mērsragā daudz vietu, uz kurieni vērts aizbraukt
un aiziet ne reizi vien.
Tā kā vērtība, par kuru runājām šajā svētku
laikā bija laipnība, tad devāmies meklēt laipnus,
jaukus cilvēkus. Tādus mēs atradām uzņēmumā
„Mežzīles”. Saimniece Skaidrīte un viņas kolēģe
Lāsma savā ceptuvē mūs uzņēma ļoti silti un smaržīgi! Abas tik omulīgas un smaidīgas! Lūk, tā, bērni, sagaida ciemiņus! Varējām paskatīties kur un kā
cepas pīrāgi, smalkmaizītes un citi gardumi. Varējām arī pagaršot! Ceļamaizei Skaidrīte pat apelsīnus mums iedeva. Bērniem vajagot vitamīnus. No
sirds sakām paldies viņai, ka atļāva ielūkoties savā
meistardarbnīcā!

Piedalies konkursā
„Meklējam skanīgāko
Mērsraga saukli kopā!”
2018. gada nogalē aicinu visus novada iedzīvotājus piedalīties Mērsraga novada saukļu konkursā, kur
katrs aicināts iesūtīt savu Mērsraga novada saukļa variantu. Labākie saukļi tiks izmantoti 2019. gadā Mērsraga suvenīru izgatavošanā. Bet uzvarētājs – sauklis
būs redzams uz jaunās Mērsraga novada brošūras
(bukleta).
Grūtākais darbs būs atlasīt vispiemērotākos saukļus, tāpēc to darīšu kopā ar novada cilvēkiem (dažādu
jomu pārstāvjiem) jeb – īpaši šim konkursam izveidotu komisiju. Labākais sauklis būs viens no komponentiem novada tēla veidošanā – tas parādīsies ne vien
informatīvajos izdevumos, bet arī novada mājaslapā
un tiks izmantots arī dažādos pasākumos. Paldies jau
iepriekš visiem, kuri gatavi iesaistīties, iesūtot savas
saukļu idejas!
Saukļu idejas var nogādāt personīgi Mērsraga Informācijas centrā līdz 27. decembra plkst. 16.00 vai
sūtīt uz e-pastu: infocentrs@mersrags.lv atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.
Ar nolikumu var iepazīties Mērsraga novada mājaslapā. Gaidu Jūsu spārnotās idejas!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs

Tālāk
sekojām
pīrādziņiem pa pēdām un nonācām
konditorejā. Aiz letes
mums
uzsmaidīja
pārdevēja Santa. Bērni paši izvēlējās gardumu, pirka un pie
galdiņiem, kā jau kafejnīcā, omulīgi tērzējot, visu notiesāja.
Mājupceļā nokāpām
līdz ostai, nofotografējāmies pie jahtas
„Palsa”.
Ceļojums turpinājās uz Mērsraga bāku
un skaisto jūras malu.
Bāka patiešām cēla un
glīta! Izskrējāmies gar jūras malu, sagleznojām smilšu
gleznas un tālāk – uz Engures ezeru, kurš arī atrodas
mūsu Mērsragā! Noskaidrojām, ka ezerā atrodas
laivas, ar kurām brauc zvejot zivis. Ezerā dzīvo
līdakas, asari un līņi. Un vēl Engures ezers ir garākais
ezers Latvijā! „Sprīdīši” tagad visiem varēs stāstīt, cik
Mērsragā daudz skaistu, interesantu vietu!

Pašā Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā
izcepām gardu kliņģeri – 100 formā. Bērni cītīgi
veltnēja, rullēja un kaisīja sēkliņas! Un rezultāts
iznāca pārsteidzoši skaists! Godam pastrādāts!
Daudz laimes un prieka mūsu mājās!
„Sprīdīšu” grupas audzinātāja Vaira

Mērsraga novada sociālais dienests

PAŠVALDĪBAS sadarbībā ar biedrību
AUTOBUSA „Latvijas Sarkanais Krusts”
grafiks 2019. gadam īsteno līgumu par Eiropas Atbalsta fonda
 Pašvaldības autobuss uz Talsiem kursē 1 reizi mēnesī – mēneša otrajā ceturtdienā
plkst. 08.30;
 Pašvaldības autobuss uz Tukumu kursē 1 reizi mēnesī – mēneša trešajā ceturtdienā
plkst. 08.30;
 Braucienam jāpiesakās iepriekš pie sekretāres. Biļetes var iegādāties pašvaldības kasē!
Uz Talsiem
10. janvāris
14. februāris
14. marts
11. aprīlis
9. maijs
13. jūnijs
11. jūlijs
8. augusts
12. septembris
10. oktobris
14. novembris
12. decembris

Uz Tukumu
17. janvāris
21. februāris
21. marts
18. aprīlis
16. maijs
20. jūnijs
18. jūlijs
15. augusts
19. septembris
17. oktobris
21. novembris
19. decembris

vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošanu

Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās
nenodrošinātības veidu risināšanu:
• Nenodrošinātība ar pārtiku;
• Mājsaimniecību ar bērniem materiālā nenodrošinātība.
Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras
atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm
(personām), kuru vidējie ienākumi mēnesī
nepārsniedz 188 EUR. Ja iepriekšminētajās
ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt
arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un
saimniecības preces (katram bērnam vecumā
līdz 17 gadiem) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz
16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā
no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus sa-

ņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā
līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt
higiēnas preču maziem bērniem komplektus.
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības
publiskos iepirkumus veic Sabiedrības integrācijas fonds. Iepirkuma ietvaros paredzēta
iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un
piegāde atbalsta paku uzglabāšanas/izdales
vietās.

Atbalsta komplektus
Mērsraga novadā izsniedz:
Izdales vietas adrese
Mērsraga novada sociālais dienests, Lielā
iela 53, Mērsraga novads
Kontaktinformācija izdales vietai
Gunta Fībiga, tel. 63237708, 26464443
Darba laiks
Pirmdienas, trešdienas 9.00–12.00
		
13.00–17.00
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Pateicības
Ir nosvinēta Latvijas simtā dzimšanas diena un manējā arī, un joprojām mums ir starpība nieka 15 gadi.
Esmu ļoti pateicīga visiem – gan
draugiem, gan nedraugiem, kas mani
izvirzīja šim augstākajam apbalvojumam novadā „Goda mērsradznieks”.
Centīšos Jūsu uzticību attaisnot.
Saku sirsnīgu paldies visiem, kas
mani apsveica, saņemot šo godpilno
balvu kā Mērsraga patriote (tāda arī
esmu). Saku sirsnīgu paldies visiem,
kas mani apsveica manā lielajā, nozīmīgajā jubilejā – gan draugiem, gan
domu biedriem, gan vienkārši pa

ceļam satiktam cilvēkam. Vēl gribu
atzīmēt un izteikt apbrīnu un sajūsmu visiem, kas sagatavoja un sarīkoja
brīnišķīgo svētku koncertu. Saku lielu paldies par skaisto labdarības koncertu un labo domu šādu pasākumu
rīkot vairāku gadu garumā. Lai tikpat
skaista zeļ un zied mūsu Latvija un
arī Mērsrags!
Novēlu visiem, visiem mērsradzniekiem laimīgu, veiksmīgu un
Dieva svētītu Jauno 2019. gadu.
Ar patiesu cieņu
Velta Erķe

IK „Š. TIMS” ziedu meitenēm un Aijai personīgi! Patiesi sirsnīgs paldies
par pozitīvām domām un vārdiem, aizrautīgu iesaisti, spēcinošu atbalstu un
veiksmīgiem kopīgajiem darbiem, kas paveikti šī gada garumā!
Mūzikas un mākslas skolas direktore Alita Ozoliņa

Sludinājumi

Līdzjūtības



Profesionāla elektriķa pakalpojumi (video novērošana, signalizācija). Tālrunis 25610564.

Veikalā

„Master”,
Rojā, Bangu ielā 2

Lielais cenu kritums!
Atlaides sākot
no 10% līdz 20%
Atlaides spēkā
no 17.12. līdz 30.12.

A pasākumi
14.12.
16.12.
16.12.
22.12.
26.12.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds.
(L. Vāczemnieks)

Visdziļākā līdzjūtība Ingai, no
vecmāmiņas atvadoties.
Kolēģi pašvaldībā
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.
		
(Ā. Elksne)

6. klase un audzinātāja

Mērsraga sporta halle
Mērsraga vidusskola
Mērsraga sporta halle
Priekules halle
Mērsraga vidusskola

17.00
10.00
12.00
10.00
10.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

Izsakām līdzjūtību Normundam Jefrēmovam, mammu mūžībā
pavadot.
Kolēģi NAI

Skumju brīdī esam kopā ar
Mārtiņu un ģimeni, omīti aizsaulē
aizvadot.

decembrī

Mērsraga kausa izcīņa florbolā – 10. posms
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 10. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 10. posms
Priekules kausa izcīņa telpu futbolā
Mērsraga kauss basketbola „mīnusos”

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Tikai klusa sāpe sirdī,
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
		
(J. Silazars)

Izsakām līdzjūtību Artūram
Veinbergam, omīti zaudējot.
8. klase, vecāki un audzinātāja

Redaktore Madara Brāle
28757923

