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Redaktores sleja

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
līgumu pārslēgšana
ar AAS „Piejūra”!

Amerikāņu ģimenes psihoterapeite
Virdžīnija
Satīra: „Es esmu es.
Nākamais
Visā pasaulē nav
„Mērsraga Avīzes”
neviena, kas būtu
numurs iznāks
tieši tāds pats kā
es. Ir cilvēki, kuri
16. martā.
daļēji man līdzinās,
tīt līdz
Materiālus var iesū
taču neviens nav
13. martam!
pilnīgi tāds pats kā
es. Man pieder viss,
Paldies!
kas ir mans – mans
ķermenis, arī viss,
ko tas dara; mans prāts, arī visas domas un idejas; manas acis,
arī visi tēli, ko tās redz; manas jūtas, lai kādas tās būtu; mana
mute un visi vārdi, kas nāk no tās, – pieklājīgi, maigi un asi,
pareizi vai nepareizi; mana balss – skaļa un klusa; visa mana
darbība – kā pret citiem, tā pret sevi vērsta. Man pieder manas
fantāzijas, mani sapņi, manas cerības, manas bailes. Man pieder visas manas uzvaras un panākumi, visas manas neveiksmes un kļūdas. Es spēju redzēt, dzirdēt, just, domāt, runāt un
darīt. Man pieder mans „es”, un tāpēc es spēju izveidot sevi.”
Es tikai piebilstu – straujajos dzīves tempos nepazaudēt savu
„es”, turēties pie tā, lai jebkuras pārmaiņas veidotu mūs tikai
labākus!

Zināšanai!

VISS KAIMIŅU DĒĻ

26.02.2018.
10:00–12:00
Upesgrīvas Saieta nams; 13:00–17:00 Mērsraga
Informācijas centrs, Mērsrags.
27.02.2018. 10:00–12:00 Upesgrīvas
Saieta nams; 13:00–17:00 Mērsraga
Informācijas centrs, Mērsrags.
01.03.2018. 9:00–12:00; 13:00–16:00
Mērsraga Informācijas centrs, Mērsrags.
05.03.2018.
9:00–12:00;
13:00–16:00
Mērsraga Informācijas centrs, Mērsrags.
06.03.2018. 9:00–12:00; 13:00–16:00
Mērsraga Informācijas centrs, Mērsrags.
Iedzīvotājiem, kuriem nav iespēja līgumu, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pārslēgt AAS „Piejūra” birojos vai
organizētajos izbraukumos, to var izdarīt,
rakstot e-pastu.
• Iedzīvotājs nosūta savus datus uz AAS
„Piejūra” e-pastu: info@piejuraatkritumi.lv
– vārds, uzvārds;
– personas kods;
– adrese;
– tālrunis;
– e-pasts;
– esošais vai vēlamais sadzīves atkritumu
konteinera tilpums;
– vēlamais izvešanas biežums;
– informāciju par to, vai esošais konteiners ir personīgais vai Eco Baltia vide īpašums.
Pēc e-pasta saņemšanas, AAS „Piejūra”
darbinieks sazināsies ar iedzīvotāju.
* Maisus iedzīvotājs pērk, ja:
1. Ir plānots papildus atkritumu apjoms,
esošā konteinera tilpumam. Pilnos maisus
novieto pie konteinera un, atkritumu savākšanas dienā tos izved.
2. Atkritumu savākšanas mašīna nevar
piebraukt pie iedzīvotāja dzīvesvietas.
3. Ir saņemta vienošanās, ka atkritumi
tiek izvesti tikai maisos un iedzīvotājam nav
konteinera. Vienošanās rakstiskā veidā jāuzrāda, pārslēdzot līgumu.

MĒRSRAGA
TAUTAS NAMĀ
10.MARTĀ PLKST.18:00
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Domes sēdē
Mērsraga novada domes 2018. gada
16. janvāra sēdē nolēma:
1. 1) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu 1 654 399 euro apmērā.
2) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumu
plānu 2 108 699 euro apmērā.
3) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada Aizņēmumu pamatsummu atmaksu Valsts kasei 127 334 euro apmērā.
4) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada Aizņēmumu no Valsts kases 624 326 euro apmērā, valsts un Eiropas
Savienības atbalstītā projekta „Mērsraga novada brīvdabas estrādes „Jēgerleja” pārbūve”
un projekta „Aktīvās atpūtas zāles būvniecība” realizācijai.
5) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada aizņēmumu procentu atmaksas plānu 46 885 euro apmērā.
6) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības galvotās saistības 2018. gadam
16 329 euro apmērā.
Apstiprināt aizņēmuma pamatsummas
maksājumu 2018. gadam AS SEB Bankai, 16 000 euro apmērā saskaņā ar līgumu
Nr. TA 1137 un maksājumu grafiku, palielinot Mērsraga novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Mērsraga Ūdens pamatkapi
tālu 2018. gadā par 16 000 euro.
8) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikumu pašvaldības
galvenajā kasē un norēķinu kontos AS SEB
Banka, AS Swedbanka un Valsts kasē uz
31.12.2017. 21 464 euro apmērā. Tajā skaitā:
pamatbudžetā 20 193 euro, speciālajā budžetā 1 000 euro, ziedojumu budžetā 271 euro.
9) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plānu
7 000 euro apmērā.
10) Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plānu
2018. gadam 8 000 euro apmērā.
11) Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 1/2018 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžetu”.
2. Mērsraga novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijā iecelt Mārtiņu Ralli.
3. 1) Atcelt Mērsraga novada domes
21.11.2017 sēdes (protokols Nr. 20) lēmumu
Nr. 8 „Par nekustamā īpašuma „Silmaļi” sadalīšanu”;
2) Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Silmaļi”, atdalot zemes vienību 4,5 ha platībā.
4. Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Mērsraga novadā”.
5. Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsraga novadā”.
6. 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 „Dažādu
Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un dabas
aizsardzības interesēm Mērsraga novadā”
iesniegumu.
7. 1) Ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta „Mērsraga novada brīvdabas estrādes „Jēgerleja” pārbūve” īstenošanai, kas ir
Mērsraga novada pašvaldības prioritārais
investīciju projekts 2018. gadā, par summu
53 064,81 euro, atliktā maksājuma termiņš
2 gadi, aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš 10 gadi. Aizņēmumu garantē ar Mērsraga novada pašvaldības budžetu;
2) Atzīt par spēku zaudējušu 2018. gada
2. janvāra Mērsraga novada domes ārkārtas
sēdes lēmumu Nr. 1. (protokols Nr. 1).
8. Grozīt 24.02.2017. ārkārtas domes sē
des lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 5) „Par
sporta zāles būvniecību”, 1. punktu izteikt
šādā redakcijā: Apstiprināt Sporta zāles būvniecības kopējās izmaksas 766757.65 euro
apjomā. 3. punktu šādā redakcijā: Mērsraga
novada pašvaldībai Sporta zāles būvniecības
realizācijai nepieciešams ņemt aizņēmumu
Valsts kasē 766 757.65 euro apmērā. Aizņēmumu Valsts kasē izņemt vidējā termiņā:
2017. gadā – 194 456,63 euro; 2018. gadā –
572 301,02 euro.

Jaunumi PII „Dārta”
Dārtai vārda diena –
kukainīšu balle. Bitīte
balli rīkoja, kukainīši ballē
dejoja. Kādā janvāra rītā
katra PII „Dārta” grupiņa
saņēma ielūgumu uz bitītes
Dārtas vārda dienas ballīti.
Katras grupiņas uzdevums
bija sagatavot savam kukainītim atbilstošu masku,
radziņus vai ko citu, pēc
izvēles. Dāvanā bitīte Dārta vēlējās saņemt muzikāli skanīgus
priekšnesumus. Vārda dienas rītā
6. februārī, visi kukainīši atnāca
apsveikt bitīti Dārtu – ieradās bitītes – „Pīlādzīši”, bizbizmārītes –
„Kastanīši”, sienāzīši – „Zīļuki” un
zirneklīši – „Sprīdīši”. Bitīte Dārta
bija aizgulējusies pati savā vārda
dienā – visi kopā modinājām. Bitītei pārsteigums, visi sanākuši un tik
skaisti sapucējušies, sāka steigt gatavot cienastu – kliņģeri. Kamēr kliņģeris cepās, katra grupiņa uzdāvina
bitītei muzikālu, kustīgu un lustīgu
priekšnesumu. Ballīte turpinās ar
dažādām jautrām rotaļām.. kamēr,
kliņģeris gandrīz piedeg. Labi gan,
ka kliņģeris tika glābts un bitīte
Dārta cēla galdā – 5 kliņģerus, kuri
izveidoja vārdu – DĀRTA. Noskan
vēl pēdējā dziesma – „Dārtai šodien
vārda diena” un ballīte var beigties,
visi mielojas un gaida pavasari.
Paldies, vēlos teikt visiem PII „Dār
ta” darbiniekiem, kuri palīdzēja un
vecākiem, kuri bija iesaistīti.
Dārtas saimes bite Elīna
Sportisks piedzīvojums „Pēddzinis – 2018” Piektdienas rītā
12. janvārī PII „Dārta” bija manāma
neparasta rosība, varēja noprast, ka
notiek gatavošanās kādam īpašam
notikumam, jo dārtenieki pulcējās
pie galvenās ieejas durvīm. Un tad
viņš nāca galvu izslējis... Tas tiešām
ir kaķis Herkuless, tik patmīlīgs,
iedomīgs un pat nekautrējas palielīties ar saviem „varoņdarbiem”, viņaprāt – sasniegumiem. Viņš savā
lepnībā ierosina, tikko iesākušos
Suņa gadu pārdēvēt par Kaķa gadu,
jo, lūk, vienmēr tik laipnais un uzticamais sunītis Pifs nav ieradies
uz šo, tik svarīgo pasākumu – Suņa
gada atklāšanas svētkiem. Vai tam
ir kāds nopietns iemesls? Izrādās
ir, un patiesība drīz vien atklājas,

kad aizelsies atskrien Pifs, kaklā
nesdams savādu atribūtiku, kura
izskatās pēc „suņa mājas” durvīm,
kas pieķēdēta pašam nelaimīgajam nesējam. Tāda pārestība nav
izturama nevienai sirdij un sunīša
pierē jaušamas dziļas dusmu rievas.
Herkulesa nedarbi tiek atklāti, bet
vai tāpēc Pifs apvainosies, ja steidzīgi darāmi nopietnāki darbi. Pifs
aicina visus dalībniekus iesaistīties
meklēšanas kampaņā, jo daži viņa
draugi – Bingo, Reksis, Rembo un
Čapiņš, bailēs no jaunā gada salūta, aizbēguši no mājām nezināmā
virzienā, tādēļ apkārtnes „ķemmēšana” jāveic uz visām četrām debess
pusēm. Arī Herkuless jūtas vainīgs,
jo viņa pašapziņu pabojāja veiklā pelīte Pīka, kas bija paslēpusies
Pifa kabatā, tāpēc kā draudzības izlīgumu viņš piedāvāja lielu kasti ar
palīglīdzekļiem (gais
mekļi, lupas,
tālskati u.c.), lai atvieglotu meklēšanas darbus un arī pats nolēma doties piedzīvojuma atklāšanā. Tā visi
četru grupu brīvprātīgie meklētāji
devās ceļā. Patīkamais mijās ar lietderīgo, sportisks azarts ar meža taku
apgūšanu un izpēti, meža zvēriņu
sastapšanu, dažādu pārbaudījumu
un uzdevumu paveikšanu. Reizēm
vajag ne vien veiklas kājas, bet arī
gudru un attapīgu galvu, tāpēc pats
galvenais uzdevums tika paveikts –
visi četri dēkaiņi atrasti un atgriezti
mājās. Pifs un Herkuless pateicībā
par iesaistīšanos un drosmi, katram
dalībniekam dāvināja cepumu sunīša formā, kā simbola zīmi jaunajam
Suņa gadam.
Suns iemieso taisnīgumu, nekad
nenodod, un jācer, ka viņa valdīšanas gadā uztraukties nenāksies,
viss notiks tā, kā to būsim pelnījuši.
Mierīgu un veiksmīgu Dzeltenā Zemes Suņa gadu!
Sporta skolotāja Lilita

Jubilejas izstādē „Balttour 2018”
vairāk apmeklētāju nekā pērn!

4. februārī Ķīpsalā noslēdzās 25 gadu jubilejas izstāde „Balttour 2018”, kas
vienuviet pulcēja 860 tūrisma uzņēmumus un to pārstāvjus no 39 pasaules
valstīm. Uzzināt dažādu valstu tūrisma iespējas, atklāt jaunus maršrutus, iegādāties ceļojumu sev un ģimenei bija ieradušies vairāk interesentu nekā pērn –
kopā 29 630. Arī Mērsraga novads tika aktīvi pārstāvēts.
(Foto: R. Rāts)

Jaunumi sportā
GUNTIS DVORECKIS izcīna bronzu sacensībās!
Mērsraga novada pārstāvis Guntis Dvoreckis Ķūļciema kausa izcīņā novusā izcīnīja
trešo vietu. Apsveicam ar panākumu un gaidām vēl godalgotās vietas.
Mērsraga kausa izcīņa dambretē!
27. janvārī Mērsraga vidusskolas telpās norisinājās Mērsraga novada kausa izcīņa
dambretē. Mērsraga vidusskolas dambretes
treneris Ikars Žīgurs bija sapulcinājis kuplu
pulku jauno Mērsraga dambretistu, kas bija
gatavi cīnīties savā starpā un mēģināja arī
atņemt punktus pieredzējušajiem dambretes spēlētājiem. Šoreiz vēl pieredze dominēja pār jaunību, bet dažā spēlē tikai veiksme
vai jauno dambretistu neuzmanības kļūdas
glāba no punktu zaudēšanas pieredzējušos
dambretistus. Un tā, noslēdzoties cīņām un
saskaitot iegūtos punktus, divpadsmit dambretistu kopvērtējumā uzvarēja Ikars Žīgurs,
otrajā vietā Donalds Āboliņš, bet trešajā vietā Ivars Indruškevičs. Paldies visiem
par piedalīšanos!
Janeks Dvoreckis izcīna zeltu galda tenisa sacensībās! 26. janvārī Mērsraga
novada pārstāvis Janeks Dvoreckis Pļavmuižas kausa izcīņā galda tenisā izcīnīja
pirmo vietu. Apsveicam ar panākumu un gaidām vēl godalgotās vietas.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
tālr.: 26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Lielie darbi rit savu gaitu
Lai arī ārā ir ziema un Mērsrags
brīžiem liekas kā aizmidzis, lielie
darbi pie estrādes rekonstrukcijas
un skolas sporta zāles celtniecības
rit savu gaitu. Būvdarbi estrādē ir
praktiski pabeigti, atliek vien sagaidīt pavasari ar sauli un vēju, lai
varētu piekrāsot vietas, kur tas ir
nepieciešams un pabeigt apzaļumošanas darbus. Beidzot pasākumu apmeklētājiem Jēgerlejā vairs
nebūs jāmokās sēžot uz zemajiem,
neērtajiem baļķu soliem un māk
sliniekiem uz galvas nelīs lietus.
Arī skolas sporta zāles būvniecība
virzās uz priekšu un nu jau ir skaidri redzamas jaunās zāles aprises. Ja
laika apstākļi februārī un martā būs
būvniecībai labvēlīgi, tad sporta zāles celtniecību varēs pabeigt līdz jūnija beigām. Paralēli tam ir izdevies
beidzot sakārtot vidusskolas apkuri
uzstādot divus jaunus, ekonomiskākus, bet pietiekami jaudīgus granulu apkures katlus, kas nākotnē
spēs pilnībā nodrošināt gan skolas,
gan sporta zāles apkuri. Arī Upesgrīvas Saieta nams ir ticis pie savas
apkures un ūdens un kanalizācijas
sistēmas, tādēļ telpas ir kļuvušas

daudz mājīgākas un dažādiem pasākumiem piemērotas arī aukstajā
laikā. Ja viss izdosies kā plānots, tad
šajā vasarā tiks sakārtotas ciema attīrīšanas iekārtas, kas nodrošinās
daudz labāku attīrīto notekūdeņu
kvalitāti un ciema centrā jūrā vairs
neplūdīs vāji attīrīti notekūdeņi.
Arī vairākas Mērsraga novada nevalstiskās organizācijas, ar pašvaldības atbalstu, ir aktīvi iesaistījušās projektu rakstīšanā un īsteno
dažādus ar veselīgu dzīvesveidu,
teritoriju labiekārtošanu, dabas
aizsardzību un kultūras mantojuma
saglabāšanu saistītos projektus.
Šis ir laiks, kad mums ar ES fondu
naudas atbalstu ir dota iespēja
maksimāli sakārtot sabiedrisko
infrastruktūru, tādēļ es izsaku
vislielāko pateicību visiem, kuri jau
ir iesaistījušies šajā darbā un aicinu
arī citas nevalstiskās organizācijas
un uzņēmējus būt aktīviem ES
naudas apguvē.
Mērsraga novada domes
priekšsēdētājs
Roberts Šiliņš
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Filmas Mērsraga Tautas namā
2. martā Mērsraga Tautas
namā simtgades filma
„Astoņas zvaigznes”

Mērsraga novada pašvaldība kā Izglītības kvalitātes valsts dienesta sadarbības partneris uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas
perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā
atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiro
pas Sociālā fonda projekta „Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001)
īstenošanu.
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai
laikus identificētu bērnus un jauniešus
ar risku pārtraukt mācības un sniegtu
viņiem personalizētu atbalstu. Projekta
mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus. Projekta mērķa grupa: Vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī
to profesionālās izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie
no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.
2017./2018. m. g. I semestra decembrī
projektā iesaistījusies Mērsraga vidusskola. Projekta ietvaros 3 skolēni saņems
individuālu atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai,
kā arī tiks organizēti sistēmiski atbalsta
pasākumi. Projektā iesaistītie skolēni
atbilstoši individuālā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas

plānam varēs saņemt individuālu atbalstu, kas var ietvert:
• individuālā priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska mazināšanas plāna
izstrādi un tajā ietverto atbalsta pasākumu īstenošanu, tostarp nepieciešamo
speciālistu (pedagoga, psihologa, sociālā
pedagoga, pedagoga palīga, speciālās izglītības pedagoga, surdotulka, asistenta,
logopēda, ergoterapeita) konsultācijas
un atbalsts, izņemot gadījumu, ja to nodrošina no valsts vai pašvaldības budžeta
līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, kā arī atbalsts krīzes situācijā, atbalsts skolas brīvlaikos, papildu konsultācijas mācību priekšmetos;
• sabiedriskā transporta pakalpojuma
izdevumu kompensāciju nokļūšanai no
dzīvesvietas izglītības iestādē un atpakaļ;
• naktsmītnes nodrošināšanu dienesta viesnīcā vai internātā;
• ēdināšanu, izņemot gadījumu, ja to
nodrošina no pašvaldības vai cita budžeta līdzekļiem;
• individuālas lietošanas priekšmetus (apģērbu, apavus, higiēnas preces)
trūcīgiem vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem no
18 gadu vecuma un no maznodrošinātām ģimenēm;
• speciālā transporta nodrošināšanu
izglītojamiem ar invaliditāti, izņemot
gadījumu, ja to nodrošina no valsts vai
pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Informācija par projektu pieejama:
www.pumpurs.lv

2. martā, plkst. 18:00 Mērsraga
Tautas namā tiks demonstrēta Latvijas simtgadei veltīta filma „Astoņas
zvaigznes”. Ieeja brīva.
Filma par latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un
traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem. Režisors: Askolds Saulītis.
Vēsturiski hronoloģisks pētījums par
latviešu strēlnieku bataljoniem, to
veidošanos un dalību Pirmā pasaules
kara kaujās, par Latvijas Neatkarības
kara cīņām līdz pat Krievijas Pilsoņu
kara beigām, kad liela daļa strēlnieku
atgriezās nesen dibinātā Latvijas valstī. Mājās. Pirmais Daugavgrīvas, otrais Rīgas, trešais Kurzemes, ceturtais
Vidzemes, piektais Zemgales, sestais
Tukuma, septītais Bauskas un astotais
Valmieras latviešu strēlnieku bataljons – tā ir Latvija vēl pirms Latvijas.
Un astoņi ar strēlnieku cīņām saistīti
patiesi dzīvesstāsti, kas caurvij vēstījumu, ietverot sevī Latvijas kopējo
likteņstāstu. Filma par astoņām strēlnieku zvaigznēm ir stāsts par vienkāršiem cilvēkiem, kurus izaicināja
Liels Laikmets un, neprasot atļauju,
noteica viņu dzīves robežas.
ASKOLDS SAULĪTIS. Dzimis
Liepājā, mācījies Liepājas lietišķās
mākslas vidusskolā, 20 gadu vecumā pārcēlies uz Rīgu un sācis strādāt
kinostudijā. Paralēli iesaistījies kinoamatieru kustībā, saņēmis vairākas balvas starptautiskos festivālos.
1993. gadā debitējis kā dokumentālā
kino režisors, 1999. gadā vienlaikus

Par publikāciju „Mērsraga novada pašvaldība
sirsnīgi sveic”

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada
27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Datu valsts inspekcija vērsusi uzmanību, ka ir jāizvērtē
pašvaldību rīcība, ka tās informatīvajos izdevumos publicē informāciju par attiecīgajā mēnesī pašvaldībā jaundzimušajiem, noslēgtajām laulībām un jubilāriem, kas satur

informāciju par personu vārdiem, uzvārdiem, vecumu, jo
tādejādi tiek aizskartas fizisko personu pamattiesības un
brīvība, it īpaši privātās dzīves neaizskaramība. Šādu informāciju bez pašu cilvēku piekrišanas nedrīkst publicēt ne
pašvaldību informatīvajos izdevumos, ne to nodot vietējiem laikrakstiem. Lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības, Mērsraga novada pašvaldības izdevumā „Mērsraga
Avīze” turpmāk netiks ievietota publikācija „Mērsraga novada pašvaldība sirsnīgi sveic”.

Tikšanās Kurzemes tūrisma informācijas sniedzējiem

Tikšanās laikā iepazināmies tuvāk
ar interesantiem projektiem, kā „Baltu
ceļš” (Latvija – Lietuva), kura ietvaros
tiek apkopoti objekti, kas saistīti ar baltiem. Kurzemniekiem kuršu tēma, pavisam noteikti, nav sveša, tāpēc iesaistīties aicināts ikviens, informējot gan
par moderniem uzņēmumiem, gan
par objektiem. Sūtīt informāciju var
Kurzemes Plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītājai Aigai Petkevicai:
aiga.petkevica@kurzemesregions.lv
Tāpat Tūrisma informācijas centru
darbinieki tika iepazīstināti ar vides
gidu apmācības projektu Kurzemē
(projekts norisinās sadarbībā ar Lietuvu). Tūrisma informācijas centru darbiniekiem radās ideja iesaistīt projekta
apmācībās arī kultūrvēsturi, ko vides
gidi varētu apgūt.
Kāda ir tūrisma attīstība reģionos
un kas ir prioritārās lietas, ko 2018. ga
dā paveikt:
• Jāizstrādā plāns par vienotu ceļa
norāžu uzstādīšanā visā Latvijā, jo ceļa
norādēm jābūt tūristiem draudzīgām,
tām jāinformē ceļotājus arī par tuvākajiem DUS un naktsmītnēm.
• Jāizstrādā vienotas Latvijas ceļu
kartes, kurās būtu atspoguļojums arī
pa reģioniem.
• Jāveic izmaiņas ceļu shēmā, atceroties par kultūrvēsturiskajiem objektiem jeb tūrismā izmantojamajiem
ceļiem, kā Māras ceļš, lībiešu ceļš, lai

būtu saprotams, kur šādi ceļi sākas,
kurp tie ved un kur noslēdzas.
• Jāmeklē risinājumi arī brūno
ceļa zīmju uzstādīšanā, konkrētāk –
zīmes būtu jāsaskaņo ar pašvaldību,
kas apstiprinātu, vai konkrētā zīme
būs tiešām tūrisma objekta zīme, jo
nereti gadās, ka zīme, kas piemērojama tūrisma objektiem, tomēr ved uz
naktsmītni.
Būs arī jaunumi Kurzemes tūrismā!
1. Jauna, kopīgi izstrādāta Kurzemes tūrisma karte.
2. Citādāks apceļošanas akcijas
„Apceļo Kurzemi” buklets.
3. Kurzemes svētku, jaunumu apkopojums par 2018. gadu.
4. Piektais Latvijas tūrisma informācijas tirgus Preiļos aprīļa beigās.
Tajā būs arī atsevišķs Kurzemes stends.
5. Brīvdabas muzeja Amatnieku
gadatirgus (2.–3. jūnijā).
6. Rīgas pilsētas svētki – 17.–19.
augustā
, kur arī Kurzemes Tūrisma
informācijas sniedzēji aicināti piedalīties.
7. Meklējam žurnālistu, tūroperatoru Kurzemē kā mūsu pasākumu dalībnieku un informācijas atspoguļotāju.
8. Gatavojamies konferencei – apmācībām uzņēmējiem 22. aprīlī Liepājā.
9. Turpinām darbu pie Pārgājienu
maršruta (Jūrtaka) izstrādes, jauno
bukletu gaidot. Pirmā tikšanās jau
14. februārī.

10. Rosinām uz diskusijām ar jauniešiem par tūrismu Kurzemē.
11. Izmaiņas kvalitātes balvas „Lielais Jēkabs” nominācijās, klāt liekot
jaunu „Dižais starts”, kur nominēt varēs
gan jaunās naktsmītnes, gan citus jaunos tūrisma pakalpojuma sniedzējus.
12. Kopīgi papildināsim Kurzeme.
lv mājaslapu, sūtot sev aktuālās izmaiņas uz visitkurzeme@gmail.com.
13. Aicinām kopīgi reklamēt savus
tūrisma objektus, skaistākās vietas,
liekot klāt pie foto ne tikai haštagu ar
vietas nosaukumu (#mērsrags), bet arī
pievienojot reģiona haštagu – #visitkurzeme sociālajos tīklos.
14. Tapis arī jauns izdevums „Kurzeme ģimenēm ar bērniem”, kurā būs
45–50 ģimenēm ar bērniem draudzīgi
objekti.
15. Būs arī jauns izdevums „Kurzemes ziņu lapa”, kurā tiks atspoguļota
KTA darbība, paveiktais, jaunumi tūrismā utml.
Šogad vairāk pieturēsimies arī industriālā mantojuma tēmai, kuras
ietvaros taps jauns industriālā mantojuma maršruts ar 60 objektiem.
Mērsragam visaktuālākā varētu būt
Virtuālā tūre par piecām tematikām:
dzirnavas, bijušās ražotnes, bijušo
dzelzceļu līniju objekti, kā arī ūdenstorņi un bākas.
Inga Dzērve

veidojis savus pirmos un pagaidām
vienīgos mēģinājumus citos filmu
veidos – animācijas īsfilmu un spēles īsfilmu. Ieguvis bakalaura grādu
TV režijā (2000), vēlāk papildinājies
dažādos starptautiskos kursos. Regulāri saņēmis Nacionālā filmu festivāla
Lielais Kristaps balvas – gan kā labākais dokumentālā kino režisors, gan
Skatītāju balvas. Laika gaitā izkristalizējusies galvenā tematiskā interese kā
režisoram un producentam – Latvijas
valsts vēsture visa 20. gadsimta garumā. 2011. gadā dibinājis biedrību
Terra Europa, kurā tapušas dokumentālās Atmodas antoloģija (2013),
Baltijas Brīvības ceļš (2014) un citas.

23. martā
Mērsraga Tautas namā filma
„Nameja gredzens”

23. martā, plkst. 18:00 Mērsraga
Tautas namā tiks demonstrēta filma
„Nameja gredzens”. Ieeja – 3 EUR.
13. gadsimts, bagātās un varenās baltu
pagānu zemes ir iekārojams mērķis arī
Romai. Īpaši Zemgale, kura kontrolē
tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis
ir gatavs iesaistīties cīņā par iespēju
valdīt Zemgalē. Nodevīgi tiek noindēts
valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam
Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai
Namejs un viņa tauta kļūs par leģendu?
Režisors: Aigars Grauba.
Lomās: Edvin Endre, James
Bloor,Aiste Dirzijute, Ivo Martinsons, Andris Keišs, Arturs Skrastiņš,
Jānis Āmanis, Gints Grūbe, Kaspars

Kārkliņš, Egons Dombrovskis, Elīna
Vāne, Gints Andžāns, Anete Berķe,
Armands Ikalis, Lauris Dzelzītis.

30. martā Mērsraga Tautas
namā simtgades filma
„Paradīze 89”

30. martā, plkst. 18:00 Mērsraga
Tautas namā tiks demonstrēta Latvijas simtgadei veltīta filma „Paradīze
89”. Ieeja – 2 EUR.
Bērnu un ģimenes piedzīvojumu
filma. Režisore un scenārija autore: Madara Dišlere. Rīdzinieces Paula
un Laurēns vasaras brīvlaikā ierodas
pie māsīcām Maijas un Lindas, kuras
dzīvo idilliskā mazpilsētā. Pieaugušo
nepieskatītā četru meiteņu komanda
bauda brīvību, iztēlojoties, kā ir būt
pieaugušām.
Maija, idealizējot savu reti klāt
esošo mammu Ievu un iejūtoties mātes lomā, uzņemas meiteņu sadzīves
vadīšanu. Paulai pēc telefona sarunas
ar savu māti rodas sajūta, ka arī viņas
vecāki šķiras, – viņa ir apjukusi. Spriedzi kāpina televīzijas ziņas par satraucošiem notikumiem, un meiteņu
attiecības kļūst saspīlētas. Paulā aug
kareivīgums, un viņa nolemj rīkoties,
cerot, ja Latvija atgūs brīvību, jaunā
situācija izvērsīsies par labu visiem –
māsīcu māte Ieva atgriezīsies pie savām meitām, nejaušam paziņam, lietuvietim Jonasam nebūs jāslēpjas no
iesaukuma Padomju armijā un viņa ar
Laurēnu tiks mājās un saglābs brūkošo ģimeni.
Televīzija sludina ārkārtas stāvokli
valstī. Ar cerību Paula viena dodas uz
„Baltijas ceļu”.

Atkalas un atkušņa laikā grants ceļi

kļūst grūtāk izbraucami; uzturēšanas
darbi notiek visā valsts autoceļu tīklā

No Kurzemes puses pāri Latvijai
virzās nokrišņi, kuri no sniega pāriet
lietus veidā. Vienlaikus paaugstinās
gaisa temperatūra, tādēļ uz vēl sniegotajiem un sasalušajiem autoceļiem, īpaši
ar grants segumu, var veidoties atkala,
un tie kļūs īpaši slideni. VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs” veic autoceļu uzturēšanas klasei atbilstošus uzturēšanas
darbus – rievošanu, satiksmei bīstamo
posmu kaisīšanu.
Mainīgos laika apstākļos uz ceļiem
ar asfaltbetona segumu uzturētāji veic
kaisīšanas darbus. Pēc nepieciešamības
tiek veikta arī avārijas bedru aizpildīšana,
jo, sākoties ilgstošam atkusnim, uz
asfalta ceļiem neprognozējami var
veidoties bedres. Intensīvās satiksmes
apstākļos dienas laikā pavisam neliela
bedre var pārvērsties avārijas bedrē.
Šajos laika apstākļos pa grants
ceļiem ir jābrauc piesardzīgi, sevišķi
stāvos kāpumos un pagriezienos,
jo, nokūstot sniega kārtai, veidojas
atkala un saķere var būt kritiski zema.
Uz vietējās nozīmes ceļiem ar grants
segumu tiek veikta to attīrīšana no
sniega, bet posmos, kur izveidojusies
piebraukta sniega kārta, tiek veikta
rievošana – izveido rievas, kas uzlabo
mašīnas riepu saķeri ar segumu. Ilgstoša
atkušņa rezultātā uz grants ceļiem var
iestāties šķīdonis.

Strauji nokūstot sniegam, gaisa
temperatūrai svārstoties ap nulli, segas
konstrukcija vietām ir pārmitrināta,
vietām vēl sasalusi. Atkusušajā seguma
kārtā strauji veidojas bedres un iesēdumi,
kurus pārmitrinātās segas konstrukcijas
dēļ nav iespējams kvalitatīvi novērst
ar autoceļu greiderēšanu un jauna
materiāla iestrādi izveidojušās bedrēs
un iesēdumos.
Uz grants autoceļu segumiem, kuri
vēl ir pārmitrināti – visbiežāk tas ir
novērojams meža apvidos, darbi netiek
veikti, jo nav iespējams nodrošināt
kvalitatīvu darba izpildi. Greiderēšanu,
iesēdumu, bedru vai citu defektu
novēršana ir iespējama pie optimāla
mitruma grants seguma, tas nevar būt
pārmitrināts.
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
regulāri apseko valsts autoceļus un
tiklīdz konstatēs, ka ceļa segums atbilst
grants seguma greiderēšanas darbu
veikšanai, tie tiks uzsākti.
Par
apgrūtinātiem
braukšanas
apstākļiem, avārijas bedrēm un šķīdoni
uz valsts autoceļiem aicinām informēt
Satiksmes informācijas centru, zvanot
pa diennakts bezmaksas tālruni
80005555.
Miks Lūsis,
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs,
sabiedrisko attiecību speciālists

Mērsraga novada pašvaldība piedāvā darbu

Tautas nama vadītājam

Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 1. martam sūtīt e-pastā:
mersrags@mersrags.lv vai pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība,
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aplok
snē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes
vai e-pasta tematā jābūt norādei „Konkursam uz Tautas nama vadītāja amatu”.
Mērsraga novada pašvaldības reģistrācijas numurs 90009477521.
Nolikums pieejams mājaslapā: www.mersrags.lv.
Paredzamais amata atalgojums: līdz 800 EUR bruto.

4
Līdzjūtības
Tavs mūžs kā dziesmā izdziedāts,
Kā krāsains dzīpars izadīts
Ar rūpēm, raizēm nodzīvots
Nu zemes mātes klēpim dots.
(V. Kokle –Līviņa)
Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību Ērikam
un pārējiem piederīgajiem māmiņu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu mūžībā pavadot.
Erķu ģimene un Daina
Tas bija mīlestības ceļš,
Ko, māt, Tu atstāji aiz sevis...
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Ērikam Fībigam, no
mammas atvadoties.
„Dzintarzemju” iedzīvotāji
Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
(Ā. Elksne)
Līdzjūtība Kristeram Janbergam, no vecvecmāmiņas atvadoties.
6. klases skolēni, audzinātāja un vecāki
Caur sniegotu rītu
Tu projām aizgāji klusi
Savas baltās un nebaltās dienas
Mūža kamolā satinusi.
(Ā. Elksne)
Vissirsnīgākā līdzjūtība Lapiņu ģimenei,
māmiņu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu
mūžības ceļos pavadot.
Erķu ģimene
Kur paliec, kas man gājis blakus
Kur tu pēkšņi izgaisusi tā?
Nav ne meža, saulrieta ne takas
Nav ne zemes. Debesu. Nekā.
(P. Kalva)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Arendam
Lapiņam sievu Mildiņu Dieva valstībā aizvadot.
Daina un Velta
Mūža vakars krēslas spārniem
Tumsu auž un zvaigznes dedz.
Un pār gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu sedz.
(Z. Purvs)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, no
Mildas Lapiņas atvadoties.
Represētie
Vai māsiņa, vai māsiņa,
Kā es tevi aizmirsīšu?
Ko pasaukšu guldamies,
Ko, no rīta celdamies?
Izsakām līdzjūtību Birutai Zvaigznītei,
māsu zaudējot.
„Delfīnu” mājas iedzīvotāji

Informācija!

Bibliotekārais izbraukuma punkts Upesgrīvas Saieta
namā – 2018. gada 28. februārī, plkst. 12.00.

Pateicības

Sporta pasākumi

Labākā dāvana no visām, ko vien varu dot otram
un vēlos saņemt pati, ir prieks. Prieku dāvina prieka
pēc. Tāpēc, lai iemirdzētos acis. Abiem no abiem: gan
devējam, gan ar prieku apdāvinātajam.
(M. Laukmane)
Sirsnīgs paldies kafejnīcas „Kreses” saimniecēm – Inesei un Maijai Lagzdiņām par viesmīlīgo
atmosfēru un garšīgo mielastu manas jubilejas svinībās! Jūsu ieguldītais darbs radīja svētku sajūtu un
iepriecināja mani un viesus!
Valija Zapacka Mērsragā

No Tevis tik daudz bija ko gūt
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt...

Ar bērniem, mazbērniem
Un padarītiem darbiem
Tu paliec šai saulē un mūžībā.
(E. Vēveris)
Mūsu līdzjūtība Uldim Krūkliņam, tēvu
mūžībā aizvadot.
„Dzintarzemju” iedzīvotāji

FEBRUĀRIS

Paldies visiem, kas bija mums līdzās un dalīja
mūsu sāpes, dzīves pēdējā ceļā pavadot mūsu mīļo
omi, mammu Edīti Fībigu.
Tuvinieki

16.02.

Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 3×3 – 2. posms

Mērsraga vidusskola

17:00

24.02.

Mērsraga kausa izcīņa šautriņu mešanā

Mērsraga vidusskola

10:00

25.02. Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 2. posms

Mērsraga vidusskola

10:00

Liels paldies pašvaldības un baznīcas vadībai
par skaisto apsveikšanu manā 88 gadu dzīves jubilejā.
Arnolds Šteinbergs

25.02.

Mērsraga vidusskola

12:00

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

Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 2. posms

Talsu novada atklātais čempionāts Telpu futbolā pēc atsevišķa kalendār a.
Sporta organizators: I. Indruškevičs. Telefons: 26455993

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

