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Redaktores sleja
Pavasaris ir mānīgs gadalaiks. Tas ne tikai mudina piesargāties no dažādām saslimšanām mānīgo
Nākamais
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ku izsīkums... Jāatzīst, ka
arī spēku izsīkumi mēdz
būt dažādi. Taču spēku izsīkums var būt arī patīkams –tas ir tāds spēku izsīkums, kas radies
pēc labi padarīta darba sajūtas. Tādas sajūtas bija visiem amatierteātra „Etīde” dalībniekiem pēc „Viss kaimiņu dēļ” pirmizrādes. Pēc
uzstāšanās iestājies milzīgs nogurums, taču iekšēji virmo neizsakāma
enerģijas deva, kas radusies gan no paša emocijām, gan no apkārtējo.
Prieks par padarīto un vēlme turpināt un turpināt... Neaprakstāmas
sajūtas un nenovērtējams enerģijas lādiņš mānīgā pavasara apstākļos! Tāpēc novēlu ikvienam atrast tos īstos vitamīnus, īsto enerģijas un
spēka avotu, lai ziemas izskaņa un pavasara tuvums sagādātu tikai
priecīgus un skaistus brīžus. Kā manījām iepriekšējās brīvdienās, ceļš
uz bāku bija kā liela automaģistrāle, jo daudzi vēlējās redzēt ledus
krāvumus. Kā informē Mērsraga Informācijas centrs, pie mums Mērsragā ciemojušies arī tērvetnieki. Tērvetniecei Ullai Kavickai tapis pat
dzejolis –

Zināšanai!

10.00 – 15.00 Grāmatu komercizstāde

„Zili stikli, zaļi ledi, jau izsenis apdziedāti
Princesīte stikla kalnā gaida princi Pavasari.
Aiz tā vēja, aiz tās jūras vijas balti sala ceļi,
No tās puses vēsma svaiga glauda kādu baltu vaigu,
Zili stikli, zaļi ledi izkusīs reiz nemanāmi,
Satiksies ar princi viņa, mazā, trauslā Ziemeļmeita...”

Talsu novada pašvaldības foajē, Kareivju iela 7
Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Latvijas Mediji, Jumava, Avots, Kontinents,
Dienasgrāmata

10.00 – 15.00 Izstāde “Man ir ko teikt. Māra zālīte ”
Izstāde “ runāt caur mūziku”. GORAN GORA

Pieaugušajiem
10.00 Grāmatu svētku atklāšana
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Kareivju iela 7
10.20 Laikraksta "Latvijas Avīze" un Latvijas Bankas saruna
diskusiju ciklā "Reģionu sarunas par labklājību".
“ Cik gados tad īsti sasniegsim pārtikušās valstis – 10, 20,
50…? “ sarunā piedalās Latvijas bankas Monetārās politikas
pārvaldes vadītāja vietnieks Mārtiņš Bitāns, Latvijas Bankas
padomes loceklis Edvards Kušners un Latvijas Bankas valdes
loceklis Harijs Ozols. Diskusiju vada Latvijas Avīzes galvenās
redaktores vietnieks Ivars Bušmanis

Talsu novada pašvaldības lielajā zālē
12.00 Pusdienas kurzemnieku gaumē.

Informācija!

Pāreja uz
vasaras laiku!
Pāreja uz vasaras laiku
notiks 2018. gada 25. martā,
plkst. 03.00 (naktī no sestdienas
uz svētdienu ), pulksteņa
rādītājus pagriežot par vienu
stundu uz priekšu!

 Mērsraga novada Sociālajā dienestā ir
iespēja iedzīvotājiem saņemt bezmaksas fri
ziera pakalpojumus. Sīkāka informācija un
pieteikšanās pa tālr. 26464443 vai 63237708.
 Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upes
grīvas saieta namu 28. martā plkst. 12.00.
 Ziemas sporta un atpūta diena. Mērs
raga Invalīdu atbalsta centrs un Talsu invalī
du biedrības rīko ikgadējo ziemas sporta un
atpūtas dienu invalīdiem un viņu ģimenes
locekļiem. 24. martā plkst. 10.00 sporta cen
trā „Akmeņkaļi” Pastendē, Ģibuļu pagastā.
Izbraukšana 24. martā plkst. 8.30 no Mērs
raga autobusa pieturas. Pieteikšanās pa tālr.
26884855 – Daiga, Zinaida – 26449279.

12.30 „tik daudz, cik Latvijai dosim, viņa dos mums”
Tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti
/DIENASGRĀMATA/
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
14.00 „Lauku Avīzes” un “dienasgrāmata” dižošanās
jaunumi un loterija “Laimīgais pircējs”
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
14.40 „ TIKAI SAKNES NEATDOD”
Dziesminieka Goran Gora programma ar
K.Skujenieka un I.Ziedoņa vārdiem
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.

Bērniem un jauniešiem
10:00 Ezītis, kurš mīlēja slepeni
Tikšanās ar tulkotāju no lietuviešu
valodas Madaru Skudru
/ Latvijas Mediji /

Talsu bērnu bibliotēkā
1.–2. klašu skolēniem

11:40 Jautrie notikumi lauku SĒtā
Tikšanās ar tulkotāju no lietuviešu
valodas Madaru Skudru
/ Latvijas Mediji /

Talsu pamatskolā
1.–2. klašu skolēniem

11:30 Kurš no mums lidos
Tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi
/ DIENASGRĀMATA /
Talsu bērnu bibliotēkā
6. klašu skolēniem

Svētku atbalstītāji: Latvijas Avīze, Talsu novada dome.
Informatīvie atbalstītāji: „ Latvijas Avīze ”, Talsu Vēstis,
Talsu Novada Ziņas, Banga, Dundadznieks, Mērsraga Avīze, Talsu TV,
http://www.talsubiblioteka.lv, www.talsi.lv, www.roja.lv, www.dundaga.lv, www.mersrags.lv
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Domes sēdē
2018. gada 20. februārī kārtējā domes sēdē:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada pamat
budžeta ieņēmumu izpildi 1 822 384 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada pamatbu
džeta izdevumu izpildi 2 024 421 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada speciālā
budžeta ieņēmumu izpildi 7 664 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada speciālā
budžeta izdevumu izpildi 6 664 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada ziedoju
mu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu izpildi 466 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada ziedoju
mu un dāvinājumu budžeta izdevumu izpildi 1 508 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada aizņēmu
mu izpildi no valsts kases 363 119 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada aizņēmu
mu atmaksas izpildi valsts kasē 145 302 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2017. gada maksājumus
pamatkapitāla palielinājumam SIA Mērsraga Ūdens 15 857 euro ap
mērā.
Apstiprināt naudas līdzekļu atlikumu Mērsraga novada pašval
dības norēķinu kontos un galvenajā kasē uz 31.12.2017 21 464 euro
apmērā.
2. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena audzēk
ņa mācību izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Mērs
raga novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2018. gada 1. jan
vāra.
Mērsraga vidusskola
Mērsraga vidusskola (neklātiene) 50%
Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde Dārta

89.52
44.79
241.56

3. Piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādus bezstrīda kārtī
bā no 12 fiziskām personām un 2 juridiskām personām.
4. Zemes vienībai 2,48 ha platībā, kadastra apzīmējums
8878 003 0146 8038, kas atrodas Mērsraga ostas teritorijā Lielā
iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads mainīt zemes vienības lietoša
nas mērķi no noliktavu apbūve (NĪLM kods 1002) uz jūras ostu un
jūras ostu termināļu apbūve (NĪLM kods 1107).
5. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Estrādes iela 7, Mērsrags,
Mērsraga novads, kopējā platība 0,4520 ha, atdalot zemes vienību
ar aptuveno platību 0,226 ha.
6. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Aivaram Brunslie
pam, „Dravnieki”, Alksnāji, Mērsraga novads, LV-3284.
7. Piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domes priekšsē
dētājam Robertam Šiliņam daļēji – no šā gada 21. februāra līdz
4. martam. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Leitas, par ko saņem
priekšsēdētājam noteikto darba algu.

2018. gada 27. februārī ārkārtas domes sēdē:
1. Iegādāties jaunu autobusu operatīvajā līzingā, pirkuma mak
sa 95 000,00 euro bez PVN, operatīvais līzings 5 gadi, ikmēneša
operatīvā līzinga maksa 1 648,81 euro.

Informācija par projekta
„Pasākumi Upesgrīvas
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Saieta nama infrastruktūras uzlabošanai” īstenošanu
Mērsraga novada pašvaldība 2017. gada 27. februārī saņēma
Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma „Pa
sākumi Upesgrīvas Saieta nama infrastruktūras uzlabošanai”,
(identifikācijas nr. 17-08-FL06-F043.0203-000002) apstipri
nāšanu, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (turpmāk – EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabied
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3. rīcībā
„Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana
un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”. Projekta
mērķis – saglabāt un stiprināt Mērsraga novada kultūrvēsturisko

mantojumu, kas balstīts uz piekrastes iedzīvotāju tradīcijām,
veicot uzlabojumus Upesgrīvas Saieta namā. Projekta īstenošanas
laikā Mērsraga novada pašvaldība sasniedza plānotos projekta
rezultātus un Upesgrīvas Saieta namā tika ierīkotas ūdens un
kanalizācijas inženierkomunikācijas, izbūvēta apkures sistēma.
Veiktie uzlabojumu Upesgrīvas Saieta namā nodrošinās
komfortablus apstākļus pasākumu apmeklētājiem visa gada
garumā. Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir EUR 16 915,93,
no kurām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums
90%, t.i. EUR 15 224,34 un Mērsraga novada pašvaldības
līdzfinansējums 10%, t.i. EUR 1691,59.

Jaunākās grāmatas Mērsraga bibliotēkā
Divas īpašas grāmatas – G. D. Robertss
„Šāntarāms” un turpinājums „Kalna ēna”.
Populāras un lasītas visā pasaulē, tagad arī
pieejamas pie mums. Īpašs veltījums tiem,
kuri nepārstāj sapņot, meklēt un ceļot.
Romantiskās literatūras cienītājiem
jauni darbi. D. Džefrisas „Tējas plantatora
sieva” ir lielisks romāns par mīlestību un
greizsirdību, atkarību un traģēdiju. Sirs
nīgs un aizkustinošs mīlas stāsts izdevies
K. Vestai „P.S. Tu man patīc”. L. Teilore
darbā „Salā sastingusī pasaule” atklās, ka
dažas sievietes ir spējīgas uz neiespējamo,
lai iegūtu kāroto. A. L. Bondū „Padejosim”
ir romāns e-pasta vēstulēs, mūsdienīga
„Mīļā meļa” versija. Smeldzīgu un nedaudz
skarbu stāstu „Vēl viena deja” uzrakstījusi
K. Pankola. Izcilās aktrises Grētas Garbo
dzīves stāstu grāmatā „Ziemas koks” izstāstī
jusi E. Matsone. Savukārt M. Levī savā darbā
„Aiziet, lai atgrieztos” ļaus izgaršot dzīves
krāsas un nianses. Cilvēcisku emociju pie
sātināts romāns izdevies Ž. P. Didjēlorānam
„Lasītājs vilcienā 6.27”. G. Drusas „Svē
tās grēcinieces dienasgrāmata” ir erotisks
darbs, kas prasa psiholoģisku uzmanību.
Papildināts arī kriminālromānu un tril
leru klāsts. R. Falkai 5. grāmata „Skābo
kāpostu koma” sērijā: izmeklē Francis
Eberhofers. J. Bonjēra „Nozagt helikopte
ru un naudu” darbs, kurš balstīts uz patie
siem notikumiem. Daudzas sižeta līnijas,
dažādus skatpunktus prasmīgi savijusi

kopā Š. Linka grāmatā „Izvēle”. A. Mikele
„Kritušajā eņģelī” izvirza jautājumu, kas
gūs virsroku – noziedznieka analītiskais
prāts vai izmeklētāja uzticēšanās savai in
tuīcijai? Negaidītu, pavērsienu pilnu ceļo
jumu un lielisku detektīva intrigu izvērsis
M. Levī romānā „Jūtas stiprākas par nāvi”.
D. Braunssavā jaunākajā darbā „Sākums”
izvirza hipotēzi: lai, kas tu būtu, lai kam
tu ticētu – viss ir mainīgs. Spraigu trille
ri „Astotā nakts” par eksperimentu, kas
izlauzies ārpus kontroles, sarakstījis S. Fi
ceks. Savukārt L. S. Hiltone radījusi romā
nu „Maestra”, kurā eleganti satikušies un
savijušies divi citi darbi – „Greja piecdes
mit nokrāsas” un „Da Vinči kods”.
Jaunumi arī latviešu literatūrā. Beidzot
iznācis turpinājums „Paradīzes putni” –
M. Zālītes auto biogrāfiskajam romānam
„Pieci pirksti”. A. Auziņš savā jaunākajā
darbā „Mīlestības mācība” attēlo skolu pa
domju laikā. Nav nekā skumjāka par vientu
lību divatā: atklāj I. Freimane romānā „Ma
gones laiks”. D. Judina stāstā „Kad klusums
kliedz” apstiprina, ka visam ir sava cena,
arī klusēšanai. Mīlestībā savai zemei darbā
„Likteņmezgli” atzīstas D. Avotiņa. Sērijā
„Lata romāni” divi jauni darbi – I. Salgrā
ve „Kaut ko padarīt” un G. Tirzītis „Livo
nijas saulriets”. Dzejas cienītājiem jaunas
grāmatiņas. J. Peters „Rudenskura spogulī”,
G. Račs „365” – 2. daļa un A. Čaks „Uz
burt mīlestību”. Teātra cienītājiem L. Blaua

„IndraBriķe. Krodera aktrise”. Pavisam citā
gaismā ieraudzīsim M. Stārasti L. M. Klin
kertes darbā „Margarita Stāraste. Post
Scriptum”.
Tiem, kuriem patīk sevi pilnveidot, var
noderēt: E. Gildbertas „Lielā burvība. Dros
me dzīvot radošāk” – iedrošinās ikvienu
atklāt sevī apslēptos dārgumus. D. Rukšāne
„Latviskajā laimes kodā” aicina meklēt ko
pīgus prieka avotus. Visiem, kurus interesē
Senču pieredzes izpēte noderēs V. Siņeļņi
kova „Seno zināšanu glabātāji”, R. Lanzas
„Biocentrisms” par dzīvības un apziņas
izšķirošo lomu patiesās Visuma dabas iz
pratnē. Dž. Dispenza „Superspēju poten
ciālā” atklās, kā parastam cilvēkam paveikt
neparasto.
Grāmatas skolas vecuma bērniem.
Dž. Patersons „Pamatskola, kā es izdzīvo
ju cīņā ar huligāniem, brokoļiem un čūs
ku kalnu”, K. Olsone „Zombiju drudzis”,
M. Tvens „Toma Sojera piedzīvojumi” lat
viešu un angļu valodās, kā arī Dž. Lūisa
„Kucēnu akadēmija. Ringa Vētru kalna
virsotnē”.
Pašiem mazākajiem lasītājiem. I. Zan
dere „Zirgā”, R. Skotons „Runcis Puncis un
bibliotēkā nenodotā grāmata”, H. K. Ander
sens „Meitene, kas uzkāpa uz maizes klaipa”,
D. Šukis „Vista, kura nozuda miglā”.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere

Kas notiek, kad pie vainas kaimiņi? Amatierteātris „Etīde” to labi zina!
Sestdien, 10. martā Mērsragā virmoja īpaša,
gribas pat teikt – svētku gaisotne, jo neskatoties
uz neskaitāmajām peļķēm, kas rotāja gājēju celi
ņus, vairāk kā 150 teātra mīļotāju atrada ceļu uz
Mērsraga Tautas namu, lai baudītu amatierteātra
„Etīde” pirmizrādi „Viss kaimiņu dēļ”.
Izrāde tapusi pēc Vizmas Belševicas stāsta „Tās
dullās Paulīnes dēļ” motīviem, un tā dalās divos
spraigos cēlienos.
Pārsteidzoši, cik gan daudz runājamo gabalu
iegaumējušas māsas Paulīne un Lizbete un tikpat
pārsteidzoši bija redzēt tik veiksmīgu teātra un
kino apvienojumu! Pirmais solis izrādes tapšanā,
kā atzīst pati amatierteātra vadītāja Edīte Driņ
ķe, bijis video veidošana, jo tas palīdzēja dažādot
vispār teātra izrādi kā tādu. Video operatore bija
Laura Elizabete-Ķiršakmene.
Humora te nudien netrūka! Bija gan šikas
kleitas, gan šiks zārks un domājams – ja tas viss
nebūtu joks, eņģeļiem nudien žokļi būtu atkrituši
kā vāceles, Paulīni un Lizbeti sapucētas ieraugot.
Bet kaimiņienes Klābure un Nātriņa, kā jau
nelielā ciemā – pēc sērkociņiem skrien, vajag vai
nevajag, lai tikai varētu izpētīt, ko tad Paulīne un
Lizbete iecerējušas.
Izrāde patika gan lieliem, gan maziem, ko, sa
protams, pierādīja, arī amatierteātra „Etīde” aktie
ru saņemtie ziedi pēc pirmizrādes.
Izrādi kopā salika Edīte Driņķe, amatierteātra
„Etīde” vadītāja. Paulīni nepārspējami atveidoja
Ritma Vinklere, viņas māsu Lizbeti amizantu ska
tītājiem atrādīja Valda Zvirgzdiņa. Par fotogrāfu
uz izrādes laiku kļuva Deivids Lagzdiņš, naskās
kaimiņienes Nātriņu un Klāburi atveidoja Mada
ra Brāle un Jevgēņija Ozoliņa-Ķevle. Savukārt,
interesantos sanitārus jeb Dakteri un Med-brāli

spēlēja Arnis Orlovs un Guntis Dvoreckis. Pro
tams, milicīte – Inspektore bija pati amatierteātra
„Etīde” vadītāja Edīte Driņķe. Nevar nepiebilst, ka
pie labas kino lomas ticis bija arī Šoferis – Uldis
Krūkliņš.
Kolēģu jeb kolektīva noturēšana pie darba –
nekad nav viegla, tāpat nav viegli gājis arī ar rek
vizītu sagādāšanu, bet izrāde pati bijis milzīgs
komandas darbs. Tas, ko aktieri parādīja sestdien,
licis lepoties arī pašai amatierteātra „Etīde” vadī
tājai.
Pati izrādes režisore par izrādi saka tā „Izrāde
ir tā, kas bija jau sen iekritusi sirdī un prātā. Lo
lota ilgi, vismaz pusgadu, un tikai tad arī sākās
darbs pie izrādes tapšanas, kur nevarēja neiztikt
bez sadarbības ar Ugāles amatierteātra vadītāju
Ivetu Peti. Ieraugot teksta daudzumu, saprotams,
sabijāmies, bet tā kā izrādes scenārijs ļoti patika,
nolēmām pa visiem ķerties pie darba!”.
Izrādē pašā arī aktieriem nav trūcis kurio
zu, kas izraisījuši ne tikai uztraukumu, bet arī
smieklus tieši pirms iznākšanas uz skatuves. Sa
protams, arī aktieriem bijuši emocionāli noguru
ma brīži, kad šķitis – viens otram nu jau būs apni
kuši... Cilvēcīgi, un pa īstam! Galu galā, uzvarēja
ne vien piedzīvotais mēģinājumu skaits, bet drau
dzība un degsme.
Man pašai gan gribas atgādināt, ko Dailes teātra
tēvs Eduards Smiļģis reiz teicis – „Dzīvei ir tikai divi
veidi: trūdēšana un degšana. Bailīgie un alkatīgie
izvēlas pirmo, drosmīgie un pašaizliedzīgie – otro.”
Vēlu no sirds Mērsraga Tautas nama amatierteāt
rim „Etīde” nepārstāt nekad degt par teātri, kā arī
veiksmi – viesizrādēs! Viesizrādes būs: 24. martā
Vandzenē, 14. aprīlī Laucienē, 22. aprīlī – Raudas
pansionātā.

Nāciet arī Jūs uz viesizrādēm un uzzināsiet,
ko fotogrāfam spēj nodarīt kaklalaužamās trepes
un sanitāri, kā arī iepazīstieties ar ciema milicīti!
Starp citu, milicīte sūta visiem saviem skatītā
jiem milzīgu paldies par izrādīto cieņu un godu.
„Mūsu alga, dēļ kā mēs strādājam, ir tieši skatītāja
attieksme: labi vārdi divu mēnešu garumā, ziedi,
smaids, pozitīva attieksme.” – tā atzīst amatier
teātra vadītāja Edīte Driņķe.

Protams, gaidām nākamo izrādi jau Jāņos! Jūs
taču noteikti zināt – labākais veids, kā samaksāt
par skaistu mirkli, ir priecāties par to.

Mērsraga Tautas nama
mākslinieciskā vadītāja
Inga Dzērve
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Saistošie noteikumi Nr. 12/2017

KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI
ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA PERSONA
ATZĪSTAMA PAR
MAZNODROŠINĀTU
MĒRSRAGA NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu

Mērsraga novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr. 12/2017 „Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par maznodrošinātu Mērsraga novadā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa
līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona Mērsraga novadā tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes
(personas) ienākumi un materiālie resursi.
2. Ģimenes (personas), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mērsraga
novads, ienākumus un materiālo resursu atbilstību šajos noteikumos
noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Mērsraga novada domes sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē, pamatojoties uz iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
aizpildīto iztikas līdzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viens no ģimenes
locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – pieprasītājs).
II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana
4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, pieprasītājs
aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kā arī
iesniedz Sociālajam dienestam dokumentus, kas apliecina deklarācijā noteiktās ziņas.
5. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus un materiālos resursus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.
6. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs
par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
7. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un
fizisko personu rīcībā esošo informāciju, nepieciešamības gadījumā
novērtējot pieprasītāja sadzīves apstākļus.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu
8. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi) pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz EUR 260,00 (divi simti sešdesmit eiro),
tai nepieder materiālie resursi un tā nav uzņēmusies saistības normatīvo aktu par kārtību kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.
IV. Lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu pieņemšanas un paziņošanas kārtība
9. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu II. un
III. nodaļā minēto ziņu saņemšanas un to pārbaudes paziņo pieprasītājam lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
10. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:
10.1. uz trīs mēnešiem – ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem ir darbspējīgs vai persona ir darbspējīga;
10.2. uz sešiem mēnešiem – ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs vai persona ir darbnespējīga.
11. Sociālais dienests pieprasītājam izsniedz izziņu par atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (saskaņā ar izziņas
paraugu pielikumā).
12. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu par atteikumu piešķirt
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, pieprasītājs rakstveidā tiek informēts par lēmuma pieņemšanu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

VI. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto
daļu par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis
nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes
noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt
zemāks par trūcīgas personas ienākumu un
materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, noteicis Ministru kabinets.
Augstāk minētais normatīvais akts nosaka,
ka maznodrošinātām personām, pie noteiktiem nosacījumiem, ir sniedzama sociālā
palīdzība – dzīvokļa pabalsts.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta (11) daļa nosaka, ka pašvaldība
piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu maznodrošinātām personām — līdz 90 procentiem
no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam. Civilprocesa likuma 43. panta ceturtā daļa paredz, ka
tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas
mantisko stāvokli, pilnīgi vai daļēji atbrīvo
to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, kā arī atliek valsts ienākumos piespriesto tiesas izdevumu samaksu vai sadala
to termiņos. Ņemot vērā iepriekš minēto,
maznodrošinātām ģimenēm (personām) ir
tiesības pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas
izdevumu samaksas.
Tāpat, Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 2. panta 1. punktu, maznodrošinātām ģimenēm (personām) ir tiesības
pieprasīt juridisko palīdzību, ja tās ir ieguvušas maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par
maznodrošinātu.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, lai Mērsraga novada iedzīvotāji (maznodrošinātās
ģimenes (personas) saņemtu normatīvajos
aktos noteiktu viņiem pienākošo palīdzību,
atvieglojumus un ievērotu viņiem noteiktās
tiesības, ir nepieciešams izdot saistošus noteikumus, kuri noteiks to ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot,
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, tiek
atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību,
kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka ģimene
(persona) atzīstama par maznodrošinātu gadījumā, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi) pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 260.00 eiro mēnesī.
No saistošo noteikumu spēkā stāšanās
dienas Mērsraga novada administratīvajā teritorijā dzīvojošas maznodrošinātās ģimenes
(personas) būs tiesīgas: saņemt sociālo palīdzību – dzīvokļa pabalstu;
saņemt elektroenerģijas pakalpojumu
par samazinātu tarifa cenu; saņemt nodokļa
atvieglojumus līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā
nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas
personas statusam, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3. panta 31. punktu pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas; pieprasīt juridisko palīdzību.

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Projekta īstenošanai pašvaldība ir paredzējusi 100.00 eiro gadā dzīvokļa pabalstu
malkas iegādei vienai maznodrošinātai ģimenei/ personai.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.
Finansējums Mērsraga novada Sociālā
dienesta budžeta ietvaros.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
13. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Mērsraga novada
domes priekšsēdētājam.
14. Mērsraga novada domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu pieprasītājs var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

Norādāmā informācija

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta
4. Informācija
tiesiskais regulējums, ir pašvaldības iedzīvopar plānoto
tāji.
projekta ietekmi
Uzņēmējdarbības vidi projekts neietekuz sabiedrību
(mērķgrupām) un mēs.
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
Atbilstoši Mērsraga novada Sociālā
administratīvajām dienes
ta funkcijām un administratīvajām
procedūrām
procedūrām.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes procesā
konsultācijām ar
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas,
privātpersonām
jo grozījumi nepasliktina sociālās palīdzības
saņemšanu pašvaldībā.

Saistošie noteikumi Nr. 14/2017

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN
PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM
MĒRSRAGA NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33. panta otro daļu, 35. panta otro, ceturto un piekto daļu,
likumu „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu,
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 913
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību” 6. punktu un 13. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsti) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus,
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu
dzīvesvietu Mērsraga novada administratīvajā teritorijā.
3. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
3.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
3.2. dzīvokļa pabalsts;
3.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
3.4. pabalsts bāreņiem;
3.5. pabalsts audžuģimenēm;
3.6. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.
II. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
4. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis vienai personai ir atbilstošs spēkā esošajam Ministru kabineta
noteiktajam garantētajam minimālajam ienākumu līmenim.
5. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība
trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši spēkā esošajiem
Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā ģimene
vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu, un kuras ienākumi, neskaitot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
5. pantā noteiktos, ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības
noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, un kura ir gatava
līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.
6. Pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā
piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdalību, kā arī atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta
noteikumiem, kas nosaka garantēto minimālo ienākumu līmeni,
ņemot vērā, ka:
6.1. pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis pensionāram un personām ar invaliditāti ir EUR 90.00 mēnesī;
6.2. pabalsta saņēmējam, kuram visi apgādājamiem ir nepilngadīgi, piešķir piemaksu EUR 60.00 apmērā.
7. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt
naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
8. Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi izmaksā 20. datumā.
(Turpinājums 4. lpp)
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III. Dzīvokļa pabalsts
9. Dzīvokļa pabalstu malkas iegādei EUR 180.00 gadā piešķir
personām (ģimenēm), kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu
Mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Vienam
dzīvoklim (namīpašumam) tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts
malkas iegādei. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām. Pabalsta
malkas iegādei summu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt
sociālās palīdzības prasītāja kontā, vai noteiktā pabalsta izmaksa
var tikt aizstāta ar pabalsta summai atbilstoša malkas daudzuma
piegādi.
10. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus atsevišķi šādām grupām:
10.1. trūcīgām personām un ģimenēm, kur visas pilngadīgās
personas pilda vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu;
10.2. nestrādājošam pensionāram vai personām ar invaliditāti,
kuram nav kopīga mājsaimniecība ar darbaspējīgiem apgādniekiem
un kura mēneša ienākumu līmenis nepārsniedz EUR 230.00 mēnesī, kurš dzīvo viens un kuram nav likumīgu apgādnieku vai tie
objektīvu iemeslu dēļ nevar palīdzēt;
10.3. pensionāru (personām ar invaliditāti) pārim, kuriem nav
kopīga mājsaimniecība ar darbaspējīgiem apgādniekiem un kuru
ienākumu līmenis nepārsniedz uz vienu personu EUR 200.00 mēnesī, un kuriem nav likumīgu apgādnieku.
11. Dzīvokļa pabalstu malkas iegādei EUR 100.00 gadā piešķir
maznodrošinātajai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai. Vienam dzīvoklim (namīpašumam) tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts malkas iegādei. Dzīvokļa pabalstu malkas iegādei var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt sociālās palīdzības prasītāja kontā,
vai noteiktā pabalsta izmaksa var tikt aizstāta ar pabalsta summai
atbilstoša malkas daudzuma piegādi.
IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
12. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā (situācija, kurā ģimene
(persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) neatkarīgu
apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība)
piešķir:
11.1. katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai –
līdz EUR 300,00 vienai ģimenes (personai), ņemot vērā iepriekš
neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, ja klientam nav
tiesību saņemt valsts noteikto palīdzību vai apdrošināšanas atlīdzību;
11.2. citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, kad ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība – līdz EUR 150,00 vienai ģimenei
(personai).
13. Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās dienas kopā ar iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas
apliecina krīzes situācijas iestāšanas faktu, kā arī citus dokumentus,
kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts un pašvaldības iestāžu rīcībā.
V. Pabalsts bāreņiem
14. Pabalsta apmēri:
14.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai – divu sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā (izmaksā vienu reizi);
14.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai (izmaksā katru
mēnesi līdz pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo telpu), saskaņā ar
atsevišķiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
14.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei –
EUR 250.00 izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves
priekšmetus un mīksto inventāru);
14.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā – izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai
valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības
programmu;
14.5. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju
programmu.
VI. Pabalsts audžuģimenēm
15. Pabalsta bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra
iegādei apmērs – ne mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (izmaksā katru
mēnesi).
VII. Pabalsti bērna izglītībai un audzināšanai
16. Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgām ģimenēm, kurās ir ne-

pilngadīgi bērni, kuri apmeklē Mērsraga novada teritorijā atrodošās
izglītības iestādes:
16.1. skolas piederumu iegādei – EUR 20.00 uz katru skolēnu,
ko izmaksā vienu reizi gadā. Pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai
naudas veidā (pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot Sociālajā dienestā pirkumu apliecinošus dokumentus);
16.2. izglītojamo ēdināšanas apmaksai – katru mēnesi mācību
gada laikā pārskaita pakalpojuma sniedzējam, apmaksas apmērs nevar pārsniegt EUR 1,42 dienā;
16.3. pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņu ēdināšanas izdevumu segšanai – 50% apmērā no mēneša
maksas – katru mēnesi pārskaita pakalpojuma sniedzējam.
17. Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem no ģimenēm,
kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni un bērni vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās izglītības
iestādē vai augstskolā, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo
stāvokli, tiesības saņemt pabalstu pašvaldības dibinātās pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņu ēdināšanas izdevumu segšanai – 50% apmērā no mēneša maksas – katru mēnesi pārskaitot pakalpojumu
sniedzējam.
VIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
18. Pabalsta pieprasītājs vēršas Mērsraga novada pašvaldības sociālajā dienestā, iesniegumā norādot vēlamo pabalsta veidu.
19. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
IX. Pabalsta pieprasītāja statusa vērtēšana un piešķiršana
20. Izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, par īpašumu nav uzskatāms:
20.1. cits nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu
deklarējis un faktiski dzīvo kāds no iesniedzēja (iesniedzēja ģimenes locekļa) pirmās pakāpes radiniekiem – vecāki, pilngadīgie bērni, ja tiem nav citas dzīvojamās platības;
20.2. īpašums, kurš dabā vairs neeksistē (notikusi stihiska nelaime);
20.3. mežs platībā līdz 5 ha, ja tiek saņemts mežniecības apliecinājums, ka no meža nevar gūt materiālu labumu.
21. Deklarāciju sociālajā dienestā aizpilda saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem.
22. Aprēķinot vidējos ienākumus, ienākumu summu samazina
par ikmēneša kredītmaksājumu EUR 70,00 apmērā, ja kredīts ir
ņemts vienīgā mājokļa iegādei.
23. Deklarācijā sniegtās ziņas sociālais dienests pārbauda
izlases kārtībā, izmantojot apliecinošus dokumentus, novērtējot pieprasītāja dzīves apstākļus un pieprasot ziņas no valsts un
pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām
personām.
24. Pieprasītājs likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
25. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie
pilngadīgie ģimenes locekļi dod sociālajam dienestam rakstisku atļauju iepazīties ar savu kontu stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem, nodokļu maksājumiem un īpašumiem.
26. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma
nosacījumiem.
27. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabalsta
piešķiršana atteikta – informācijā pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības
kārtība.
X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
28. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mērsraga
novada domē.
29. Mērsraga novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
XI. Noslēguma jautājumi
30. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Mērsraga novada domes 2015.gada 17. novembra saistošie noteikumi
Nr. 12/2015 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem
Mērsraga novadā”.

Mērsraga novada pašvaldības Saistošo noteikumu
Nr. 14/2017 „Saistošie noteikumi
par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem
Mērsraga novadā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu
nepieciešamības
un sociālās palīdzības likuma 9. panta
pamatojums
pirmo daļu, pašvaldībai, kuras teritorijā
persona reģistrējusi savu dzīvesvietu, ir
pienākums nodrošināt personai iespēju
saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, pašvaldība pēc
pamatota iedzīvotāju pieprasījuma par
pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta piešķiršanas, izvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus
pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai.
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 „Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punkts nosaka, ka pašvaldības
dome ir tiesīga noteikt citu garantēto
minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem,
vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par 53 euro mēnesī, tas ir garantētais minimālais ienākumu
līmenis personai un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
noteikto ienākumu līmeni.
2. Īss projekta satura
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis
izklāsts
ir panākt, lai pašvaldības teritorijā tiktu
realizētas ar likumu piešķirtas tiesības uz
sociālās palīdzības pabalstu saņemšanu
nosakot, gan pabalstu veidus (dzīvokļa
pabalsts, pabalsts bāreņiem, audžuģimenēm, bērnu izglītībai un audzināšanai, vienreizējs pabalsts krīzes situācijā,
pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai, vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei, pabalsts
izglītojamo ēdināšanas apmaksai), gan
apmērus, kā arī pabalstu saņemšanas
nosacījumus, finansēšanas principus un
personu loku, kas ir tiesīgas saņemt sociālos pabalstus.
Saistošo noteikumu būtība ir regulēt
pabalstu piešķiršanas un saņemšanas kārtību, precīzi un izsmeļoši uzskaitīt pabalstu veidus, apmērus, noteikt pabalstu saņēmējiem līdzdarbības pienākumu, kā arī
noteikt šajos jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
3. Informācija par
Finansējums Mērsraga novada Soplānoto projekta
ciālā dienesta budžeta ietvaros Saistošo
ietekmi uz pašvaldības noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
budžetu
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības
institūcijas, darba vietas.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms pro4. Informācija par
plānoto projekta
jekta tiesiskais regulējums, ir pašvaldības
ietekmi uz sabiedrību iedzīvotāji.
(mērķgrupām) un
Uzņēmējdarbības vidi projekts neieuzņēmējdarbības vidi tekmēs.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Atbilstoši Mērsraga novada Sociālā
administratīvajām
dienesta funkcijām un administratīvajām
procedūrām
procedūrām.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes procekonsultācijām ar
sā konsultācijas ar privātpersonām nav
privātpersonām
veiktas, jo grozījumi nepasliktina sociālās palīdzības saņemšanu pašvaldībā.

Vecāku un bērnu nodarbības
Mērsraga novada Sociālajā dienestā
kopš 2017. gada novembra notiek vecāku
un bērnu līdz 2 gadiem nodarbības.
16.02.2018. notika nodarbība, kuru vadīja Marika Rožkalne. Nodarbības tēma
„Montesori metodes ikdienā”. Vecāki
daudz uzzināja par ikdienā izmantojamām lietām, spēlēm. M. Rožkalne pastās-

tīja, kā radās Montesori, kā vecāki to var
izmantot kopā ar bērniem. 09.03.2018.
notika arī nodarbība, kuru vadīja Sandija
Štreinerte. Nodarbības tēma „Dekupāža
un pirkstiņkrāsas”. Vecāki kopā ar bērniem
zīmēja ar pirkstiem uz akmentiņiem. Liels
paldies Sandijai un Marikai!
Jebkurš vecāks kopā ar bērniem līdz

2 gadiem ir laipni gaidīts uz nodarbībām.
Vēlētos, lai vecāki labi pavada laiku kopā
ar bērniem un citiem vecākiem. Plānojam
nodarbības divas reizes mēnesī. Ja kāds
vēlas piedalīties, laipni gaidīti! Nodarbības
ir bez maksas. Sīkāka informācija pa
telefonu 26464443.
Sociālā dienesta vadītāja Gunta Fībiga
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Atbalsti arī Tu!

Jaunumi Mērsraga
Mūzikas un mākslas skolā!
Notici sev! 2. martā jaunajā Kul-

dīgas mūzikas skolas zālē notika Kurzemes reģiona Mūzikas skolu vispārējo klavieru klašu audzēkņu festivāls.
Šogad tas bija īpašs, jo svinēja savu
10. dzimšanas dienu! Festivālā piedalījās 26 audzēkņi no Ventspils, Liepājas,
Saldus, Grobiņas, Talsu, Sabiles, Piltenes, Tukuma, Nīgrandes, Kandavas,
Kuldīgas un Mērsraga Mūzikas skolām.
No mūsu – Mērsraga MMS piedalījās
6. flautas klases audzēkne Sanija Luīze
Ščebrova, taču šoreiz Sanija nespēlēja flautu, bet gan klavieres. Festivālā
Sanija piedalījās jau otro reizi. Sanija
festivālā atskaņoja divus skaņdarbus –
J. Futčika Cirka maršu un B. Konovitca
skaņdarbu Siluets. Katrs audzēknis pēc
uzstāšanās saņēma dāvaniņu. Noslēgumā visi devāmies ēst dzimšanas dienas
torti. Šis patiešām bija ļoti jauks un
sirsnīgs pasākums. Mājās atgriezāmies apmierināti un labā noskaņojumā. Žēl, ka
Sanija šogad jau beidz Mūzikas skolu un šādā festivālā viņai vairs nebūs iespēja piedalīties. Bet kādreiz dzīvē viņa noteikti atcerēsies šos jaukos mirkļus.
(Inguna Grīnvalde, Sanijas klavieru skolotāja)

Konkurss Saldū. 6. martā Saldū notika XIII Kurzemes un Žemaitijas
reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss.
Konkursā piedalījās audzēkņi gandrīz no visām Kurzemes mūzikas skolām un
arī no Žemaitijas reģiona. Visplašāk konkursā tika pārstāvētas flautas – kopā 34.
No Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas konkursā piedalījās 4. flautas spēles klases
audzēkne Laura Rolanda Indruškeviča. Man kā skolotājai ir liels gandarījums, ka
Laura konkursā sniedza labu muzikālu priekšnesumu. Šādi konkursi prasa no
audzēkņa lielu izturību un darba slodzi, bet reizē arī sekmē profesionālo izaugsmi,
pilnveido spējas, radošumu un skatuves kultūru.
(Flautas spēles skolotāja Juta Frēliha)

Rītdienas izvēli ietekmē
šodienas pieredze
Ēnu dienu Latvijā organizē Biznesa
izglītības biedrība Junior AchievementYoung Enterprise Latvija. Ēnu dienas
mērķis ir veicināt skolēnu izglītības
satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot
skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes
profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Savukārt Darba devējiem tā
ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma
atpazīstamību un piesaistīt nākamos
kolēģus.
Ēnotprieks Mērsraga vidusskolas
skolēniem 14. februārī negāja secen. Jau
visu janvāra mēnesi skolēni gatavojās
šai dienai. Vecāko klašu skolēni reģistrējās Ēnudienas mājaslapā un izvēlējās,
kur ēnot, savukārt jaunāko klašu skolēni
varēja izvēlēties ēnot Mērsraga novadā
vai pie saviem vecākiem. Vairāki skolēni
ēnoja savas paziņas, radus, vecākus kā
savā novadā, tā arī blakus novados, pat
Rīgā. Šogad bērni bijuši ļoti naski un
ēnojuši visdažādāko profesiju pārstāvjus: sporta treneri, peldēšanas instruktoru, fitnesa treneri, mehāniķi, šoferi,
pavāru, viesmīli, aktieri, pārdevēju, veikala vadītāju, bērnudārza audzinātāju,

sekretāru, bibliotekāru, policistu, sociālo darbinieku, vizuālā tēla stilistu, frizieri, psihologu, ceļojuma konsultantu,
kapteini, loci u.c.
Kā jau daudzus iepriekšējos gadus,
tā arī šogad „ĒNOT” piedāvāja vietējās
Mērsraga novada iestādes, uzņēmumi,
uzņēmēji.Vēlos pateikt ļoti lielu PALDIES par ieinteresētību un iespējām
ēnot Mērsraga Sociālā dienesta vadītājai Guntai Fībigai, Bāriņtiesas vadītājai
Ligitai Šucai, Mērsraga novada pašvaldībai (sekretārei Madarai Brālei),
Mērsraga bibliotēkas vadītājai Mairai
Peterei, Informācijas centra darbiniecei Ingai Dzērvei, pašvaldības policistam Egīlam Bolmanim, PII „Dārta”
vadītājai Lailai Štālei ar kolektīvu, viesu
nama „Vētrasputns” īpašniecei Ivetai
Dārziņai, Mērsraga ostas pārvaldei.
Atrodi savu profesiju – Redzi savu
nākotnes vidi! Lai tas veiksmīgāk izdotos, Tu vari ielūkoties e-vides piedāvātajās mājaslapās! Izpēti tās, izzini sevi,
izpildi piedāvātos testus un virtuālas
prakses, izmanto Tev sniegtās iespējas!
Esi aktīvs!
Lita Grudkina

Ar biedrības „Cat Care Community” palīdzību mājiņa silda
ielas kaķīšus Mērsraga novadā. Kaķīši, kuriem nav saimnieka un
kuri dzīvo uz ielas, tagad varēs sildīties un glābties no sliktajiem
apstākļiem. Pateicoties cilvēku finansiālajam atbalstam, kopā ar
draugiem no organizācijas „Es Esmu Kaķis” gada pirmo divu
mēnešu laikā dažādās vietās uzstādītas ap 30 mājiņām, tādējādi
nodrošinot pajumti vairāk kā 100 pamestajiem ielu kaķīšiem! Ielas
kaķu mājiņas – ir labdarības projekts, visas mājiņas ir izgatavotas,
pateicoties ziedojumiem. Neesi vienaldzīgs – palīdzi četrkājainiem
mīluļiem arī Tu!
„Cat Care Community” biedrība
Reģ. Nr. 40008240732.
Ziedojuma konts: LV51HABA0551040459254
Mērķis: kaķu mājiņas
Paypal: catcare.community@gmail.com

Anatolijs Šamājevs

Šeit un Tagad es Esmu
Šeit un Tagad šai dzīvē es ESMU
Laikā un Telpā dzīvot man ļauts
Dzīves Straumē es nejūtu pagātni,
Dzīves Straumē man nākotnes nav.
Dzīves Straume mana ir tikai
Tagad un Šeit, šodien, šobrīd.
Eju droši cauri Dzīvības cikliem
Patiesība vienkārši pastāv un IR,
Nodomu savu es liktenim sūtu,
Dzīvības straume lai mani nes.
Es zinu, es ESMU Dzīvības straumē
Es zinu, ES ESMU, Tagad un Šeit.

Jaunumi PII „Dārta”!
PII „Dārta” ceļā uz kompetencēs
balstītu izglītību.
21. februārī PII „Dārta” notika seminārs „Ceļā uz kompetencēs balstītu
mācību procesu” ar mērķi izprast jaunās tendences izglītībā. Pēc praktiskā darbībā iegūtajiem secinājumiem,
pedagogi sanāca kopā, lai dalītos ar
labās prakses piemēriem, jauniegūtām
atklāsmēm un idejām.
Šajā reizē pieredzē dalījās trīs pedagogi. Mūzikas skolotāja Inese Ozollapa
pastāstīja par iespaidiem un gūtajām
atziņām pirmsskolas mūzikas pedagogu ideju tirdziņā un demonstrēja savu
labās prakses video, kā izglītojamie
mācās atpazīt dažādus mūzikas kontrastus. Noslēgumā mūzikas skolotāja
Inese uzsvēra, cik nozīmīga ir bērnu
emocionālā atsaucība, prasme orientēties emocionālās izjūtās un prasme
noteikt to raksturu. Šī uzdevuma veikšanai viņa veiksmīgi izmanto rotaļu
par sniegavīriem un dažādu emociju
sejiņas. Emocijas un mūzika ir cieši saistītas, tās palīdz viena otrai un
palīdz arī bērniem atvērties un runāt
par tām. Kastanīšu grupas audzinātāja
Dace Sadaka bija sagatavojusi prezentāciju „Mazais ceļojums „Kastanīšu”
pasaulē” ar devīzi: „Vislielākā prasme
ir baudīt to, ko dari.” Pedagogs ikdienā
ļoti piedomā pie tā, kā labāk motivēt
bērnus darboties, kā ieinteresēt veikt
tādus pienākumus, kas nepavisam nav
tik vilinoši. Visa un visu darbu pamatā
ir pozitīvas emocijas. „Sprīdīšu” grupas audzinātāja Vaira Vārpiņa uzsvēra – vairāk vajag uzticēties bērnu varēšanai, nedarīt viņu vietā to, ko viņi var
un spēj izdarīt. Labās prakses piemērā
tika akcentētas vērtības, kuras veido
nozīmīgu lietpratības daļu, un tas ir
pamats ieradumiem, kas mērķtiecīgi
attīstīti, nostiprināsies par tikumiem
un sev pieņemtām vērtībām. Vērtību
sistēmas veidošanās un tikumu izkopšana ir process, kas turpinās visu mūžu,
bet pirmskola ir sākotnējais izglītības
posms, kurā skolotāja vadībā un sa-

darbībā ar ģimeni notiek personības
daudzpusīga veidošanās.
Daloties pieredzē un diskutējot, radās lielāka izpratne par to, kādā veidā
un kā veiksmīgāk īstenot jaunās nostādnes izglītībā. Paldies pedagogiem
par darbu un idejām!
(Terēzija Zondaka,
PII „Dārta” metodiķe)
Dārtas mazā ziemas olimpiāde 2018.
Sniegotas dienas – debesu dāvana
bērniem! Beidzot arī šajā ziemas sezonā
ir iestājušies īsti ziemīgi laika apstākļi,
kas paver lielisku iespēju baudīt ziemas
priekus, vai vienkārši atrasties ārā sniegā un sajust dzestro, veselīgo ziemas gaisu. Cik zīmīgi, ka tieši tāds laiks saistās
ar ziemas olimpiskajām spēlēm tur tālajā Dienvidkorejas apgabalā Phjoņčhanā,
kur piedalās arī mūsu Latvijas sportisti.
Uz šāda fona raugoties radās motivācija rīkot arī mūsu iestādē „mazo” olimpiādi, lai bērni kaut nedaudz apjaustu,
kas ir Olimpiskās spēles un veidotos
priekšstats, kādi sporta veidi tajās tiek
iekļauti. Varbūt mūsu labā griba, domas
un sportiskā enerģija palīdzēs mūsu
olimpiešiem sasniegt labākus rezultātus.
Protams, arī mums bija olimpiādes

Mērsraga novads –
Talsu novada atklāto sporta spēļu sudraba laureāts!

Talsu novada sporta spēles ir lielākais sporta pasākums bijušā
Talsu rajona robežās, kas pulcē sportistus no visas apkārtnes dažādu sporta veidu cīņās, lai aizstāvētu savas dzimtās vietas godu.
Šogad sporta spēlēs dalību pieteica deviņpadsmit komandas. Cīņas
tik lielā konkurencē, protams, izvērtās ļoti sīvas, un katrai uzvarai
vai zaudējumam bija jo lielāka nozīme sacensību kopvērtējumā.
Mērsraga komanda startēja visos iespējamos sporta veidos.
Cīņas pirmie iesāka novusa spēlētāji (Guntis Dvoreckis un
Janeks Dvoreckis), kas sacentās 25. februārī. Mērsraga novada
novusa spēlētāji 11 komandu konkurencē cīnījās godam, tomēr
augstam rezultātam mazliet pietrūka veiksmes. 3. martā sacensības
turpināja Mērsraga novada zolītes spēlētāji (Uldis Zaļkalns,
Mihails Kedešs un Ivars Indruškevičs), turnīra gaitā punkti nāca
ar mainīgām sekmēm, bet cīnoties līdz pēdējai izspēlei, izdevās
sasniegt ļoti labu rezultātu un zolītes spēlē tika izcīnīta trešā vieta
četrpadsmit komandu kopvērtējumā! Vēlāk, pēc nedēļas 10. martā
startēja pārējie ziemas posma sporta veidi. Mērsraga novadam kā
šoks un nepatīkams pārsteigums bija tradicionālo ziemas sporta
veidu dambretes un šaha izslēgšana no sporta spēļu programmas.

Dzejas sturītis

Šāds Talsu novada sporta organizatoru lēmums ir neizprotams un
mūsu izpratnē aplams solis, kamēr visur pasaulē un Latvijā šos abus
sporta veidus cenšas visiem iespējamiem veidiem attīstīt un atbalstīt
Talsu novads pieņēmis lēmumu, ka šie sporta veidi ir neprioritāri.
Tālāk seko mūsu zelta, sudraba un bronzas komandas – pirmajā
vietā Mērsraga šautriņu mešanas komanda, kurā startēja – Ilze
Indruškeviča, Vivita Ozoliņa, Anita Ozola, Sintija Velka, Aigars
Gūtšmits, Mārtiņš Ozols, Janeks Dvoreckis, Ivars Indruškevičs, Guntis
Dvoreckis un Jānis Indruškevičs. Individuālajā vērtējumā šautriņu
mešanā otrajā vietā Ilze Indruškeviča. Svara stieņa spiešanā guļus
komandu vērtējumā Mērsraga komandai sudrabs. Zelta medaļas
individuāli Mērsragam izcīnīja Jānis Indruškevičs, sudrabs Rihardam
Rožkalnam un Eduardam Smilgainim, bronza Kristeram Dakstiņam
un Dāvim Kamparam. Vēl Mērsraga godu aizstāvēja Intars Rakovskis,
Toms Driņķis, Reinis Rozentāls un Oskars Sūniņš. Bronzas medaļas
izcīnīja Mērsraga galda tenisa komanda, kura otro gadu pēc kārtas
saņem trešo vietu. Mērsraga galda tenisa komandā startēja Jurģis
Ozoliņš, Uldis Zutis un Ilze Leja. Trešo vietu priekšsēdētāju un pārvalžu
vadītāju vērtējumā starp vīriešiem izcīnīja Roberts Šiliņš.

atklāšanas ceremonija ar visiem olimpiskajiem simboliem. Abi talismani –
baltais tīģerēns, kurš marša ritmam
skanot, svinīgi nesa olimpisko karogu,
un lācēns, ar stafetē saņemto uguns
lāpu aizdedza centrālo olimpisko uguni, kas atradās ēkas galvenās fasādes
pusē. Pēc iesildīšanās rituāla jautrās
dejas, grupu komandu dalībnieki sportiskā solī devās pretī izaicinājumiem,
izmēģināt spēkus improvizētos ziemas
sporta veidos: hokejā, biatlonā (slēpošana ar pudeļu slēpēm – plastmasas
taru), frīstailā un kamaniņu braukšanā. Arī jaunākās grupas bērni prasmīgi
darbojās ar hokeja atribūtiku, vizināja
ragavās mīļlietiņas, centās trāpīt mērķī
un šļūca lejā no slīdkalniņa. Bērni spēja parādīt, cik draudzīgi prot darboties
kopā kā vienota un saliedēta komanda.
Par to, ka kustības svaigā gaisā ir veselīgas un patīkamas, liecināja bērnu sārtie
vaidziņi un smaids sejās. Par piedalīšanos un startēšanu olimpiādē, grupu
komandas kā apliecinājumu saņēma
zelta pakāpes diplomus un izteiksmīgas „medaļas” vitamīnu formā un saturā. Paldies visiem, kas iesaistījās un
atbalstīja mūs šajā dienā!
Sporta skolotāja Lilita

Visa ziemas posma kopvērtējumā Mērsraga komanda ierindojas otrajā vietā izcīnot vienādu punktu skaitu ar uzvarētājiem Talsu pilsētu!
Paldies visiem sportistiem, kas atrada laiku, lai startētu Mērsraga
izlasē un aizstāvētu Mērsraga godu! Tiekamies vasaras posmā un
turpinām pierādīt, ka labākie sportisti Talsu pusē ir Mērsradznieki!
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

6
Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga
ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.
/1Kor.15:14/
Mērsraga ev. lut. draudze mīļi aicina uz

LIELĀS PIEKDIENAS
dievkalpojumu
30. martā plkst. 14.00

LIELDIENU dievkalpojumu
1. aprīlī plkst. 9.00

Svētīgas, gaišas
un priecīgas
Lieldienas
visiem
novada
iedzīvotājiem!

Sludinājumi

Paldies!
Vēlos teikt milzīgu paldies visiem, kuri
atsaucās uz lūgumu krāt aizdarītes maižu
iepakojumiem: Zanei Ermansonei, Ārijai
no Upesgrīvas, Vilmai Kaulakānei, Gaidai
Ābolai, Līcīšu ģimenei, Daigai Skvorcovai,
Inai Ruplēnai, Ingai Jefrēmovai, Ievai Kuklei, Skaidrītei Griezei, bērnudārza kolektīvam, Karlsonu ģimenei, Mārītes Reinfeldes
kaimiņienei no Upegrīvas, Anetei Āboliņai-Ābolai, Lailai Smilgainei, Fiņķu ģimenei, D. Vītolai, Veltai Erķei, Silvijai, Ingrīdai
Robaldei, Dainai Krūmiņai, Maigai Šteinbergai, Mudītei Neilandei, Imantam Liepiņam, Inārai Zandersonei, Sabīnei Ūdrei,
Bronei Kviesei, Evijai no „Tīdām”, Dzintrai
Kraģei, Ralfam Aukmanim, Valdai Briedei, Ingai Dzērvei, Rēnai no Upesgrīvas,
Alitai Ozoliņai, Apšvalka k-gam, Līgai
Tērvidai, Aijai Veidemanei, Ingrīdai Alekšānei, Ainai Lapsai, Diānai Rubenei, Līgai
Smilgainei, Rasmai Šamājevai, Guntai
Fībigai, Ligitai Mitenbergai, Litai Grudkinai, AgitaiKurpniecei, Skaidrītei Mežzīlei,
Intai Jankevicai, Gunai Jēkabsonei, Intai
Krekauskai, Danai Strupai, Skaidrītei Pūliņai, Ritvaram Jozupupe-Upesjozupam,
Laurai Jēkabsonei, Inārai Veržbilovskai,
Ingai Kauliņai, Andim Kraučam, Inesei
Fonzovai, Vijai Vītoliņai, Mērsraga vidusskolas virtuves kolektīvam, „Vētrasputns”
kolektīvam, Doratijai Jonaitei un Norai
Raudei, Gunitai Vilmanei un visiem pārējiem, kurus esmu piemirsusi nosaukt un
kuri vēlējās palikt anonīmi!
Lai cīņa būtu godīga – sakrātās aizdarītes tika nosvērtas. Sīvā konkurencē
visvairāk aizdarīšu ir sakrājusi Mudī-

 Piedāvā darbu galdniekam/mēbeļgaldniekam. Mob. 29415085.
 Maina senu koka māju ar zemi 0,14 ha
Mērsragā pret labiekārtotu 1-istabas dzīvokli
Mērsragā pirmajā stāvā. Izdevīga vieta komercdarbībai, jo atrodas šosejas malā. Tel. 28363833.
 Privātstundas un palīdzība skolasdarbos.
Valodas: angļu, latviešu, vācu, krievu; vēsture, informātika. Skolēnus labprāt apmeklēju mājās.
Dženeta, mob.: 25139868,
e-pasts: schude.janeta.js@gmail.com

Līdzjūtības

te Neilande, otrajā vietā atstājot Gaidu
Ābolu (205 grami pietrūka līdz uzvarai).
Pateicību, Mudīte, jūs varat saņemt Ziedu kioskiņā no 19. marta.
Gaidīsim visus interesentus uz kādu
radošu pēcpusdienu, kad taps latvju
raksti no mūsu sakrātajām bagātībām.
Uz drīzu tikšanos un ļoti ceru, ka Mērsraga iedzīvotāji būs atsaucīgi arī citos
mūsu aicinājumos un aktivitātēs, jo gads
ir tikai iesācies!
Mērsraga rokdarbnieču klubiņš, atzīmējot savu 5 gadu jubileju, sākot ar aprīļa mēnesi, aicinās jūs apmeklēt Mērsraga
bibliotēku, kurā būs apskatāmi klubiņa
dalībnieču darbi. Katru mēnesi būs apskatāmi divu dalībnieču interesantākie,
mīļākie, labākie darbi. Jūnijā, jūlijā – jau
tradicionāli būs rotu izstādes. Pērļotu
rotu darināšana mūs klubiņā ir ļoti populāra. Un oktobris jau vairs nav aiz kalniem, kad visi tiks gaidīti uz dzimšanas
dienas svinībām!
Uz tikšanos klātienē un neklātienē!
Sandija

Cik grūti ticēt, kad nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt.
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt.
Vislielākā līdzjūtība Gunai Jēkabsonei
brāli Gunāru Zambergu mūžībā aizvadot.
Marija
Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
Izsakām līdzjūtību Gunai Jēkabsonei brāli
mūžībā pavadot.
„Delfīnu” mājas iedzīvotāji
Cik, tukšs un kluss nu kaktiņš māt,
Kurš varēs Tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.
Izsakām līdzjūtību Rutai Bergai māmiņu
mūžībā pavadot.
„Delfīnu” mājas iedzīvotāji

Lieli darbi sākas ar maziem
varoņdarbiem!

Bez vēja vilnis jūrā stājas,
Dziest lietū ugunskurs.
Kam tavu vārdu sirds arvien vēl
Kā gaišu lapu tur?
(L. Breikšs)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Aivaram Ušackim, no sievas atvadoties.
Ostas tauvotāji

Vēlos izteikt lielu pateicību novada priekšsēdētājam Robertam
Šiliņam par palīdzību dzīvnieku glābšanā no ziemas apstākļiem,
tiešāk – par kaķu mājiņu piegādi, kuru viņš veica pats personīgi. Kad gāju runāt par šo problēmu gaidīju, ka būs kārtējā maldīšanās trīs priedēs,
bet pretī sastapu saprotošu, atsaucīgu, pretim nākošu cilvēku ar dzīvām – runājošām
acīm. Kāds teiks „arī tā būtu darījis”, bet ir jārada šī uzticēšanās, nepietiek ar gribēšanu un lielu krēslu, ir jābūt pārliecībai, ka vari veikt mazus darbus, lai nopietni ķertos
pie lieliem darbiem.
Ina Ruplēna

Es būšu visur...
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
(A. Eglītis)
Izsakām līdzjūtību Aivaram Ušackim,
sievu mūžībā pavadot.
„Dzintarzemju” mājas iedzīvotāji

Sporta pasākumi
MARTS

25.03.
25.03.
30.03.

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu
mešanā 3. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
3. posms.
Priekules kauss telpu futbolā.

Mērsraga vidusskola

10.00

Mērsraga vidusskola

12.00

Priekules halle

10.00

Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.
(Rainis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aivaram
Ušackim, dzīvesbiedri zaudējot.
Mērsraga novada pašvaldība

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

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Redaktore Madara Brāle
28757923

