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Redaktores sleja
Sajust vasaras sākumu... Kādreiz viss bija
tik vienkārši. Atlika tikai sagaidīt maija beigas, pēdējo skolas dienu, tad nolikt skolas
somu un mācību grāmatas tālu prom, un ar to
bija skaidrs, ka vasara jau klāt! Tagad ir krietni
jānopūlas, lai izrautos no ikdienas skrējiena,
lai ieraudzītu un sajustu vasaras iestāšanos.
Pa gabaliņam, pa gabaliņam katrs var sajust
savu vasaru. Te jau tā ir! Karstā saule, ziedu
smaržu mākonis, varžu koris, zemeņu garša,
peldes, alkas pēc un salijušās zāles smarža,
rosība... Vien jāatrod tie gabaliņi, kas kopā
veidos īstu vasaras sajūtu. Protams, nevar
nepieminēt jūnija galveno sajūtu. Līgo svētkus. „Līgo naktī gaisma tumsā neapsīkst.
Līgo naktī uguns ūdenī nenodziest. Līgo naktī katra zāle pilnbrieda
pilna. Līgo naktī gaiss
maģisku mieru dveš.
Līgo naktī dejām rituāls spēks. Līgo naktī
dziesmām
lūgšanas
svars. Līgo naktī vajag
tik vien kā just, ticēt un
priecāties, ka esam daļa
no dabas un savu senču
paražām. Saulgrieži ir
vienlaikus noslēgums
un jauns sākums,
kad sākt nākamā
gada ciklu, dabas un
vieduma pilni. Līgo!”
(R. Bugavičute-Pēce)

Zināšanai!
Nākamais
s”
„Mērsraga Avīze
ks
numurs iznā
13. jūlijā.
tīt
Materiālus var iesū
līdz 9. jūlijam!

Paldies!

Skanīgus, lustīgus un
sajūtām bagātus Jums
Līgo svētkus!

Informācija!
 Mērsraga novada Sociālajā dienestā 16. jūnijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 ir
iespēja atnākt un paņemt lietotas drēbes, apavus, nedaudz traukus, grāmatas u. c. lietas.
 Mērsraga novada Sociālajā dienestā 22. jūnijā plkst. 13.00 būs nodarbība „Kreppapīra

ziedu gatavošana”. Nodarbība ir bezmaksas, vadīs Sandija Štreinerte.

 Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas Saieta namu 27. jūnijā, plkst. 12.00.
 Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centrs jūlijā būs slēgts!
 Pensionāru apvienība „Kaija” 2018. gada 18. jūlijā rīko kārtējo ekskursiju pa maršrutu
Mērsrags–Mālpils–Ķeipene. Ekskursijas autobuss ir par velti, bet apskates objekti par maksu. Lūgums savlaicīgi sapulcēties centrā pie pieturas, jo izbraukšana ir 05.30. Pieteikties līdz
16. jūlijam pie Astrīdas Neilandes, tel. 27250151. Uz tikšanos!
 Aicinu visus, kuri vēlas radīt savu rakstu (vēlams ar latvisku piesitienu) no aizdarēm,
kuras mēs sakrājām, uz Tautas namu. Jūnija un augusta mēnešos, katru ceturtdienu, no
plkst. 18.00 līdz 19.30, es gaidīšu Tevi, lai vari ielikt savu rakstu kopīgā ciema dekorā! Kā
jau iepriekš minēju – maksimums aizdarīte iet pāri 3 rūtiņām. Rakstu var veidot 48 rūtiņu
platumā (no augšas uz leju).
Sandija
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Deju kopa „Silva” pārstāv Mērsragu –
Latvijas senjoru deju kolektīvu koncertā
„Latvija – deju dzīpariem vīta”
9. jūnija rītā „Silvas” dejotājas devās uz Olaini, lai pārstāvētu Mērsragu, Latvijas simtgadei veltītajā koncertā „Latvija –
deju dzīpariem vīta”. Kopīgā deju ritmā apvienojās ap 40 deju
kolektīvu no visas Latvijas. Neizpalika arī svētku gājiens, kur
starp 600 dejotājiem krāšņi plīvoja arī Mērsraga karogs. Pēc
svinīgā gājiena, kas veda uz Olaines mežaparka estrādi, sākās
koncerts, kurā tika izdejotas tieši šim pasākumam veidotas
dejas, kuras kolektīvi apguva visu gadu. Koncerta noslēgumā
tika sveikti deju kolektīvi un to vadītāji, saņemot gardu
kliņģeri un pateicības rakstu par piedalīšanos. Liels paldies

„Sveika, Jūra” – izdziedāts
				
un izdancots

un ziedu klēpji neizpalika arī koncerta virsvadītājai Regīnai
Grebežniecei.
Pēc labi pavadītas dienas „Silvas” dejotājas devās mājup,
bet domās viņām jau ir citi koncerti un pasākumi, lai iepriecinātu mērsradzniekus. Paldies saku „Silvas” dejotājām un
viņu vadītājai Silvai Štreinertei un Mērsraga novada pašvaldībai par atbalstu.

2. jūnijā, Mērsragā tikās vokālo ansambļu un deju kopu kolektīvi no tālākām
un tuvākām Latvijas vietām, lai kopā svinētu svētkus – „Sveika, jūra”. Ik gadu šie
svētki norisinājās Mērsraga Tautas namā un apvienoja vokālos ansambļus. Šogad,
kad Mērsrags var lepoties ar atjaunoto un paplašināto brīvdabas estrādi „Jēgerleja”,
tika nolemts svētkus svinēt tur. Tika aicināti gan vokālie ansambļi, gan deju
kopas. Kolektīvi ieradās no Valkas novada Vijciema, Smiltenes, Codes, Irlavas,
Jaunolaines, Matkules, Rojas, Engures un Bērzciema. Par raitu soli un svētku
noskaņu gājienā, gādāja Tukuma pūtēju orķestris.

Mērsraga Tautas nama vadītāja
Ieva Oboleviča

Kā jebkurš pasākums, tas ir kolektīva darbs, tādēļ vēlos teikt paldies Mērsraga
novada pašvaldībai par atbalstu, par gardo zivju zupu kafejnīcai „Kreses” – Inesei
un Sintijai, pasākuma apskaņotājam Jānim un viņa palīgam Artim, par padomiem
un atbalstu organizēšanas procesā – Silvai un Valdai.
Mērsraga Tautas nama vadītāja Ieva Oboleviča

Esam novērtēti!
Mērsraga amatierteātris „Etīde” šogad ļoti cītīgi un nenogurstoši strādāja pie izrādes „Viss kaimiņu dēļ”, kuras scenārijs
veidots pēc V. Belševicas stāsta „Tās dullās Paulīnes dēļ” motīviem. Šo izrādi esam izrādījuši gan pašu mājās Mērsragā, gan
esam pabijuši arī viesizrādēs.
Viesizrādes jau lēnām bija izrādītas, kad pavīdēja doma un
iespēja apmeklēt Talsu amatierteātra skati. Šī doma aizķērās un
mēs lēnām to pieņēmām. Gatavošanās skatei izvērtās par smagu darbu visai komandai. Kā jau zināms smags darbs atmaksājas un 12. maijā mēs skates startam bijām gatavi.
Emociju gamma bija visdažādākā, taču es zinu, ka mana
komanda ir vislabākā un es varu uz viņiem paļauties. Izrādi
nospēlējām godam. Bet atkal neliels uztraukums – jāgaida
rezultāti… Taču, lai kādi būtu rezultāti mēs zinām, ka esam
labākie un zinām, ko varam!
Svētdien vakarā paziņo rezultātus un esam ieguvuši godpilno III pakāpi! Esam lepni par šo rezultātu!
Paldies visiem, kas mūs atbalstīja! Paldies Jānim Bētiņam
par izpalīdzēšanu un labo sirdi, arī tiem, kuri neatlaidīgi par

Paldies ir vienīgā valūta
pasaulē, kas nav vēl zaudējusi kursu.
(J. Jaunsudrabiņš)

Tīrība un sakoptība
visapkārt!
Tuvojas vasaras saulgriežu svētki – Līgo svētki. Mūsu kopējais
mērķis ir, lai Mērsraga novads ir tīrs un sakopts. Vēlamies atgādināt, ka namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki,
valdītāji, pārvaldnieki – pilnvarnieki, lietotāji – nomnieki nodrošina
nekustamā īpašuma teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālienu
nopļaušanu, apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un
atkritumu uzkrāšanos un piegulošās teritorijas kopšanu, t.i., zālienu
nopļaušanu, ietves tīrīšanu un atkritumu savākšanu! Pieguļošā
teritorija ir publiskā lietošanā esošās gājēju ietves, grāvji, caurtekas vai
zālieni līdz brauktuves malai!
Aicinām iedzīvotājus ievērot nosacījumus un atkritumus izmest
tikai konteinerā. Atkritumi ārpus konteinera rada neestētisku skatu,
kā arī dzīvnieki un putni tos viegli var izmētāt. Lūdzu, neatstājiet
atkritumu maisiņus pie konteineriem, kā arī aicinām aktīvi atkritumus
šķirot, tiem paredzētajos konteineros!
Mērsraga novada pašvaldība

mums turēja īkšķus! Paldies šoferītim Aldim, apskaņotājam
Jānim, Vandzenes tautas namam par rekvizītiem, Mērsraga
novada pašvaldībai par transportu! No visa „Etīdes” kolektīva – PALDIES!!!
Edīte Driņķe

Mērsraga ostā pieaug
		
kravu apgrozījums

Vārdam paldies piemīt visuma enerģija. Šo vārdu sakot, var pat izmainīt dzīvi un sagriezt kādam pasauli otrādāk. Šoreiz pasaulīti atstāsim savā vietā, bet amatierteātris
„Etīde” vēlas pateikt sirsnīgu paldies daudziem jo daudziem,
kas mūsu izrādi „Viss kaimiņu dēļ” padarīja krāšņāku,
krāsaināku un bagātāku.
Lai izveidotu izrādi patīkamu un baudāmu skatītājiem,
mums daudz nācās lūgt palīdzību mūsu pagasta
iedzīvotājiem. Viņu nesavtīgā attieksme ļāva izveidot
atbilstošu tā laika skatuves tēlu ar kumodēm, izšūtiem
dvieļiem un lina galdautiem, krāšņu video materiālu ar
seno labo žigulīti. Ar mūsu teātra draugu palīdzību, tikām
arī pie tādiem rekvizītiem kā zārks, foto piederumiem,
nestuvēm utt., kā arī pirmizrādes laikā varējām izveidot
stūrīti ar interesantiem rekvizītiem. Arī čaklās šuvējas rokas
nepalika nepamanītas, jo bez tām nebūtu Paulīnes skaistā
„mirstamkleita”. Bet tagad lielum lielais paldies – Uldim
Karlovam-Karlovskim, Laurai Elizabetei Ķiršakmenei, Aigai
Smilgainei, Jānim Kaļiņičenko, Ugāles k/n un personīgi
Ivetai Petei, Sergejam Kurinojam, Mērsraga pašvaldībai,
Mērsraga bērnudārzam, Zanei Rašmanei, Silvai Štreinertei,
Uldim Krūkliņam, Mērsraga muzejam – personīgi
Gunāram Ozolam, „Mūrnieku” mājām, veikalam „Atvasīte”,
Raitim Neilandam, Aivaram Puzānovam, Zeltītei Sergetai,
Minnai Štreinertei, Ingai Dzērvei un Aldim Lormanim. Bet
ja kādu esam piemirsuši pieminēt – mēs atvainojamies...
Lielo PALDIES sakām visiem, kas mūs atbalstīja!

2018. gada 5 mēnešos ostā tika pārkrauti 206,5 tūkstoši
tonnu, kurināmā šķelda 9,1 tūkstoši tonnu, 36,8 tūkstoši tonnu celulozes šķeldas, 29,2 tūkstoši tonnu koksnes granulu,
2,8 tūkstoši tonnu kūdras, 1,8 tūkstoši tonnu zivju, 5,1 tūkstoši tonnu smilts, 72,6 tūkstoši tonnu papīrmalkas un 49,1
tūkstoši tonnu zāģbaļķi (imports), kas kopā sastāda 206,5
tūkstošus tonnu, bet 2017. gada 5 mēnešos pārkrauti 191,6
tūkstoši tonnu dažādu kravu.
Kravu apgrozījums šajos piecos mēnešos Mērsraga ostā
salīdzinājumā ar 2017. gadu ir palielinājies par 14,9 tūkstošs
tonnām, un apkalpoto kuģu skaits šajā periodā ir pieaudzis
no 52 kuģiem 2017. gadā līdz 56 kuģiem 2018. gadā. Mērsraga ostā ir izveidota plaša pārkrauto kravu diversifikācija, kas
nozīmē, ja kādā kravu segmentā ir samazinājums, tad šo samazinājumu var kompensēt cita kravu grupa, un pieaugums
radies tādēļ, ka Mērsraga ostā pieaudzis importēto zāģbaļķu
kravu apjoms.

Mērsraga amatierteātra vadītāja
Edīte Driņķe

Mērsraga ostas pārvaldnieks
Jānis Budreika
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Talsu novada sporta spēlēs
Mērsraga novadam sudrabs!

Mērsraga novada Domes sēdēs lemtais

2018. gada 15. maija kārtējā novada domes sēdē nolemts:
1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā nokavētos nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus no 6 fiziskām personām;
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumu plāna grozījumus 950 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta
ieņēmumu plānu 1 655 349 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta
izdevumu plāna grozījumus 950 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta
izdevumu plānu 2 109 649 euro apmērā;
3. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā”;
4. Aizstāt visā Mērsraga novada pašvaldības Attīstības programmā
skaitli un vārdu „2023. gadam” ar skaitli un vārdu „2025. gadam”.
5. Apstiprināt noteikumus „Mērsraga novada pašvaldības personas datu apstrādes noteikumi”.

9. jūnijā Talsos pie otrās vidusskolas notika Talsu novada sporta
spēļu noslēguma – vasaras posms. Talsu novada sporta spēlēs piedalās labākie sportisti no Talsu novada pārvaldēm, kā arī uzaicināti
blakus novadi – Rojas, Dundagas un Mērsraga novadi.
Pirmie sacensības jau agri no rīta atklāja makšķernieki – Mērsraga
komandu pārstāvēja Oskars Apsītis, Uldis Zutis, Viktors Sibiļevs. Sasummējot kopā visu makšķernieku iespēto Mērsraga komanda šoreiz
ārpus labāko trijnieka.
Pēc atklāšanas parādes, svinīgajām uzrunām un laba vēlējumiem
sākas cīņas basketbola, futbola un volejbola laukumos, kā arī sāk startēt ģimeņu stafetes un veiklības stafete. Pirmajā vietā ģimeņu stafetēs
ierindojās Ķevļu – Ozoliņu ģimene (Jevgeņija, Vivita, Marijeta, Elvis
un Marta). Otrajā vietā ģimeņu stafetēs ierindojās Indruškeviču
ģimene (Ivars, Ilze, Jānis, Līga, Laura). Trešajā vietā ģimeņu stafetēs
ierindojās Samoviču ģimene (Valērijs, Taņa, Gvido, Dāvis un Rainers). Vēl Mērsragu pārstāvēja Rožkalnu – Žibojedovu ģimene un
Krikausku ģimene. Ģimeņu stafetes kopvērtējumā Mērsraga novadam pirmā vieta.
Pirms ģimeņu stafetēm starts tiek dots veiklības stafetei, kurā izpildot dažādus elementus, jāveic sarežģīta distance. Mērsraga komanda
šoreiz sestā vietā – Amanda Janberga, Kerija Grudkina, Artūrs Linde,
Kristers Dakstiņš, Kārlis Brinkmanis un Mārcis Grīnšteins.
Sacensības turpinās sporta spēlēs un pentangā, kur Mērsraga
komanda uzrāda negaidīti labus rezultātus. Pēc priekšsacīkstēm
pārliecinoši finālam kvalificējas trīs Mērsraga komandas pārstāvji.
Komandu vērtējumā Mērsragam otrā vieta. Komandā startēja Ivars
Indruškevičs, Uldis Grīnbergs-Zaļkalns, Vivita Ozoliņa un Elita
Grahoļska.
Paralēli savas cīņas vieglatlētikas sektoros trīs vecuma grupās uzsāk vieglatlēti. Mērsradznieki vieglatlētikas kopvērtējumā ir labākie
un plūc laurus visās četrās disciplīnās: 60 metru sprintā: otrā vieta
Daigai Auziņai, trešā vieta Elitai Grahoļskai, Uldim GrīnbergamZaļkalnam un Intai Paeglei. Tāllēkšanā otrā vieta Daigai Auziņai
un Aigaram Gūtšmitam, trešā vieta Uldim Grīnbergam-Zaļkalnam.
500 metros sievietēm un 1000 metros vīriešiem mērsradznieki sekojošās vietās: pirmā vieta Aigaram Gūtšmitam un Daigai Auziņai, otrā
vieta Elitai Grahoļskai, trešā vieta Kārlim Treimanim, Uldim Grīnbergam-Zaļkalnam, Laurai Krikauskai un Amandai Janbergai. Lodes
grūšanā: otrā vieta Uldim Grīnbergam-Zaļkalnam un Jānim Kuklim.
Vieglatlētikas stafetē tāllēkšanā no vietas Mērsraga komanda, parādot izcilu rezultātu, izcīna otro vietu (līdz uzvarai pietrūkst nieka
deviņi centimetri) – komandā startēja Sigita Mitenberga, Amanda
Janberga, Rūdolfs Ozoliņš, Aigars Gūtšmits, Jānis Kuklis un Artūrs
Linde.
Futbolā mūsējie šoreiz piektajā vietā, ceturtdaļfinālā tiek piedzīvots
zaudējums un jāsamierinās ar spēli par piekto vietu, kurā tiek izcīnīta
pārliecinoša uzvara pār Talsiem. Mērsraga komandā spēlēja Jānis Indruškevičs, Jānis Bērziņš, Kristers Dakstiņš, Aigars Krikauskis, Artūrs
Linde, Valts Rožkalns, Mārcis Grīnšteins un Kārlis Brinkmanis.
Cīņas beigušās jau basketbola un volejbola laukumos, kur sīvās un
saspringtās cīņās, kur rezultāts izšķiras tikai spēles galotnēs, basketbolā dāmām iegūstam otro vietu, bet vīru konkurencē esam tuvu vadošajām komandām un paliekam ceturtie. Dāmu basketbola komandā spēlēja – Sigita Mitenberga, Gabriela Fībiga, Nikola Aleksandrova,
Klinta Brinkmane. Vīriešu komandā Rafaels Žibojedovs, Ivo Žibojedovs, Jānis Kuklis un Aigars Krikauskis.
Volejbolā vīru komanda jau otro gadu pēc kārtas izcīna zeltu. Ja
pirms gada es rakstīju, ka vīri paveikuši brīnumu un vīru konkurencē
izcīnām vēsturisku uzvaru, tad tagad jau varu teikt – izcīnījām gaidītu
un likumsakarīgu panākumu! Mūsu zelta volejbola komandā spēlēja
Rūdolfs Ozoliņš, Uldis Bērzkalns un Toms Tālbergs. Dāmu konkurencē mūsu Kerija Grudkina, Amanda Janberga, Elita Grahoļska un
Sigita Mitenberga sestajā vietā.
Sacensības noslēdzas ar atraktīvo smagās automašīnas stumšanu. Mērsraga novads izlozē sesto starta numuru un vīri (Rihards
Rožkalns, Rūdolfs Ozoliņš, Jānis Indruškevičs un Jānis Kuklis) savu
darbu izdara godam uzstādot labu laiku, kas tomēr mazliet atpaliek
no pirmo trīs komandu iespētā un ir sestais labākais.
Sasummējot visus sporta veidus Mērsraga komanda vasaras kopvērtējumā izcīnījusi augsto otro vietu par nieka četriem punktiem
atpaliekot no pirmās vietas, arī gada kopvērtējumā esam otrajā vietā. Kārtējo reizi varu teikt, ka vieni no labākajiem sportistiem dzīvo Mērsraga novadā! Paldies visiem Mērsraga izlases dalībniekiem,
kas startēja gan ziemas, gan vasaras posmā. Paldies arī līdzjutējiem,
atbalstītājiem. Šis panākums ir mūsu visu kopīgā darba rezultāts.
Tiksimies nākošajās 2019. gada sporta spēlēs ar mērķi izcīnīt labākās
komandas titulu.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

6. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Bākas iela 28. Atdalāmajai
zemes vienībai, piešķirt nosaukumu „Bākmeži”, Mērsraga novads.
7. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Lielā iela 112, atdalot divas zemes vienības.
8. Piešķirt nosaukumus „Egļu lauks”, Mērsraga novads un
„Purmežs”, Mērsraga novads.
9. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0932 piešķirt adresi „Kukaiņi”, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
10. Izdarīt grozījumus Mērsraga novada domes saistošajos noteikumos „Pašvaldības pabalsti Mērsraga novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot ienākumus”.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv,
sadaļā „domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Par grozījumiem 2017. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2/2017
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā”
Saistošie noteikumi Nr. 2/2018
APSTIPRINĀTI ar Mērsraga novada Domes 2018. gada 15. maija lēmumu Nr. 4. (protokols Nr. 7)
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt ar 2017. gada 18. aprīļa lēmumu
Nr. 7 (protokols Nr. 7) pieņemtajos Mērsraga novada domes saistošajos noteikumos
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā:
„2.3. Par nekustamo īpašumu, ja šis nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, ja nekustamais īpašums pieder personai vai persona
ir tās tiesiskais valdītājs, kurai ir:
2.3.1. I invaliditātes grupa, šo personu
aizbildņiem vai aizgādņiem – nekustamā
īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumu

70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
2.3.2. II invaliditātes grupa, šo personu aizbildņiem vai aizgādņiem – nekustamā īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumu 50% no
nekustamā īpašuma nodokļa summas.”
2. Papildināt 2.3. punktu ar 2.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„personas līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti vecākam vai apgādniekam –
nekustamā īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumu 50% no nekustamā īpašuma
nodokļa summas.”
3. Izteikt 2.4. punktu šādā redakcijā:
„Par nekustamo īpašumu, kas pieder īpa-

šumā personai vai, ja šī persona ir nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs, kurai ir
piešķirts 1991. gada barikāžu dalībnieka
statuss – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.”
4. Papildināt 3.3. punktu pēc vārda „kopija” ar vārdiem „un iesniedzot barikāžu
dalībnieka statusu apliecinošu apliecības
kopiju.”
5. Aizstāt 3.5. punktā skaitli „3.2.6.” ar
skaitli „3.2.5.”
6. Saistošo noteikumu „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā” grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

Par grozījumiem 2017. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2017
„Pašvaldības pabalsti Mērsraga novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”
Saistošie noteikumi Nr. 3/2018
Apstiprināti AR MĒRSRAGA NOVADA DOMES 2018. GADA 15. maija lēmumu Nr. 10, (protokols Nr. 7)
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt Mērsraga novada domes saistošajos noteikumos „Pašvaldības pabalsti
Mērsraga novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”, kas apstiprināti ar Mērsraga novada Domes 2017. gada 19. septembra lēmumu Nr. 6, (protokola Nr. 17)
noteikumu IV. nodaļu „Vienreizējs pabalsts
personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām” šādus grozījumus:

1) Izteikt Saistošos noteikumus ar
17. punktu šādā redakcijā: „Personai,
kura atbrīvota no brīvības atņemšanas
vietas, vienreizējo pabalstu piešķir personas apliecinoša dokumenta noformēšanai. Pabalstu piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas brīvības
atņemšanas vietā, bijusi Mērsraga novada
teritorijā. Pabalstu personai piešķir perso-

Kalnu riteņbraukšanas
sacensības
2018. gada 28. maijā Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga
vidusskola un Engures ezera Dabas parks ERASMUS + Sport projekta „Sprinters” ietvaros organizēja kalnu riteņbraukšanas sacensības. Sacensības notika Engures ezera Dabas parka teritorijā.
Sacensībās piedalījās 160 dalībnieki dažādās vecuma grupās.
Spītējot karstajam laikam, visi dalībnieki ar lielu interesi un īstu
sacensības garu devās 2 km garajā trasē, lai mēģinātu uzrādīt visla-

2) Izteikt Saistošos noteikumus ar
20. punktu šādā redakcijā: „Vienreizējo
pabalstu personas apliecinoša dokumenta noformēšanai pārskaita pakalpojuma
sniedzējam.”

Nr. 2016-3597/001-001
bāko rezultātu savā vecuma grupā. Katras vecuma grupas 3 ātrākie
rezultātu īpašnieki saņēma „Sprinters” medaļas un diplomus.
Sacensības pierādīja to, ka neskartās dabas teritorijās ir iespējams sarīkot sportiskas aktivitātes, netraucējot apkārtējai videi
un dabas vērtībām. Sacensību dalībnieki pauda prieku par to, ka
šādas sacensības ir iespējams noorganizēt pie dabas, kur ir svaigs
gaiss, putnu dziesmas, skaista ainava un dabas neskartība.

SPRINTERS projekta partneru
tikšanās Bulgārijā
Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga vidusskola un Engures
ezera Dabas parks piedalās ERASMUS + Sport projektā „Sprinters”. 3 cilvēku delegācija no Mērsraga novada no 17. maija līdz
20. maijam apmeklēja projekta trešo visu partneru sanāksmi
Bulgārijā, Gabrovā. Sanāksmē piedalījās projekta partneru
pārstāvji no Spānijas, Itālijas, Bulgārijas, Francijas. Šoreiz tikšanās
reizē Mērsraga novadu un dabas parku pārstāvēja Agnese
Kreicberga, Roberts Šiliņš un Madara Brāle.
Projekta partneru tikšanās reizes ļauj uzzināt, kas projekta
ietvaros ir paveikts katrā no projekta dalībvalstīm, kā arī tā ir iespēja
kopīgi pārrunāt vēl nepieciešamās aktivitātes, lai projekta norise
būtu veiksmīga. Šajā reizē partneri pārrunāja sporta menedžmenta
attīstību dabas aizsargājamās teritorijās, sporta un ekonomikas
sasaisti, kas veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos, kā arī Valensijas
universitātes kā zinātniskā partnera apkopotos rezultātus. Tāpat
tika pārrunāta „Sprinters” olimpisko spēļu norise oktobrī, Ponzā.
Mums bija lieliska iespēja ne tikai uzzināt vairāk par projekta norisi,
bet arī iepazīt Gabrovu, kur mēs apmeklējām ikgadējo humora un
satīras karnevālu, humora un satīras muzeju, dabas parku „Bulgarka”.

nas apliecinoša dokumenta noformēšanai
Ministru kabineta noteiktajā minimālajā
apmērā.”

Nr. 2016-3597/001-001

Tāpat iepazinām arī Gabrovas humoru. Saskaņā ar nostāstiem
gabrovieši cērt kaķiem nost astes, lai ziemas spelgonī ātrāk aiz tiem
aizcirstu durvis (viens no pilsētas simboliem ir melns kaķis bez astes),
kā arī aptur pa nakti pulksteņus, lai velti nedeldētu mehānismu.
Kopš projekta sākuma 2016. gadā Mērsragā jau ir notikušas
dažādas aktivitātes, proti, informatīvi semināri, darba grupas,
sacensības – skriešanas un nūjošanas sacensības piejūras pļavu
teritorijā, braukšana ar laivām pa kanālu. Šā gada 28. maijā notiks
sacensības riteņbraukšanā Engures ezera Dabas parka teritorijā.
„Sprinters” ir starptautisks Eiropas projekts, ko koordinē
Kulleras pašvaldība Spānijā un ko finansē Eiropas Savienība
un Erasmus +. Starpvalstu apvienība sastāv no institūcijām,
aizsargājamo dabas teritoriju vadītājiem un dažādu Eiropas valstu
sporta organizācijām Spānijā, Francijā, Latvijā, Bulgārijā, Itālijā.
Projekta mērķis ir attīstīt sportu dabas neskartajās teritorijās
amatieru līmenī, piedāvājot skriešanu, nūjošanu, braukšanu ar
kanoe laivām un riteņiem, tādējādi rūpējoties par savu fizisko
sagatavotību un veselību un attīstot vietējo ekonomiku.
M. Brāle
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Biedrība „Gaišo domu platforma” meklē

ĢIMENES ASISTENTUS darbam Mērsraga novadā

Ģimenes asistenta pakalpojumu biedrība sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu nodrošina ģimenēm ar bērniem (kurām trūkst
sociālās prasmes un iemaņas).
 Prasme risināt dažādas situācijas, prasme pielāgoties, labas saĢimenes asistenta galvenie darba pienākumi:
 Veicināt vecāku prasmju un zināšanu pilnveidi, veicināt izpratni darbības un saskarsmes prasmes;
 Prasmes veicināt personas attīstību;
par bērnu vecumposmu īpatnībām, savstarpējo attiecību veidošanu,
 Prasme strādāt komandā.
disciplīnu atbilstoši bērnu vecumposmam;
Mēs piedāvājam:
 Sniegt atbalstu un attīstīt nepieciešamās prasmes patstāvīgas
 Nepilna laika darba slodzi, ko iespējams apvienot ar pamata darbu.
dzīves nodrošināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, budžeta plānošanā.
 Darba laiks tiek organizēts pamatojoties uz ģimenes asistenta
Prasības pretendentiem:
darba plānu, kas tiek sastādīts katrai ģimenei individuāli.
 Pabeigta augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē,
 Regulāru vadības atbalstu.
pedagoģijā, psiholoģijā, sociālās rehabilitācijas jomā vai profesionālā
 Noteiktu samaksu.
vidējā izglītība sociālajā jomā vai veselības aprūpes jomā;
Vairāk informācija iegūstama, sazinoties pa tālr. 27016380 – Ilona
 Darba pieredze darbā ar bērniem, ģimenēm vai personām ar ga- Talente. CV sūtīt uz e-pastu: ilona.talente@gmail.com
Pieteikties līdz 29.06.2018.
rīga rakstura traucējumiem;

Sludinājumi

Pateicības

 SIA „Stūres Rats”,
reģ.
Nr. 41203063419, Mērsragā aicina
darbā pārdevēju pārtikas veikalā. CV
sūtīt uz e-pastu: sturesrats2018@inbox.lv.
Tālrunis 26664311.

„Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj
uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas
savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu
devēju Dievs mīl.”
(2Kor 9:6-7)

 Pārdod gāzi! 50 l balons –
24,00 euro, mazais balons 14,00 euro.
Ozolu ielā 7. Tālrunis 29174308.
 Vajadzīga mājas aprūpe
vīrietim, uz ilgu laiku, Mērsragā. Sīkāka
informācija pa tālruni 26091920.

Līdzjūtība

Gribam pateikt lielu paldies visiem, kuri ziedoja Mērsraga ev. lut. baznīcas krāsas iegādei. Kopā esam saziedojuši 909,37 eiro – tas ir vairāk kā puse no nepieciešamās
summas.
Krāsa ir nopirkta, un nu jāķeras pie darba. Tad nu esiet
mīļi aicināti 30. jūnijā un 1. jūlijā uz talku – baznīcas krāsošanu. Ja esi gatavs piedalīties, tad dari to zināmu pa tāl-

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

runi 29135789 (tas tādēļ, lai sagatavojam darbarīkus). Ja
nesanāk pazvanīt, bet esi gatavs piedalīties – nāc! Darbs
pietiks visiem!
Pateicībā Mērsraga ev. lut. draudze
un mācītājs M. Ķirsons

* * *
Paldies par palīdzību un atbalstu, pēdējā gaitā
aizvadot Imantu.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Piederīgie

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Lēna, lēna šodien gaita
Neatnākšu ciemos rīt.
Pāri mīlai, pāri sapņiem
Dzimtās zemes smiltis krīt.
Izsakām līdzjūtību Jurģim,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
„Dzintarzemes” iedzīvotāji

Redaktore Madara Brāle
28757923

