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Piektdiena, 2018. gada 13. jūlijs

Brīvdabas estrādē "Jēgerleja":
No 12.00 darbosies radošās darbnīcas bērniem, lēkājamās
atrakcijas (par maksu)
12.00-13.00 koncertšovs bērniem "Izklausies redzēts mežā"
12.30-14.30 bērnu popgrupa "NANDO" ar koncertptogrammu
"Mamma mani apēdīs"
Brīvdabas estrādē "Jēgerleja":
16.00 atklāšanas koncerts, Goda mērsradznieka, sakoptākās
sētas un uzņēmuma sumināšana. Svētku kliņģeris par godu
estrādes 10 gadu jubilejai

Pasākums tiks fotogrāfēts un filmēts, iegūtie materiāli
var tikt publicēti!
Vakara pasākuma laikā estrādes teritorijā stikla taru
ienest- AIZLIEGTS!

Redaktores sleja
Mēs nedzīvojam un nekad nedzīvosim
gatavā, ideālā, visu sasniegušā un bez jau
niem mērķiem nevajadzīgā pasaulē. Mēs
dzīvojam cilvēku pasaulē ar viņas izbēga
majām un neizbēgamajām kļūdām. Recep
tes pareizai pasaulei nav. Pasaule ir mūžīgs
saprašanās meklējums cauri noslēpumiem
un neskaidrībām, nojausmām un atklāju
miem. Vārds – rakstītais, runātais, dziedā
tais – joprojām ir galvenais tilts starp cilvē
kiem pasaules plašumos. Ne balss klusums
vai skaļums, ne vienkāršība vai sarežģītība,
bet patiesīgums un dzirdamība paliek iz
šķirošais. Galvenais sadzirdēt jaunus aici
nājumus, piepildīt izrunātos un uzrakstītos
mērķus, tiekties tikai uz to labāko. Galve
nais darīt to kopā! Vasarā, kad laiks liekas
tik piepildīts,
jo tiek aizvadīti
dažādi notiku
mi pēc notiku
miem, neapjukt
tajos. Atrast tos
sirdij tuvākos.
Tiksimies no
teikti arī mūsu
pašu
svētku
virpulī, lai kopā
radītu svētkus
un kopā par
tiem priecātos!

Zināšanai!
Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
numurs iznāks
17. augustā.
Materiālus var iesūt
īt
līdz 13. augustam!

Paldies!

Lai top svētki!

Paziņojums

Cienījamie pensionāri! Aicinām uz vasaras balli „Jūra,
saule, vējš” 2018. gada 18. augustā plkst. 13.00 Mērsraga brīv
dabas estrādē „Jēgerleja”, kopā ar grupu „Rumbas kvartets”.
Līdzi ņemt groziņu, labu garastāvokli, dejotprieku. Ieeja – ziedojumi. Tālrunis informācijai – 29115739 (Ārija), 26642416
(Vija). Autobuss Upesgrīva–Mērsrags plkst. 12.00.

Lūgums Mērsraga novada iedzī
votājiem sakopt sētas un pagal
mus, lai būtu prieks gan pašam,
gan kaimiņam, gan ciemiņam! Kā
arī der atcerēties, ka pirms Mērsra
ga novada svētkiem notiks sakop
tākās sētas izvērtēšana.

Jūsu viedoklis

Mērsraga novada pašvaldība izsludina aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā par goda nosau
kuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”. Aptaujas mērķis ir veicināt labā novērtēšanu līdzcilvēkos
un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada attīstībā. Aizpildītās anketas var ievietot pasta kastītēs, kas atrodas
Mērsraga novada domē, Mērsraga Informācijas centrā vai Mērsraga Tautas namā līdz 3. augustam. Svinīgā ap
balvošanas ceremonija notiks Mērsraga novada svētkos.

Ierosinu goda nosaukumu „Gada mērsradznieks” piešķirt
(kam?)_____________________________________________________
tāpēc, ka_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Jūsu vārds, uzvārds___________________________________________

Paldies!
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Līgo vakars izdancots,
Jāņu rīts sagaidīts – Mērsragā

„Izgaismo Latviju!” – Mērsragā
21. jūnijā, kad Latvijā tika atzīmēti Va
saras saulgrieži, visās Latvijas pierobežas
pašvaldībās tika iedegti ugunskuri, par
godu Latvijas simtgadei un tā ietvaros iz
veidotajam fondam „1836”, kas simbolizē
visas Latvijas robežas garumu. Gar visu
robežu pulcējās 1836 brīvprātīgie, kas
katrs no sava punkta vienlaicīgi nogā
ja 1 km, tā tika realizēts nebijis projekts,
mēs apgājām apkārt Latvijai un tās robežu
izgaismojām ar ugunskuriem. Tūkstošiem
cilvēki, spītējot lietum un vējam, pulcējās
izdziedot Latvijas spēka dziesmas un
noslēgumā plkst. 22.00 kopīgi visā Latvijā
izdziedāja Latvijas valsts himnu.
Mērsragā koncertā mūs priecēja vi
daka, an
jolnieks Edgars Ziņģe, Dace Sa
samblis „Cantabile”, Aija
un Jānis. Saku paldies
lījās
visiem, kas pieda
pasākuma tapšanā un
pasākuma apmeklētā
jiem.

Šogad, ar labu laiku lutināti, mērsradznieki va
rēja baudīt Līgo vakaru un lustīgi sagaidīt Jāņu die
nas rītu. Līgo vakara pasākumā tika izdziedātas un
izspēlētas tautas dziesmas, izdejotas dejas. Par jaut
ru noskaņojumu gādāja – bērnu un jauniešu tautas
deju kolektīvi – Sarmītes Laures vadībā, deju kopa
„Silva” – Silvas Štreinertes vadībā un neizpalika arī
nepārspējamā Trīne (Edīte Driņķe) un galantais
Ābrams (Guntis Dvoreckis) no Mērsraga Tautas
nama teātra kopas „Etīde”.
Par skanīgām Līgo dziesmām
gādāja Aija Barovska un viņas
dziedošās meitenes. Pēc pasā
kuma visi kopā pulcējās pie
iedegtā ugunskura, kur cienā
jās ar Jāņu sieru, kvasu un alu.
Visi dejot gribētāji izdejoja šī
gada pirmo balli līdz pat rīta
gaismai.
Paldies Mērsraga pašval
dībai par sagādāto cienastu,
par labo skanējumu – Jānim,
skatuves noformējumu – Valdai. Paldies, visiem, kas iesaistījās pasākuma tapšanā.

Mērsraga tautas nama
vadītāja
Ieva Oboleviča

Mērsraga Tautas nama vadītāja Ieva Oboleviča

Pagātne – cilvēka dvēseles dzimtene
Imants Ziedonis 1968. gadā grāmatā „Kurzemīte”
citējis kapteini Smilgu, kurš teicis: „Agrākajiem buriniekiem bija diezgan sīksta dzīvība, un tie tik ātri negrima kā mūsu dienu tvaikoņi. Ar priežu kravām tie
Ziemeļatlantijas okeāna postīgajās vētrās bieži zaudēja
krastus, pieplūda ar ūdeni, un ļaudis tos atstāja, bet tie
tomēr vēl gadiem ilgi klaiņoja jūrā. Tiešām jāapbrīno
spītība, ar kādu tie pretojās savam galam. Likās, ka
tiem būtu dvēseles un tie tāpat kā dzīvas būtnes sajūt,
ja tām grib pāri darīt.”
Šis kapteinis un arī daudzi citi kapteiņi, burinieku
būvmeistari ir dzīvojuši tepat, Mērsragā un Upesgrīvā.
Un gājuši cauri ciemam vēlos vakaros un agros rītos.
Ne reizi vien domās ceļojam laikā. Pārceļoties vienā
mirklī uz pagātni, vai, atverot acis, jau nākotnē. Un
tādu ceļojumu pagātnē mēs nesen piedzīvojām.
Pateicoties Mērsraga vietējo iedzīvotāju stāstiem,
atmiņām, fotogrāfijām. Pateicoties dažādu autoru
grāmatām, enciklopēdijām. Pateicoties tam, kā katrs
no mums jūt savu un mūsu Mērsragu. Un tā tapa
TV24 raidījums „Ceļojums pagātnē” par Mērsragu.
Paldies visiem, kas ļāvās šim ceļojumam kopā ar
mani. Un vienmēr atcerieties – „Ceļot prot tas, kā sirds
ir redzīga, un kā acs prot apstāties un svētīt. Ceļot prot

tas, kas savu sirdi prot atraisīt. Kad acis, ausis un sirds
atveras, dvēsele izpeldas skaistumā.”. To teikusi Zenta
Mauriņa.
Īpašs paldies Mērsraga novada pašvaldībai un
mērsradzniekiem: Gunāram Ozolam (muzejs „Saieta
nams”), deju kopas „Silva” vadītājai Silvai Štreinertei,
Veltai Erķei, kā arī uzņēmumam „Yachtland SIA”
(Aigars Baiks), un arī Mērsraga ostas pārvaldei!
Paldies arī visiem tiem, kas 6. jūlija vakarā atrada
laiku, lai atnāktu un kopīgi noskatītos šī TV raidījuma
ierakstu. Paldies visiem par labiem vārdiem un
materiāliem, kas, pavisam noteikti, tiks lietderīgi likti
lietā!
Vēstures meklējumi par Mērsragu turpinās, un
aicinu ikvienu ne tikai noskatīties šī TV raidījuma
ierakstu, kas būs pieejams arī pašvaldības mājaslapā,
bet arī nest savas vēsturiskās fotogrāfijas, grāmatas,
kurās redzams, lasāms Mērsrags uz Mērsraga
Informācijas centru. Nokopēsim, ieskenēsim un
oriģinālus atdosim atpakaļ! PALDIES visiem, kas
iesaistās! Ceļojums turpinās!
Inga Hartika
Mērsraga Informācijas centrs

Pludmales volejbols 1. posms!
30. jūnijā Gunta Nīmaņa pludma
les volejbola laukumā notika Mērsra
ga kausa izcīņas pludmales volejbolā
1. posms.
Pirmajā vietā un 1. posma uzva
rētāji komanda „Egions” – Oskars
Ķevlis un Gints Stanga. Priekšā vēl
divi posmi un otrais posms notiks jau
14. jūlijā, Jūras svētku ietvaros, Mērs
raga vidusskolas pludmales volejbola
laukumā, sacensību sākums 10.00.
Galvenais tiesnesis Oskars Ķevlis
Mērsraga novada sporta
organizators Ivars Indruškevičs
26455993,
e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Mērsraga pašvaldības policijas paziņojums
Laika posmā no 29. jūnija līdz 31. jūlijam Mērsraga novada pašvaldības policija veiks kārtējo apsekošanu,
kuras laikā tiks pārbaudītas lolojumdzīvnieku pases, kurās jābūt gan mikročipa numuram, gan veterinārārsta
apliecinājumam par vakcināciju.
Pasākums notiks izlases veidā pēc nejaušības principa un pamatojoties uz Ministru kabineta 21.06.2011.
noteikumiem Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.
Vienlaikus tiks arī pārbaudīts, vai apsekotie iedzīvotāji ir noslēguši līgumus ar novada pašvaldības izvēlēto
atkritumu apsaimniekotāju SIA „AAS Piejūra”, kā to paredz Atkritumu apsaimniekošanas likums. Lūgums gan
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, gan tiem, kas Mērsraga novadā uzturas īslaicīgi, būt saprotošiem un pretimnā
košiem, un savlaicīgi sagatavot nepieciešamos dokumentus uzrādīšanai policijas darbiniekiem. Pārbaude tiks
veikta tikai un vienīgi iedzīvotāju interesēs, lai novērstu iespējamos apdraudējumus personu drošībai un vese
lībai. Jau iepriekš paldies par sapratni!
Mērsraga novada pašvaldības policijas vārdā
Pašvaldības policijas priekšnieka p.i., vecākais inspektors Egīls Bolmanis

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana
Mērsraga novada pašvaldība šā gada pavasarī iesaistījās Latvijas vides aizsardzības fonda
organizētajā nacionālas nozīmes projektu konkursā „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko
aktivitāšu realizēšana”, kur projekta vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).
Projektā kopā piedalās 18 sadarbības partneri no visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekras
tes pašvaldībām. Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes pludmalēs nodrošināt kvalitatīvu,
tīru, droši vidi un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Projekts ilgst no 2018. gada
1. maija līdz 2018. gada 1. novembrim. Mērsraga pašvaldībā projekta laikā plānots atjaunot
ugunskura vietu, uzstādīt jaunu informatīvo stendu, soliņu uzstādīšana.
Informāciju sagatavoja
Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Kreicberga

Saules un gaismas svētki Dārtā
22. jūnijā, ar skanīgām dziesmām, rituāliem un rotaļām mazie Dārtas audzēkņi ieskandi
nāja vasaras saulgriežu lielāko notikumu – saules un gaismas svētkus.
Tos izsenis svin laikā, kad dabā visiem procesiem piemīt vislielākie enerģētiskie dzīvību
rosinošie spēki. Lai sajustu saulgriežu burvību un patiesi izjustu Jāņu zāļu enerģētiku, no
trejdeviņām zālītēm sapinām vainadziņu kā mazu saules aplīti un uzlikām to galvā Dārtas
saimniecei, lai viņa smeļ enerģiju labiem darbiem visam gadam. Bet ar ozola vītnēm, pīlādžu
zariem un ziedu pušķiem izrotājām Dārtas galvenos vārtus, lai tie stiprina un pasargā mūs.
Kad dziesmas bija izdziedātas un danči izdejoti, Jāņu māte pacienāja svinētājus ar gardiem
pīrāgiem, sieru un kvasu, lai mazajiem būtu drosme un spēks pārlēkt pāri ziedu ugunsku
ram un tādējādi atbrīvotos no kāda niķa vai stiķa, kas nu kuram piemīt.
Lai arī kur mēs svinētu vasaras saulgriežus – tie ir un paliek enerģētiski spēcīgs laiks, kad
varam izmantot senču viedās zinības, atvērties dabai un pasmelt tās uzkarsēto spēku, tā dzie
dinot savu ķermeni un garu. Vasaras saulgrieži esot tas laiks, kad katram cilvēkam vismaz
domās esot jāpasaka paldies Zemes, Ūdens un Dabas mātei par visu, ko viņa mums dod, vai
tā būtu smilga pļavā, vai ūdens malks no avota, vai ozolzars, ko iepīt vainagā. Paldies!
Terēzija Zondaka
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Atklāta pašvaldību dāvinātā
īpaši apgleznotā ģerboņu siena
par godu Latvijas simtgadei
26. jūnijā Rīgā, pie ēkas Torņa ielā 4, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Rīgas
vicemērs Andris Ameriks, arhitekts Jānis Lejnieks un mākslinieks Leonards La
ganovskis atklāja dekoratīvo sienu „Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei”.
Siena ir visu Latvijas pašvaldību dāvinājums valstij nozīmīgajā jubilejā.
Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas pilsētu un novadu ģerboņiem tapis pēc Rīgas
domes un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iniciatīvas, un to gleznojis starptau
tiski pazīstamais latviešu mākslinieks Leonards Laganovskis. Siena pirmo reizi tika
apgleznota 2005. gadā, taču pa šo laiku ir notikusi administratīvi teritoriālā reforma
un daudzas pilsētas un novadi mainījuši savas administratīvās aprises, tāpēc Latvijas
simtgadē tapa ideja sienas gleznojumu atjaunot ar pašreizējiem ģerboņiem.
Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, zem tā novietots valsts galvaspilsētas Rī
gas ģerbonis un savulaik starptautiski atzītās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas
Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti republikas pilsētu ģerboņi, un tiem
seko novadu ģerboņi alfabētiskā secībā.
Gleznojuma atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši, tā cieši saistīta ar 1991. gada
barikāžu notikumiem. Atceroties šo laiku, Vecrīgas laukumam Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāra, Smilšu ielas un Torņa ielas krustojumā tika piešķirts 1991. gada
barikāžu laukuma nosaukums, ko apliecina skaidrojuma plāksne „Laukums no
saukts par godu 1991. gada 13.–27. janvāra notikumiem, kad iedzīvotāji apsargā
ja Latvijas Republikas valdības, sakaru un plašsaziņas iestādes, lai nepieļautu pret
valsts neatkarības atjaunošanu vērstu bruņotu apvērsumu”.
Laukums atrodas Vecrīgas ārējā malā, pie Bastejkalna, un tā redzamākā fasāde ir Jēkaba kazarmu
ēkas Torņa ielā 4 pretugunsmūris. Gan laukuma nosaukums, gan sienas gleznojums ir kā vēstījums par
laiku, kad cilvēki no visas Latvijas ieradās Rīgā, lai sargātu savu dzimteni.
Katra Latvijas pašvaldība Ģerboņu sienas atjaunošanā piedalījās ar līdzfinansējumu. Par šo notiku
mu pilsētām un novadiem atgādinās dāvana – fotogrāfija rāmītī ar paskaidrojumrakstiņu un māksli

nieka parakstu. Sienas gleznojums un labiekārtotā teritorija ir LPS un vairāku Rīgas domes struktūr
vienību (SIA „Rīgas nami”, Rīgas Austrumu izpilddirekcija, SIA „Rīgas meži”, Satiksmes departaments)
kopprojekts.
Informāciju sagatavojusi:
Jana Bunkus, Latvijas Pašvaldību savienības Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Intervija ar izstādes „Koši melns” autori Alisi Pāvilsoni
Šī ir jau trešā Alises Pāvilsones izstāde Mērsraga Informācijas centrā, un katra no tām bijusi ļoti īpaša
un pamanāma, tāpēc šajā reizē atļāvos Alisi nointervēt. Iepazīstiet cilvēkus mums līdzās arī Jūs!
Kā Tu raksturotu šo savu hobiju, cik sen ar to nodarbojies, un kā tas sākās? Kas uz Tevi varbūt atstājis tādu
neizdzēšamu iespaidu, ka sāki aizrauties ar mākslu?
– Pārkrāsot, pārveidot, personalizēt – tas ir par mani.
Ar mākslu nodarbojos jau no bērnības, apmeklēju dažādus
pulciņus un plenērus, kas attīstīja radošo domāšanu.Tā no
pietnāk viss sākās, kad iestājos Liepājas Mākslas vidussko
lā, kur 4 gadu laikā iepazinos ar dažādiem mākslas izpaus
mes veidiem. Sapratu, ka tā ir tā vide, kurā jūtos vislabāk.
Kas Tevi iedvesmo? Kur darbiem rodi idejas?
– Kādu laiku gleznošanu biju nolikusi malā, bet, kopš
dzīvoju Mērsragā, esmu atsākusi gleznot. Mērsrags mani
iedvesmo. Iedvesmojos no sava dārza, kuru arī veidoju
košu un ar īpaši izvēlētiem augiem, tos arī pēc tam gleznoju.
Izstādes nosaukums – „Koši melns”, kāpēc izvēlējies
tieši šādu izstādes nosaukumu? Kā izvēlējies darbus, kas
šogad izstādē apskatāmi? Ko izstādē varam redzēt?
– Izstādes nosaukums tāds ir tāpēc, ka melnā krāsa, ma
nuprāt, ir ļoti labs fons košajām krāsām, kuras izmantoju
savos darbos. Es melno krāsu nebaidos izmantot ne savos
darbos, ne interjerā, ne apģērbā. Lielākā daļa šo izstādes
darbu ir jaunums, tie vēl nevienam nav rādīti, tikai 3 darbi
ir bijuši redzami divās manās iepriekšējās izstādēs Mērsra
ga Informācijas centrā. Izstādē var redzēt manu fantāziju
lidojumu. Tā apskatāma visu jūlija mēnesi.

Kādas ir Tavas attiecības ar krāsām, un kas tajās ir
īpašs, atšķirīgs no citiem?
– Manuprāt, tieši mana krāsu izjūta ir tas, kas mani at
šķir no citiem māksliniekiem. Es periodiski pieķeros kādai
krāsai, uzlādējos no tās, tad atkal rodas vēlme pēc citas krā
sas, tas viss ir tādā sajūtu līmenī. Un es tam ļaujos.
Vai Tavi darbi tiek arī vēl kaut kur realizēti? Vai tos
iespējams vēl kaut kur apskatīt (varbūt esi vēl kaut kur
izstādēs piedalījusies?), iegādāties? Kā cilvēkiem Tev un
Tavus darbus atrast?
– Savus darbus izstādu tikai vietās, ar kurām izjūtu īpa
šu saikni. Man tas ir Mērsrags, jo šeit es dzīvoju un arī Talsu
novada Pastende, jo tā ir vieta, kurā uzaugu. Arī šī izstāde
„Koši melnais” dosies pēc tam uz Pastendes bibliotēku.
Darbus var arī iegādāties, bet, jāatzīst, diemžēl – ne vi
sus, jo dažus gleznošanas procesā izjūtu kā savus un nespē
ju no tiem šķirties. Bet, ja ir vēlme, var pie manis pasūtīt ko
līdzīgu. Ar mani var sazināties pagaidām caur sociālajiem
tīkliem Facebook un Instagram, meklētājā ierakstot manu
vārdu un uzvārdu. Paldies visiem, kas nāk izstādi apskatīt,
un košu Jums vasaru!
Vēlot veiksmi un radošu garu Alisei,
Inga Hartika
Mērsraga Informācijas centrs

Mērsraga novada Domes sēdēs lemtais

2018. gada 19. jūnija kārtējā novada domes
sēdē nolemts:
1. Apstiprināt zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam Estrā
des iela 7, Mērsrags, Mērsraga novads;
2. Noteikt lietošanas mērķi zemes
vienībai īpašumam Čiekuru iela 4A,
Mērsrags, Mērsraga novads, 0,3954 ha
platībā Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme;
3. Atbrīvot no Mērsraga ostas valdes
locekles amata Ilzi Eberhardi;
4. Apstiprināt saistošos noteikumos
Nr. 5/2018 „Sabiedrisko ūdenssaimnie
cības pakalpojumu sniegšanas un lieto
šanas kārtība Mērsraga novadā”;
5. SIA „NECENICE COMPANY”,
reģ. Nr. 40103543642 līdz 2018. gada
31. jūlijam jāiesniedz Rojas apvienota
jā būvvaldē, nepieciešamos dokumen
tus par būves ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0146 016, nojaukšanu, kā arī
līdz šim datumam jāveic pilnīga būves
ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 016,
nojaukšana (tai skaitā, izceļot tās atlie
kas no Mērsraga kanāla);
6. Piešķirt ikgadējo apmaksāto at
vaļinājumu domes priekšsēdētājam
Robertam Šiliņam pilnā apmērā – no
šā gada 16. jūlija līdz 31. jūlijam. At
vaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja
pienākumus pilda domes priekšsēdētāja
vietnieks Andris Leitas, par ko saņem
priekšsēdētājam noteikto darba algu;
7. Apstiprināt vadlīnijas „Klientu
iesaistīšanai darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un apgūša
nas pasākumos”;
8. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 7/2018 „Par braukšanas izdevumu
kompensāciju izglītojamajiem”;
9. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 8/2018 „Par sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību Mērs
raga novadā”;
10. Apstiprināt Mērsraga mūzikas
un mākslas skolas nolikumu;
11. Apstiprināt Mērsraga pirmssko
las izglītības iestādes „Dārta” nolikumu;
12. Apstiprināt Mērsraga vidusskolas
nolikumu;
13. Piedzīt nokavētos nodokļa mak
sājumus no 2 fiziskām personām un
1 juridiskas personas;
14. Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2018. gada budžeta ieņēmumu
plāna grozījumus 3 191 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2018. gada budžeta ieņēmumu
plānu 1 658 540 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2018. gada budžeta izdevumu

plāna grozījumus 140 350 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2018. gada budžeta izdevumu
plānu 2 249 999 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2018. gada Aizņēmumu apmē
ra no valsts kases grozījumus, palielinot
Aizņēmumu apmēru par 137 159 euro.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2018. gada Aizņēmumus no
valsts kases 747 110 euro apmērā.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 6/2018 „Par grozījumiem saistoša
jos noteikumos „Par Mērsraga novada
pašvaldības 2018. gada budžetu”.
15. Apstiprināt noteikumus „Pašval
dības atsavināmās kustamās mantas –
autobusa ISUZU TURQUOISE izsoles
noteikumi”;
16. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
14 535,81 euro apmērā Projekta „Aprī
kojuma iegāde Mērsraga novada Tautas
nama kultūras pasākumu nodrošināša
nai” īstenošanai. Atliktā maksājuma ter
miņš 3 gadi. Aizņēmuma kopējais atmak
sas termiņš 5 gadi. Aizņēmumu garantē
ar Mērsraga novada pašvaldības budžetu;
17. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
23 290,48 euro apmērā Projekta SPRIN
TER – ERASMUS+ SPORT īstenoša
nai. Atliktā maksājuma termiņš 3 gadi.
Aizņēmuma kopējais atmaksas termiņš
10 gadi. Aizņēmumu garantē ar Mērsra
ga novada pašvaldības budžetu;
18. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
59 958,02 euro apmērā sporta zāles
būvniecībai. Atliktā maksājuma termiņš
3 gadi, aizņēmuma kopējais atmaksas
termiņš 10 gadi, garantija Mērsraga no
vada pašvaldības budžets;
19. Lūgt Valsts kasei pārskatīt un mai
nīt aizdevumu procentu likmes sekojo
šam aizdevuma līgumam: 14.02.2011.
noslēgtā
pārjaunojuma
līgu
ma
Nr. A2/1/11/31 (pārjaunojot aizdevumu
līguma Nr. A2/1/09/225 19.06.2009. sais
tības) aizdevuma procentu likmi ar fiksē
šanas biežumu 10 gadi mainīt uz aizde
vuma procentu likmi fiksēšanas biežumu
12 mēneši;
20. Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2017. gada publisko pārskatu;
21. Apstiprināt zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam „Mež
gravas” Mērsrags, Mērsraga novads.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pie
ejami www.mersrags.lv, sadaļā „domes
sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle
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Līdzjūtības
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks...
Skumjā brīdī esam ar Tevi,
Sergej, mammīti smilšu kalniņā
pavadot.
Amatierteātris „Etīde”

Zemu, zemu jau saulīte,
Ar rociņu nesasniegt;
Tālu, tālu jau māmiņa,
Ar vārdiņu nesasaukt.
Visdziļākā līdzjūtība Sergejam Kurinojam, no māmiņas atvadoties.
Mērsraga novada pašvaldība

…Viss šai pasaulē niecīgs un zūdošs,
Tava mīla vien nepazūd, māt!
(K. Apškrūma)

Mērsraga novada pašvaldība rīko IZSOLI
Mērsraga novada pašvaldība rīko izsoli pašvaldībai piederošai kustamai mantai –
autobusam ISUZU TURQUOISE, valsts reģistrācijas Nr. HC6848, izlaiduma gads –
2008. gads, tehniskā apskate līdz 19.09.2018. Pirmās izsoles sākumcena ir EUR 14 144,00
bez PVN, solis– EUR 100,00, nodrošinājums – 10% no kustamās mantas vērtības, t.i.,
EUR 1 414,40 bez PVN, dalības maksa EUR 10,00.Izsole notiks Mērsraga novada paš
valdībā, Lielā iela 35, Mērsrags, LV 3284, Latvija 2018. gada 17. jūlijā plkst. 14.00.
Dalībnieku reģistrācija līdz 16.07.2018. plkst. 16.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar
augšupejošu soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt Mērsraga
novada pašvaldībā pie sekretāres, darbdienās no plkst. 8.00–16.00. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties elektroniski Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv
Tālrunis uzziņām 26572494.

Izsakām līdzjūtību Vinetai un
piederīgajiem, Intu Apsi mūžībā
pavadot.
„Sairas” iedzīvotāji

Viss aizgājis – kas izdzīvots nu bij,
Nu dvēselīte debesīs sev jaunu
ligzdu vij.
(J. Jaunsudrabiņš)
Līdzjūtība Valdai Andersonei,
brāli mūžībā aizvadot.
Ruta

A pasākumi jūlijā
13.07.
14.07.
14.07.
14.07.
14.07.
19.07.
21.07.

Talsu novada atklātās meistarsacīkstes futbolā 7:7
Valdemārpils – FK Mērsrags
Neptūna kausa izcīņa makšķerēšanā
Neptūna kausa izcīņa zolītē
Mērsraga kausa izcīņa pludmales volejbolā – 2. posms –
Jūras svētku ietvaros
Neptūna sporta atrakcijas
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes futbolā 7:7
FK Mērsrags – Laidze 2
Mērsraga kausa izcīņa spiningošanā 1. posms

Talsi

19.00

Mērsraga kanāls
Kafejnīca „Kreses”

06.30
10.00

Mērsraga vidusskola 10.00

Pateicība

Mērsraga vidusskola 09.00
Mērsraga vidusskola 19.30
Engures ezers

04.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

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

Nevajag nemaz jau daudz,
Pavisam maz, pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis
Dāvātu mums prieku!

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Mīļš paldies Mērsraga novada pašvaldībai par apsveikumu dzimšanas dienā!
E. Jansons

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
(B. Senkēviča)
Izsakām līdzjūtību Jānim Kaļiņičenko, vecmāmiņu mūžībā
pavadot.
Mērsraga novada pašvaldība

Redaktore Madara Brāle
28757923

