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Gada mērsradznieks noskaidrots!
Mērsraga novada pašvaldības izsludinātajā aptaujā par goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā „Gada mērsradznieks”, iedzīvotāji ieteikuši un
Apbalvojumu konsultatīvā padome lēmusi, ka goda nosaukums jāpiešķir
Anatolijam Šamājevam par ieguldījumu Mērsraga vēstures dokumentēšanā!
Aptaujas anketās par Anatoliju Šamājevu rakstīts: „Bez viņa nu nekā un
nekur!” „Cilvēks, kurš atspoguļo Mērsraga dzīvi sabiedriskā kārtā!” „Daudzus
gadus fotogrāfē un filmē Mērsragu un tajā notiekošo.” „Gada mērsradznieku”
suminājām Mērsraga novada svētku laikā 11. augustā. Vēlreiz – sirsnīgi
sveicam!

Redaktores sleja
Rakstnieks Egils Lukjanskis rakstījis:
„Vienmēr tev būs bail… kaut ko pazaudēt un
kaut ko iegūt. Vienmēr būs bail palikt vienam. Slikti, ja pēkšņi vari kļūt nevajadzīgs,
ja vari būt lieks. Ne jau vienmēr cīņā ar dzīvi
zaudē tikai vājie. Spēkam nav lielas nozīmes.
Uzvaras gūt palīdz galvenokārt griba. Vienmēr uz šīs zemes šalks jūras, tavu seju slacīs
lieti, apdedzinās tuksnešu svelme un atvēsinās pirmais sniegs. Vienmēr būs trokšņainas
pilsētas un klusas lauku mājas, skaļi tirgi, kur
enerģiskas sievas piedāvās dārgas rozes, un
būs aizmirstas mežu pļavas, kur vari saplūkt
ziedus. Vienmēr pie tevis kāds atnāks un
kāds no tevis aizies. Vienmēr, kamēr tu dzīvosi, tu centīsies gūt laimi, varbūt tā arī nekad neuzzinot, kas ir laime un kādu to
vēlējies gūt. Vienmēr kaut kur blakus
vai tālu būs cilvēks, kas tevi gaidīs. Tev
tikai šis cilvēks jāatrod. Tev tikai pie šī
cilvēka jāaiziet.” Būs lietas un apstākļi,
kas nemainīsies, taču mēs maināmies,
pielāgojamies atkal un atkal... Un tajā
nebeidzamajā savienojumā starp nemainīgo un mainīgo, pazūd dažas
vērtības, piemēram, laiks saviem mīļajiem. Esam ar tiem, kas mums mīļi
un dārgi, tik cik vien varam, lai nav pamata bailēm no vientulības, bet ir tikai
laimes pilnie mirkļi kopā.

Zināšanai!
Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
numurs iznāks
14. SEPTEMBRĪ.
Materiālus var iesūt
īt
līdz 10. septembrim
!

Paldies!

Informācija!
Bibliotekārais
izbraukuma punkts
uz UpesgrīvasSaieta namu
2018. gada 29. augustā,
plkst. 12.00.
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Jūras svētki Mērsragā
godam pavadīti!
Jūras svētku rītā, saules lutināti uz copi devās Mērsraga makšķernieki, lai noķertu lielākos lomus Mērsraga kanālā. Arī ostas
teritorijā pamazām pulcējās mūsu jūras braucēji, lai kopā ar Mērsraga novada pašvaldības pārstāvjiem kāptu uz kuģa „Amanda”
klāja un dotos jūrā, tā godinot ne tikai savu darbu, bet pieminētu
tos „jūras vilkus”, kas devušies uz citām tālēm.
Arī visi mērsradznieki varēja doties izbraucienā ar kuģīti, kas
sarūpēja visiem lielu pārsteigumu, jo šogad par to nebija jāmaksā.
Paldies izklaides kuģa „Amanda” īpašniekam un visai komandai.
Mērsragā viesojās arī Jūras spēku flotiles patruļkuģis „Cēsis”.
Tikmēr sportot gribētāji varēja doties uz Mērsraga vidusskolas
pusi, kur tika mestas bumbas un pat zābaki, grūstas lodes, nesti
enkuri. Šeit tika sadalītas arī medaļas pludmales volejbolā. Bet
kafejnīcā „Kreses” norisinājās zolītes turnīrs.
Vislielākā pulcēšanās notika brīvdabas estrādes „Jēgerleja”
teritorijā, kur no plkst. 12.00 bērnus izklaidēt bija ieradies
„Pārsteiguma karuselis”, bērnu deju studija „DEMO” no
Tukuma, Talsu Bērnu un jauniešu centra un deju skolas „Sara”
dejotāji Aleksandra Aļošina vadībā, bet jautros deju ritmos visus
klātesošos aicināja iesaistīties Amanda Šteina. Bērniem prieku
radīja izjādes ar zirgiem un piepūšamās atrakcijas, bet visa
ģimene kopā varēja mieloties ar zivju zupu.
Dienas vidū, taures skaņām atskanot, Mērsraga iedzīvotājus
apciemot bija ieradies Jūras valdnieks kopā ar daiļajām nārām,
kas bija sagatavojušas aizraujošu deju. Jūras valdniekam bija
iespēja iepazīties ar veco jūras vilku un viņa nepārspējamo sievu,
un palīdzēt atrisināt visus pārpratums, gan iemācot to, ka sieva
jālutina ar kādu rozīti, gan to ka dejot var iemācīties, ja vien to
vēlas. Jūras valdnieks apbalvoja arī sportistus, un aprunājās ar
Mērsraga novada domes priekšsēdētaju Robertu Šiliņu, kas sveica
mērsradzniekus, visus zvejniekus un tālo jūru braucējus.
Tikmēr Mērsraga Tautas namā norisinājās konference „Pūliņu
dzimtas devums Latvijas kuģniecības un aviācijas attīstībā”, kas
norisinājās Latvijas simtgades programmas ietvaros.
Vakara programmu atklāja Valmieras Drāmas teātra
dziedošais aktieru ansamblis „Žerāri”, kas dziedāja visiem labi
pazīstamas dziesmas un izspēlēja dažādus humora pilnus dzīves
sižetus. Turpinājumā uz skatuves kāpa grupa „Opus Pro”. Viņi
spēlēja visiem labi pazīstamas un sirdij mīļas dziesmas, kas ne
vienam vien skatītājam lika griezties dejā un dziedāt līdz. Tāpat
mērsradzniekus iepriecināt bija atbraucis – Fēlikss Ķiģelis. Bet
balli līdz rīta gaismai varēja dejot kopā ar grupu „Cepurnieki”.
Lielu paldies gribu teikt visiem, kas palīdzēja gan organizēt,
gan radoši iesaistījās. Paldies – Agnesei, Madarai, Kristai, Lūcijai,
Ivaram, Jānim, Sergejam un viņa komandai, Mērsraga novada
domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam, Inesei un „Kreses”
komandai, Valdai un Sabīnei par gardo zupu, Sandijai, Amandai
un viņas meitenēm, dziedošajām Aijas meitenēm – Ievai, Laurai
un Jevgēņijai, jautrajai komandai – Jānim un Pāvelam, un mūsu
aktieriem Silvai Štreinertei un Viktoram Birzniekam.
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Ieva Oboleviča

Mēsraga novada svētki – 2018
11. augusta rīts, Mērsragu modināja ar
svētku noskaņu. Gan lieli, gan mazie posās
svinēt Mērsraga novada svētkus. Mazajiem
un viņu vecākiem kā pirmie uzstājās koncertaģentūra „Bravisimo” ar šovu „Izklausies
dzirdēts mežā”. Šovā piedalījās mežā zvēri,
kas bija sagatavojuši ne tikai izklaidējoši muzikālu priekšnesumu, bet mācīja arī nepiesārņot dabu. Turpinot bērnu programmu,
no Rīgas bija ieradusies bērnu popgrupa
„Nando”. Meitenes dziedāja dziesmas no
sava debijas albuma „Mamma mani apēdīs”.
Par radošām aktivitātēm bija parūpējušās
Sandija un Inga, kas mazos mērsradzniekus
iepazīstināja ar Mērsraga tautiskajiem brunčiem. Lielu pārsteigumu visiem sagādāja
gaisa balona pacelšanās Mērsragā, ne vien
viens bija gatavs pārvarēt bailes, lai uz visu
notiekošo pavērtos no putna lidojuma.
Plkst. 15.00 no Mērsraga Tautas nama
tika dots starts svētku gājienam, kuru pavadīja Tukuma pūtēju orķestris. Gājiena
tēma bija „Dodamies uz dzimšanas dienu”,

jo 11. augusta gaviļniece bija mūsu Mērsraga brīvdabas estrāde „Jēgerleja”, kura jau
10 gadus pulcē visus kopā. Kā katru gadu
tika sumināti gan mērsradznieku izvēlēti,
gan Mērsraga pašvaldības pārstāvju izraudzīti sakoptākie dārzi un uzņēmumi.
Sakoptākās sētas īpašnieku godā tika celta
Sergetu ģimene, par bagātīgāko dārzu atzinības rakstu saņēma Birznieku ģimene,
toties mērsradznieku vērtējumā sakoptākā
dārza titulu ieguva – Ilmārs Brunsliepa.
SIA „Stūres rats” ieguva atzinības rakstu par gaumīgāko un radošāko veikalu
telpu noformējumu, bet par radošumu
un mākslinieciskumu, ko var baudīt gan
mērsradznieki, gan mūsu viesi – atzinības rakstu saņēma Juris Līcītis. Par Gada
mērsradznieku tika sumināts un godāts –
Anatolijs Šamājevs. Cilvēks, kurš iemūžina
visu kas notiek Mērsragā un pat seko līdzi
mērsradznieku gaitām visā Latvijā. Kad
atzinības raksti un ziedi bija saņemti, visi
tika aicināti mieloties ar gardo kliņģeri.

Plkst. 17.00 kā pirmie uz estrādes skatuves kāpa Marija Bērziņa, Ainārs Ančevskis,
Jānis Aišpurs un instrumentālā grupa „Vintāža”. Pēc šī koncerta uz skatuves iekārtojās
grupa „Tranzīts” ar Ralfu Rubeni priekšgalā
un varēja sākties ceļojums atpakaļ pagātnē,
kad daudzi dziedāja līdzi un atcerējās vecos
labos ballīšu laikus skolas gados. Vakaru
turpināju un publiku apbūra Atis Zviedris
un grupa „Flames & The Rolltones”. Viņu
dziedātajām dziesmām ne tikai dziedāja
līdz , bet deju placis piepildījās ļoti strauji…
un simtgades zaļumballei visi bija iesiluši
un gatavi dejot līdz vēlai naktij, par ko parūpējas grupa „Johneys Band”.
Gribu teikt paldies visiem, kas palīdzēja
tapt šiem svētkiem – Mērsraga novada pašvaldībai, Agnesei, Madarai, Valdai, Jānim
un viņa puišiem, Lūcijai, Mērsraga pašvaldības policijai, kafejnīcai „Kreses” un Inesei, konditorejai „Monvita”.
Mērsraga Tautas nama vadītāja
Ieva Oboleviča

Vasaras nometne
Upesgrīvas speciālā internātpamatskolā 23. un 24. jūlijā notika vasaras
nometne, kuru organizēja Mērsraga novada sociālais dienests. Nometnē piedalījās 20 Mērsraga novada bērni. Nodarbības vadīja Sandija Štreinerte un
Gunta Fībiga.
Nometnes dalībnieki komandās gatavoja karogu, katrs taisīja pūķi, kuru
lidināja tajā pašā vakarā, komandās domāja pašportretu stāstniekam un noziedzniekam pēc dotā attēla, spēlēja futbolu. Nometnes dalībnieki varēja paši
gatavot stresa bumbiņas un uz rokām veidot hennas zīmējumu. Pirmās dienas vakarā paši dalībnieki gatavoja vakariņas pie ugunskura. Otrās dienas rītā
devāmies pārgājienā uz jūru, kurā varēja nedaudz atveldzēties, bija ar ūdeni
saistītas aktivitātes un turpinājām lidināt pūķus. Bija arī dekupāžas nodarbība un briedīšu naglošana uz dēlīšiem. Nometnē neiztika bez piedzīvojumiem,
smiekliem, pārpratumiem un spokošanās.
Bērni arī nākamreiz gribētu šāda veida nometni, bet garāku, ar nakts trasīti
un vairāk bērniem. Visvairāk bērniem patika pūķu gatavošana, pārgājiens uz
jūru, pūķu palaišana un palikšana pa nakti. Citiem bērniem šī bija pirmā reize,
kad kaut kur paliek pa nakti ārpus mājas. Vienam bērnam nometnē radās arī
jauns hobijs – hennas gleznošana, lai veicas!
Liels paldies par finansiālo atbalstu Mērsraga novada pašvaldībai, jo diemžēl pavasarī pieteiktā projektā pietrūka divi punkti, lai saņemtu finansiālo atbalstu nometnei. Liels paldies par radošumu un izturību Sandijai
Štreinertei. Liels paldies Jānim par pūķu gatavošanu un labošanu. Liels paldies surdotulkam Danai Kalpiņai-Geidai, kura ik uz soli zīmju valodā
palīdzēja vienam bērnam. Liels paldies Diānai Rubenei par dokumentu sagatavošanu. Liels paldies Jurim Ozolam un SIA „Latsketch” par dabas
materiāliem – dēlīšu nodarbībām. Liels paldies Anitai Ozolai un Ligitai Šucai par atbalstu. Liels paldies Upesgrīvas speciālai internātpamatskolas
kolektīvam par jauko uzņemšanu un ēdināšanu.
Man kā Sociālā dienesta vadītājai sen bija sapnis noorganizēt bērniem nometni ārpus ierastās vides, vismaz uz vienu nakti. Bērnu vecumposms bija no 7 līdz 12 gadiem. Paldies visiem vecākiem, ka uzticējāt savus visforšākos bērnus mums uz divām dienām. Es ļoti ceru,
ka arī nākamajā gadā varēsim bērniem sniegt gandarījumu un piedzīvojumus nometnes ietvaros!
Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja – Gunta Fībiga

Sakopsim piekrasti
Mērsraga novadā 15. septembrī!
Vides izglītības fonds un kampaņa „Mana jūra” ikvienu aicina piedalīties Piekrastes Tīrradē – iniciatīvā,
kas norisināsies septembrī un kuras laikā kopīgiem spēkiem tiks sakopta visa 500 km garā Latvijas piekraste.
Piekrastes Tīrrade notiks katru septembra sestdienu sadarbībā ar vietējām piejūras pašvaldībām, Latvijas Ekoskolām un ikvienu, kam rūp tīra vide.
15. septembrī Tīrrade norisināsies Dundagas, Rojas,
Mērsraga un Salacgrīvas novadā. Piekrastes Tīrrade tiks
koordinēta, visas Latvijas piekrasti sadalot īsākos posmos – vidēji ir 3,5 km garumā. Mērsraga Informācijas
centrs aicina jau tagad pieteikties elektroniski www.tirrade.lv piekrastes sakopšanai Mērsraga novadā, izvēlēties,
tieši kuru no četriem posmiem ir vēlme sakopt.
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centrs

Par vēlētāju
apliecībām
2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas
vēlēšanas. Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem vēlētājiem, kuriem nav Latvijas pilsoņa pases, bet ir Latvijas pilsoņa personas apliecība. Vēlētāju apliecību dalībai 13. Saeimas
vēlēšanās varēs saņemt no 2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā,
kur izsniegta personas apliecība. Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā,
par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldi līdz 2018. gada
24. septembrim. Vēlētāja apliecības izsniedz
bez maksas.
Avots: ww.cvk.lv

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļā
līdz šim reģistrēti 5 jaundzimušie – 2 puisīši
un 3 meitenītes, 7 mirušie un noslēgta 1 laulība. Izsniegtas 2 atkārtotas dzimšanas apliecības un 2 laulību apliecības. Uz 13.08.2018.
Mērsraga novadā dzīvesvietu deklarējušas
1595 personas.
Informācijai! Civilstāvokļa aktus var reģistrēt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.
No 2017. gada 1. jūlija visiem jaundzimušajiem tiek piešķirts individuāls personas kods,
kas sastāv no 11 cipariem, kā līdz šim, bet tas
nav saistīts ar personas dzimšanas datiem. Personas koda pirmie divi cipari ir 32, bet pārējie
sistēmas ģenerēti nejauši cipari no 0 līdz 9. Ci
paru kombināciju personas kodam izvēlēties
nav iespējams. Persona ir tiesīga vienu reizi

personīgi mainīt personas kodu, ja personai
bija piešķirts personas kods, kas satur dzimšanas datumu (personas kodi līdz 2017. gada
30. jūnijam ieskaitot). Personas koda maiņa
ir bez maksas. Ciparu kombināciju perso
nas kodam izvēlēties nav iespējams un pēc
personas koda maiņas persona vairs neva
rēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas
kodu, jo Iedzīvotāju reģistrā to ģenerē au
tomātiski vienu reizi! Personas kodu, kurā ir
dzimšanas datums, var mainīt visā personas
dzīves laikā, iesniedzot iesniegumu klātienē
jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā vai Latvijas
Republikas pārstāvniecībā ārvalstī.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
M. Brāle

Kates Seržānes izstāde ir ceļojošā izstāde, kas savu ceļojumu sāka nevis ar
kādu no Latvijas pilsētām, bet ar Spāniju. Tālāk izstādes darbi devušies uz Rīgas Centrāltirgus kafejnīcu – galeriju „371”, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, bijuši arī Ventspils ostas terminālī, Šauļu Universitātes mākslas
galerijā un citur. „Mērsragā, jo beidzot mani darbi ir pie ūdens. Tas man bija
ļoti svarīgi. Darbiem bija jānonāk tuvāk savai dzimtenei – ūdenim. Darbu
iedvesma, sižeti ir vairāk ņemti no Daugavas un Lielupes ietekām, bet ūdens
paliek ūdens. Visi ceļi ved uz jūru!” – Kate Seržāne.
„Pieteicu savus darbus dalībai izstādē Mērsragā ziemā. Stāstu Mazirbē, ka
būs izstāde Mērsragā, un domāju – braucot uz Mērsragu, iebraukšu Mazirbē,
paņemšu savus izstādes darbus no turienes, jo tas ir pa ceļam. Bet vienu dienu,
braucot no Mazirbes, ieraudzīju pieturas nosaukumu „Mērsrags”, vērsos pie kolēģes un jautāju – „Vai šī ir tā vieta, kur man augustā būs izstāde?”, viņa saka –
„Jā!”, un tad es sapratu, ka tā gluži nav, ka pie līča visi ir ciemi un gar jūru – ragi.”
Izstāde „Copes lietas” aicina iepazīt, izjust tādu kā zivs un cilvēka savstarpējo komunikācijas formu… Jā, kaislības, kas, domājams, slēpjas kaut kur ļoti,
ļoti dziļi.. katrā no mums. Darbi ir īpaši ar to, ka tie ir zīmēti, monohromos
sēpijas toņos. Gaidām ciemos!
Inga Hartika, Mērsraga Informācijas centrs
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SVĒTKU VIRPULĪ!

Foto:

Mazie Bākas svētki!

Madara Brāle,
Raimonds Rāts

Jūras svētki!

 Mūsu jūras braucēji, kāpa uz kuģa
„Amanda” klāja un devās jūrā, tā godinot
ne tikai savu darbu, bet pieminētu tos „jū
ras vilkus”, kas devušies uz citām tālēm.

Šie svētki iesākās ar saullēkta sagaidīšanu.

 Kuģis
„Amanda”.
 Jūras vald
niekam bija iespē
ja iepazīties ar
veco jūras vilku un
viņa nepārspēja
mo sievu, un palī
dzēt atrisināt visus
pārpratumus.

Smilšu piļu būves konkursā tapa ar brīvdabas estrādes „Jēgerleja”
smilšu pils versija.

 Uzstājas Fēlikss Ķiģelis.

 Valmieras Drāmas teātra dziedošais aktie
ru ansamblis „Žerāri”.

Mērsraga novada svētki!

Deju grupa „Redas” priecēja ar krāsainiem un iespaidīgiem tēr
piem.

 Gaisa balons
pļavās.
 Svētku gājiens, kuru pavadīja
Tukuma pūtēju orķestris.

 Mērsraga brīvdabas es
trāde „Jēgerleja”10 gadu jubi
lejas kliņģeris.

 Atis Zviedris un
grupa „Flames & The
Rolltones”.

 Marija Bērziņa, Ainārs Ančevskis, Jānis Aišpurs un ins
trumentālā grupa „Vintāža”.
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Saistošie noteikumi Nr. 8/2018
APSTIPRINĀTS:
ar Mērsraga novada Domes 2018. gada 19. jūnija lēmumu Nr. 11 (protokols Nr. 8)

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mērsraga novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi)
veidus, to saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un
sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai
uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt
un iekļauties sabiedrībā.
3. Pakalpojumus sniedz vai organizē to
sniegšanu Mērsraga novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir
personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja
nepieciešams, personu, kura ir bez mājokļa, pašvaldība nodrošina ar naktspatversmi,
patversmi vai krīzes centru, sniedz informāciju un konsultācijas jebkurai personai,
kura pēc tās vēršas pašvaldībā, ka arī sniedz
vienreizēju materiālu palīdzību saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 9. panta trešo daļu.
5. Gadījumos, kad no personas neatkarīgu apstākļu dēļ, ģimenei (personai)
nav iespēju deklarēt savu dzīves vietu, un
sociālais pakalpojums ir nepieciešams, lai
novērstu krīzes situāciju vai sociālās intervences mērķu sniegšanai gadījuma vadības
ietvaros, pakalpojums tiek sniegts ģimenei
(personai), kura faktiski dzīvo Mērsraga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6. Par apgādniekiem šo noteikumu izpratnē uzskatāmas personas, kurām saskaņā
ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai
vecākiem.
II. Pakalpojumu veidi
un to saņemšanas kārtība
7. Sociālais dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:
7.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi per
sonas dzīvesvietā:
7.1.1. aprūpe mājās pakalpojums;
7.1.2. asistenta pakalpojumi.
7.2. Sociālās aprūpes un sociālās reha
bilitācijas pakalpojumi institūcijā:
7.2.1. krīzes centra pakalpojums;
7.2.2. sociālā rehabilitācija institūcijā
personām ar funkcionāliem traucējumiem
(SIVA);
7.2.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā – personām: bērniem un pieaugušajiem;
7.2.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
7.2.5. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
7.2.6. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā bērniem.
7.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpoju
mi personas dzīvesvietā:
7.3.1. psihologa pakalpojums;
7.3.2. sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušām personām;
7.3.3. sociālā rehabilitācija vardarbību
veikušām personām;
7.3.4. atbalsta grupas pakalpojums;
7.3.5. sociālā darba pakalpojums;
7.3.6. ģimeņu asistenta pakalpojumi.
8. Lai saņemtu pakalpojumu, persona
vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, uzrādot
personas apliecinošu dokumentu, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto sociālo pakalpojumu un so
ciālās palīdzības saņemšanas kārtību, vai
arī iesniegt iesniegumu elektroniskā veidā.
9. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Sociālais dienests
10 darba dienu laikā no personas iesnieguma, kā arī, ja nepieciešams, pēc apsekošanas
dzīvesvietā novērtē personas vajadzības pēc
pieprasītā pakalpojuma pieņem lēmumu
Ministru kabineta noteiktai Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībai.
10. Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var pārtraukt,
atteikt vai samazināt pakalpojuma sniegšanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem
apstākļiem:
10.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt
sociālā pakalpojuma sniegšanu;
10.2. persona apdraud citu personu veselību, dzīvību;
10.3. personai ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
10.4. persona sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus;
10.5. personai nepieciešama atrašanās
specializētā ārstniecības iestādē;

10.6. sasniegts sociālās rehabilitācijas
mērķis vai/ un persona ir atguvusi sociālās
funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un
sociālie pakalpojumi vairs nav nepieciešami;
10.7. persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības
administratīvo teritoriju.
III. Sociālās aprūpes pakalpojumi
personas dzīvesvietā
11. Aprūpe mājās pakalpojums (turpmāk – aprūpes pakalpojums) ir pakalpojums vai pakalpojumu kopums personu
pamatvajadzību apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar
sevi aprūpēt.
12. Aprūpes pakalpojums var būt pastāvīgs vai pagaidu pakalpojums:
12.1. pastāvīgu aprūpes pakalpojumu
piešķir personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un savu personisko
aprūpi pašu spēkiem;
12.2. pagaidu aprūpes pakalpojumu piešķir personām, kuras slimības vai atveseļošanas periodā nevar veikt ikdienas darbus
un personisko aprūpi;
12.3. pagaidu aprūpes pakalpojumu piešķir kā pagaidu palīdzību ģimenēm, kuras
pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura
traucējumiem.
13. Aprūpes pakalpojums ir maksas pakalpojums. Minimālā stundu tarifa likme ir
vienāda ar Ministru kabineta noteikto minimālo stundu tarifa likmi.
14. Ja personai nepieciešams aprūpes
pakalpojums, sociālā darba speciālists vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt
nepieciešamo aprūpi, ir ar šo personu kopā
dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī ar viņu.
15. Ja klientam ir nekustamais īpašums,
kas var tikt izmantots ienākumu gūšanai,
naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā naudā vai
kredītiestādēs, tad klients apmaksā aprūpes
pakalpojumus pilnā apmērā.
16. Personai ir tiesības saņemt aprūpes
pakalpojumu, ja tās likumīgie apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt minētajām
personām nepieciešamo palīdzību vecuma,
veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ.
17. Izdevumi par aprūpes pakalpojumu
sniegšanu tiek segti no Mērsraga novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem un klienta
līdzmaksājumiem.
18. Personām, kurām ir likumīgie apgādnieki, nepieciešamības gadījumā ir
iespēja saņemt aprūpes pakalpojumu, pašiem samaksājot pakalpojuma sniedzējam
par sniegto pakalpojumu.
19. Klienta un /vai viņa likumīgo apgādnieku pienākums ir norēķināties par saņemto aprūpes pakalpojumu, pamatojoties uz
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 8. panta 1. daļu.
20. Klientam, kura aprūpi nefinansē
no pašvaldības līdzekļiem, vai tā maksātspējīgiem apgādniekiem ir pienākums par
saņemtajiem pakalpojumiem norēķināties
līdz katra nākamā mēneša 15. datumam,
saskaņā ar sociālā dienesta aprēķinu.
21. Aprūpes pakalpojumi par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegti personām, ja:
21.1. personai nav likumīgu apgādnieku
un pensijas apmērs nepārsniedz 85 procentus no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
21.2. persona vai apgādnieki atbrīvojami
no pakalpojuma samaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
21.3. vienīgais apgādnieks atrodas ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.
22. Aprūpes pakalpojums netiek nodrošināts personām, kas saņem valsts noteiktos
invalīda kopšanas pabalstu.
(..)
25. Sociālais darbinieks var organizēt
klienta ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā gadījumos, kad klientam nepieciešamā aprūpe un uzraudzība pārsniedz ceturtajā aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus.
26. Asistenta pakalpojums tiek sniegts,
lai veicinātu personu ar vidējiem un smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos
kontaktus ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem
iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties
dažādās sabiedriskās aktivitātēs.
27. Asistenta pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai
palīdzētu personām:

a. nokļūšanai uz darba vietu, biedrību
vai nodibinājumu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;
b. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;
c. iesaistīties dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.
28. Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
IV. Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
institūcijā
29. Krīzes centra pakalpojums tiek
sniegts, lai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem sniegtu diennakts sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību,
kā arī lai no prettiesiskām darbībām cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
30. Pakalpojums ietver rehabilitācijas
kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušai ģimenei un bērniem psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu
naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai
kompleksu rehabilitāciju līdz 60 dienām.
31. Pakalpojumu piešķir:
a. ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai
ieilgušu sociālu problēmu dēļ;
b. bērnam, kurš ir prettiesisku darbībunoziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas,
cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuris;
c. pilngadīgai personai, kura cietusi no
vardarbības, fiziskas vai seksuālas
vardarbības draudiem vai vardarbības
kontroles.
32. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
33. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos,
kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem
aktiem nenodrošina valsts.
34. Sociālā rehabilitācija institūcijā
personām ar funkcionāliem traucēju
miem pakalpojums tiek sniegts, lai pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna nodrošinātu kompleksu pasākumu kopumu, kas
palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionāliem
traucējumiem, veicinot zaudēto prasmju apgūšanu vai atjaunošanu, palīdzot personai
integrēties sabiedrībā un darba tirgū.
35. Pakalpojums ietver 14 vai 21 dienu
sociālās rehabilitācijas kursu un diennakts
uzturēšanos, fizioterapiju un fizikālo terapiju,
sociālā darbinieka, psihologa, ergoterapeita,
ārsta un citu speciālistu konsultācijām, aktīvas atpūtas iespējas, un citus rehabilitācijas
pakalpojumus, atbilstoši personas individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.
36. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
37. Sociālās rehabilitācijas pakalpoju
mi institūcijā atkarīgām personām – bēr
niem un pieaugušajiem pakalpojums tiek
sniegts, lai panāktu personas atteikšanos no
psihoaktīvo vielu lietošanas, tādejādi uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.
38. Pakalpojums ietver personu izmitināšanu, speciālistu (sociālo darbinieku,
psihologu, narkologu u.c.) konsultācijas, sociālās rehabilitācijas programmu īstenošanu
līdz 12 mēnešiem, motivējošas un izglītojošas nodarbības, atbalsta grupas, pasākumus
sociālo un darba prasmju attīstīšanai.
39. Pakalpojumu piešķir:
a. atkarīgām personām, kuras sociālās
vides ietekmes dēļ nespēj pārtraukt
psihoaktīvo vielu lietošanu vai atbrīvoties no citām atkarībām;
b. personām, kuras ir nonākušas krīzes
situācijā sava dzīvesveida dēļ.
40. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
41. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām per
sonām pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav
pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.
42. Pakalpojums ietver personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši
personas funkcionālo traucējumu raksturam.
43. Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām vai personām ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju.
44. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

a. kurām nav likumīgo apgādnieku vai
apgādnieks ir invalīds, pensionārs,
trūcīga vai maznodrošināta persona;
b. kuru likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu
par sociālo pakalpojumu vai pašu
spēkiem veikt personas pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšanu;
c. kuras nav noslēgušas uztura līgumus,
kas paredz uztura devēja pienākumu
nodrošināt personai nepieciešamo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.
45. Īslaicīga sociālā aprūpe un soci
ālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām
personām pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju personām ar funkcionāliem
traucējumiem, pēc individuāla sociālā rehabilitācijas vai sociālā aprūpes plāna.
46. Pakalpojums ietver personas diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai ārstniecības
institūcijā.
47. Pakalpojumus piešķir uz laiku līdz
3 mēnešiem pilngadīgām personām:
a. kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības
un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu pēc ģimenes ārsta vai citu
speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna;
b. atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā;
c. personām, kuras sociālo apstākļu dēļ
nonākušas krīzes situācijā, un kurām
nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe.
48. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:
a. kurām nav likumīgo apgādnieku, vai
apgādnieks ir invalīds, pensionārs,
trūcīga persona;
b. kuru likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu
par pakalpojumu vai pašu spēkiem
veikt personas aprūpi;
c. kuri nesaņem valsts pabalstu personas
īpašai kopšanai vai arī tas nav pietiekams pakalpojuma nodrošināšanai;
d. kuras nav noslēgušas uztura līgumus,
kas paredz uztura devēja pienākumu
nodrošināt personai nepieciešamo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.
49. Pakalpojums paredz personas līdzmaksājumu, pakalpojuma sniedzējam maksājot starpību starp personas ienākumiem
un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu līmeni.
50. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā bērnam pakalpojums tiek sniegts bērnam, bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam.
51. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu,
audzināšanu un izglītību, sociālo aprūpi un
rehabilitāciju.
52. Pakalpojumu piešķir:
a. bērnam, kura vecākam ir pārtrauktas
vai atņemtas aizgādības tiesības;
b. ģimenei, kurā ir bērns ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, kuram
nepieciešama pastāvīga diennakts uzraudzība un medicīniskā aprūpe;
c. bērnam, kuram ir miruši abi vecāki,
un nav iespēja nokārtot aizbildnību;
d. bērnam, kurš ievietots ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, pamatojoties uz
Mērsraga novada bāriņtiesas lēmumu.
V. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
personas dzīvesvietā
53. Psihologa pakalpojums tiek sniegts,
lai nodrošinātu speciālista psihologa konsultācijas atbilstoši personas (ģimenes) vajadzībām un saņemtu sociālo rehabilitāciju,
kas virzīta uz personas (ģimenes) sociālo
funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.
54. Pakalpojums ietver viena speciālista
pakalpojumus līdz desmit konsultācijām gadā.
55. Pakalpojumus piešķir personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums vai sastādīts individuālās sociālās rehabilitācijas plāns.

56. Pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.
57. Ar sociālā dienesta nosūtījumu pakalpojums ir bezmaksas.
58. Sociālā rehabilitācija no prettie
siskām darbībām cietušām personām pakalpojums tiek sniegts, lai no vardarbības
cietusī pilngadīga persona vai bērns atgūtu
fizisko un psihisko veselību un integrētos
sabiedrībā.
(..)
61. Pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
62. Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad
pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.
(..)
67. Atbalsta grupas pakalpojumu nodrošina personām iespēju mazināt sociālo
izolētību, grupā risināt esošās problēmas,
vairot izpratni par sevi, celt pašapziņu, gūt
motivāciju un saņemt atbalstu problēmu risināšanai, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti
(funkcionēšanu un sociālo situāciju).
68. Tiesības saņemt atbalsta grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai,
kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties.
69. Atbalsta grupas dalībniekiem sociālais pakalpojums ir bezmaksas.
70. Sociālā darba pakalpojums tiek
sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm,
personu grupām un sabiedrībai kopumā, lai
veicinātu vai atjaunotu spēju sociāli funkcionēt, radītu šai funkcionēšanai labvēlīgus
apstākļus, kā arī veicinātu sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot
pašas personas resursus un iesaistot atbalsta
sistēmās, kā arī iesaistot personu sociālās
rehabilitācijas plāna programmās.
71. Pakalpojums ietver profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, starpprofesionālo
atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo
pakalpojumu saņemšanas procesā.
72. Ģimeņu asistentu pakalpojumu
nodrošina ģimenēm ar bērniem atbalstu un
apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu
aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības
vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu
sociālās rehabilitācijas plānu.
73. Ģimenes asistenta pakalpojumu ir
tiesības saņemt:
a. līdz 10 stundām nedēļā ģimenei, kurai
nav pietiekamu prasmju un iemaņu
bērnu audzināšanā un aprūpē;
b. līdz 15 stundām nedēļā ģimenei, kurā
vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem,
un kurai ir nepieciešams atbalsts un
apmācība sociālo prasmju apgūšanā,
bērnu audzināšanā.
74. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja sociālā dienesta sociālais darbinieks
ir sniedzis atzinumu par ģimenes asistenta
pakalpojuma nepieciešamību, uz laiku līdz
12 mēnešiem. Ģimenei, kura aktīvi iesaistās
savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt.
75. Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, Sociālais dienests
slēdz līgumu ar ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzēju.
76. Ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
a. ģimenei pakalpojuma sniegšanu nav
nepieciešams turpināt, ko apliecina
Sociālā dienesta sociālā darbinieka
atzinums;
b. ģimene rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
c. ģimene mainījusi dzīvesvietu uz citu
pašvaldību;
d. ģimene nepilda vai pārkāpj līguma
nosacījumus;
e. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.
(..)
VII. Noslēguma jautājumi
79. Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.
80. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Mērsraga novada domes
2011. gada 18. janvārī saistošie noteikumi
Nr. 2/2011 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Mērsraga novadā”.
Saistošie noteikumi pilnā apjomā pieejami mājas lapā www.mersrags.lv, sadaļā
„Saistošie noteikumi”.
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APSTIPRINĀTS:
Mērsraga novada Domes sēdē 2018. gada 19. jūnijā, punkts Nr. 10 (protokols Nr. 8)

Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamajiem

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu
Nr. 371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”
13. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I. Vispārējie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumus un kārtību, kādā
Mērsraga novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Mērsraga novads.
2. Braukšanas izdevumu kompensēšanu organizē Mērsraga
novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
3. Sociālais dienests kompensē izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.
II. Atvieglojumu saņēmēji, kompensācijas kārtība un termiņi
4. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt braukšanas izdevumu
kompensāciju sekojošā apmērā:
4.1. Līdz EUR 30,00 mēnesī, ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē citu Latvijas novadu vispārējās izglītības
iestādes 1.–12. klasi, un izglītojamā ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statuss. (Pielikums Nr. 1)
4.2. Līdz Eur 30,00 mēnesī degvielas izdevumu apmaksai, ja izglītojamais, apmeklē speciālo izglītības iestādi 1.–12. klasi ārpus Mērsraga novada administratīvās teritorijas. (Pielikums Nr. 2)
5. Degvielas izdevumu kompensāciju aprēķina pēc šādas formulas: K = A x D x I, kur
K – transporta izdevumu kompensācijas apmērs;
A – attālums līdz izglītības iestādei turp un atpakaļ;
D – apmeklēto mācību dienu skaits mēnesī;
I – vieglā automobiļa vidējais degvielas patēriņš

6. Izglītojamo braukšanas izdevumus kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji līdz katra mēneša 10. datumam Sociālajā dienestā iesniedz izdevumu apliecinošus dokumentus par iepriekšējo mēnesi, norādot izglītojamo,
maršrutu un kopējo izmaksu summu, kā arī elektronisko skolvadības sistēmas pārskatu vai arī iesniegumu, kas saskaņots ar klases
audzinātāju par apmeklēto mācību dienu skaitu.
7. Sociālais dienests izvērtē iesniegtos dokumentus, pieņem
lēmumu par kompensācijas izmaksu un nodod pašvaldības
grāmatvedībai, kas nodrošina kompensācijas izmaksu.
III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
8. Sociālā dienesta lēmumu persona Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Mērsraga novada domē.
9. Mērsraga novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 01. septembri.
Saistošie noteikumi pilnā apjomā pieejami mājas lapā:
www.mersrags.lv, sadaļā „Saistošie noteikumi”.

Mērsraga un Priekuļu novērojumu stacijas saņem
starptautiski atzītu novērtējumu par ilggadēju darbu
Šā gada vasaras vidū Pasaules Meteoroloģijas organizācijas
(PMO), Klimata un Ūdens departaments VSIA „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” novērojumu stacijām Mērsragā un Priekuļos piešķīris ilggadējās novērojumu stacijas statusu.
Mērsraga novērojumu stacija tika izveidota 1895. gada
1. novembrī, savukārt Priekuļu – 1912. gada 1. jūnijā. Lai
minētajām novērojumu stacijām varētu piešķirt ilggadējo novērojumu stacijas statusu, tām jāatbilst vairākiem Pasaules Meteoroloģijas organizācijas noteiktajiem kritērijiem, piemēram,
stacijām jābūt izveidotām vismaz pirms 100 gadiem, un kopš tā
laika vismaz vienam no meteoroloģiskajiem elementiem jātiek
mērītam un novērotam līdz 2018. gada 31. janvārim.
Ilgtermiņa meteoroloģiskie novērojumi ir neaizvietojama
daļa no kultūras un zinātnes mantojuma, kas kalpo pašreizējās
un nākamo paaudžu vajadzībām pēc augstas kvalitātes klimatiskajiem datiem. Šādi novērojumi ir unikāls informācijas avots
par pagātnē novērotajiem atmosfēras parametriem. Rudenī

abas novērojumu stacijas saņems PMO sertifikātu un informatīvu plāksni, kas tiks novietota pie meteoroloģiskajām stacijām.
Mērsraga un Priekuļu novērojumu staciju meteoroloģis
kie rekordi:
Priekuļu absolūtais gaisa temperatūras maksimums ir +34,0 °C
(30.07.1994.)
absolūtais gaisa temperatūras minimums ir – 39,0 °C
(31.12.1978.)
maksimālais diennakts nokrišņu daudzumus ir 91,9 mm
(20.07.1946.)
Mērsraga absolūtais gaisa temperatūras maksimums ir +34,6 °C
(28.06.1973.)
absolūtais gaisa temperatūras minimums ir – 36,2 °C
(11.02.1985)
maksimālais diennakts nokrišņu daudzumus ir 67,9 mm
(24.06.1990)
Avots: www.meteo.lv

Mērsraga novada Domes sēdēs lemtais

2018. gada 17. jūlija kārtējā novada
domes sēdē nolemts:
1. Atcelt 2018. gada 15. maija Domes sēdes (protokols Nr. 7) lēmumu
Nr. 2.6. „Lēmums – izpildrīkojums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no Ulrikas Plivčas”;
2. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Ostas Komplekss. Atdalāmajai
būvei piešķirt nosaukumu Kanāla krasta stiprinājums.
3. Apstiprināt par Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
Madaru Brāli.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv, sadaļā
„Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Jaunumi sportā!
Pludmales volejbols! 11. augustā pludmales volejbola laukumā
Skolas ielā 12, Mērsraga svētku ietvaros, notika Mērsraga kausa izcīņas pludmales volejbolā trešais noslēguma posms. Trešajam posmam dalību pieteica
sešas komandas. Komandas savā starpā izspēlēja grupas turnīru un noskaidroja posma un kopvērtējuma laureātus.
Trešajā posmā: Trešo vietu izcīnīja komanda „VK Mērsrags” – Artūrs Linde, Artūrs Grīva. Otrajā vietā komanda „APRS” – Artūrs Picalcelms, Ronalds
Siliņš. Pirmajā vietā un trešā posma uzvarētāji komanda „Egions” – Oskars
Ķevlis, Gints Stanga. Sacensību kopvērtējumā Mērsraga kausu pludmales
volejbolā 2018 ar 34 punktiem ieguva komanda „Egions” – Oskars Ķevlis, Gints Stanga. Otrajā vietā ar 26 punktiem komanda „Kompots” – Māris
Zeltzaķis, Rolands Picalcelms, bet trešie ar 12 punktiem „Pūces” – Ivo Pūce,
Dace Pūce. Sieviešu konkurencē pirmā vieta komandai „Vandzene” – Ance
Stanga, Annija Ķevle, Katrīna Rasoha.
Paldies Guntim Nīmanim par kvalitatīvi sagatavoto laukumu un viesmīlību uzņemot 3. posmu.

Vīns ne tikai gar ūsām tecēja…
26. jūlijā, Sabilē norisinājās 20. Sabiles Vīna svētki. Sabiles programma,
protams, bija ļoti plaša, taču Mērsraga
amatierteātris „ETĪDE” savu dalību
pieteica vienā no šīm dienām. Un šī
diena bija traktoristu – kolhoznieku
balle. Nenopietni, lustīgi ar dziesmām
un dejām pagāja šis vakars.
Lai pilnvērtīgi piedalītos šajā gājienā, mums noteikti bija vajadzīgs traktors. „ETĪDĒM” tā nebija problēma.
Lepni sēdāmies un braucām ar traktoru
T40. Bija mums arī slaucējas, akordeons
un, protams, paša kolhoza nosaukums.
Mēs pārstāvējām kā „E-99 s pļusom”.
Kā jau kārtīgām slaucējām mums
bija arī savs priekšnesums – dziesma.
Uzlaidām gan jautras „ častuškas”, gan
„Traktorista romantiku”.

Emocijas, ko guvām gan ejot gājienā, gan uzstājoties, mūs uzlādēja
ilgam laikam. Šis brauciens bija ne
tikai uzstāšanās, bet jauka satikšanās
gan ar Sabiles interesanto kolektīvu,
gan pieredzes apmaiņa tiekoties ar citiem kolektīviem.
Lielu paldies gribam teikt Gunta
Dvorecka brālim par superīgo un neatkārtojami foršo traktoru, mūsu šoferītim Aldim par pacietību vedot šos
trakos uz un no Sabiles, un paldies
visam manam kolektīvam, ka bijām
un esam vienoti un atraktīvi! Jūs man
esat lieliski!!!
Amatierteātra „ETĪDE” vadītāja
Edīte Driņķe

FK Mērsrags futbolisti līderi Talsu futbola līgā! 21. jūlijā savu pirmā apļa pēdējo spēli Talsu novada atklātajā futbola čempionāta
aizvadīja FK Mērsraga futbola komanda. Spēles likme bija ļoti augsta – komanda, kura uzvar pēc pirmā apļa ierindojas pirmajā vietā. Lai gan pretī
stājās spēcīgā FK Laidzes komanda, spēle ievirzījās ļoti parocīgā gultnē un
tika izcīnīta pārliecinoša uzvara ar rezultātu 7:0.
Tādejādi pēc pirmā apļa FK Mērsrags komanda ieņem turnīra tabulā pirmo vietu. FK Mērsrags uzbrucējs Krišs Treimanis ar 12 vārtiem ir turnīra
rezultatīvākais spēlētājs.
Priekšā vēl otrais aplis, kurā izšķirsies, kura komanda virs galvas celts
čempionu kausu.
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Pārdomas pēc ekskursijas
Mērsraga pensionāru apvienība „Kaija” 18. jūlijā organizēja
ekskursiju uz Mālpili un Ķeipeni. Kā pirmais apskates objekts –
muiža. Tur mūs sagaidīja vietējais gids, kas pastāstīja vēsturi par
Mālpili no senajiem laikiem līdz mūsdienām. Mālpils muiža ir
izcils 19. gs. klasicisma arhitektūras piemineklis – plašs baroka
stila parks, gleznaina dabas ainava, dīķis, kurā čalo strūklaka un
zied ūdensrozes. Mālpils muižas kungu mājā iekārtota dizaina
viesnīca ar 17 izsmalcinātiem numuriem. Mālpils muižā atrodas
viens no labākajiem restorāniem Latvijā. Muižas greznās zāles
un halles ir lieliski piemērotas kāzām, īpašām svinībām, kā arī
semināriem un banketiem.
Nākamais objekts – „Mālpils piensaimnieks”. Viens no
vecākajiem piena uzņēmumiem Latvijā. „Mālpils piensaimnieks” sagatavo sierus un tā pusfabrikātus, kurus tālāk sūta uz
Rīgas piena kombinātu tālākai pārstrādei. Uzņēmumā strādā
tikai 5 cilvēki, viss ir roku darbs…
Tālāk apmeklējām Mores muzeju „Kalna Kaņēnos”. Muzeja
saimnieks pastāstīja par vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz
mūsdienām. Tuvojoties Mores muzejam vispirms uzmanību

saista Sarkanās Armijas tanks „T-34”, kurš Padomju varas laikā
bija uzstādīts Ērgļu pilsētas centrā, bet kopš 2006. gada ieņem
centrālo vietu muzeja brīvdabas ekspozīcijā. Pirmo ekspozīciju
2002. gadā uzstādīja bijušie Latviešu leģionāri. Muzeja
ekspozīciju turpināja papildināt ar dāvinājumiem visa Latvijas tauta, godinot Otrajā pasaules karā karojušos un dzīvību
zaudējušos karavīrus. Mores kauju varam nosaukt par pēdējo
Rīgas aizstāvēšanas kauju Vidzemes pusē.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Ķeipeni pie Stares Ineses. Viņa ir
Šūpoļu parka īpašniece. Sākumā pastāstīja, kā tikusi pie šī
īpašuma. 6 gadu laikā ir uzcēlusi pirtiņu, kuru ir iecienījuši gan
tuvāki, gan tālāki ciemiņi. Inese ir apguvusi pirtnieka profesiju,
kuru arī izmanto. Parkā ir uzstādītas dažāda veida šūpoles. Inese
mūs pēc garā pārbrauciena pacienāja ar garšīgu zupu, maizi, kā
arī varēja atveldzēties ar sulu.
Nākamā pietura bija Ķeipenes stacija. Mūsdienās Ķeipenes
stacijas ēkā atrodas kinomuzejs, kas veltīts režisoram Sergejam
Eizenšteinam. Pie stacijas atrodas bākas skulptūra par godu
Jurim Podniekam, pie kuras ir piestiprinātas pastkastītes slave-

niem kino māksliniekiem, kā arī no metāla plāksnēm veidots
5 metrus augsts galds ar diviem krēsliem. Ap staciju ir saglabāts
sliežu posms no Ērgļu dzelzceļa. Stacijas ēka pašlaik tiek atjaunota.
Pēdējais ekskursijas apskates objekts bija „Ķeipenes
piparkūkas”. Tas ir neliels ģimenes uzņēmums, kurš jau
pastāv 4. paaudzē. Uzņēmuma īpašnieks pastāstīja par savu
ražotni. Šeit ražo izstrādājumus visu gadu. Izstrādājumi katrā
ziņā ir ļoti skaisti. Recepte ir no vecmāmiņas laikiem, kura
vēl joprojām netiek mainīta. Uz vietas varēja iegādāties viņu
produkciju.
Pēc piesātinātās ekskursijas atlika garais ceļš mājup.
Pateicība mūsu šoferim Mārim Zaļumam, kā arī mūsu gidei Inesei Rozei par kopā būšanu un sadarbību! Pateicība
„Kurzemīte plus” valdei par doto iespēju un autobusu brau
cienam ekskursijā.
Mērsraga pensionāru apvienība „Kaija”
Astrīda Neilande
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No kļavas pirmā lapa ris,
Klāt jau 1. septembris...
Vēl vajag labi izpētīt,
Kā ābecītē burtus sauc,
Kā zilgmē putni trauc,
Kā krāsu toņus jauc
Un uzzināt vēl ļoti daudz...

Lai Jūsu atbalss kā airi,
Ceļ sēkli, lai nepazūd...
Sirsnīgs paldies visiem, kas mani iepriecināja manā
dzīves skaistajā jubilejā. Pateicos bērniem, mazbērniem,
mazmazbērniem, znotiem, maniem draugiem pensionāriem Upesgrīvā. Paldies Ārijai un Silvijai, kā arī
„Vētrasputns” meitenēm par garšīgo mielastu. Paldies
manām māsām. Paldies Aijai un Jānim par skaistajām
dziesmām. Paldies visiem, kas zvanīja un atcerējās mani
lielajā 80 gadu jubilejā! Paldies par skaistajiem ziediem.

Aicinām visus
Dārtas audzēkņus un viņu vecākus
uz Zinību dienas pasākumu

Rēna Upesgrīvā

PII “Dārta”
1. septembrī plkst.9.30.

Nevajag nemaz jau daudz,
Pavisam maz, pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis, dāvātu mums prieku!
Liels paldies Mērsraga pašvaldībai, kafejnīcas „Kreses” meitenēm, konditorei Skaidrītei Mežzīlei, maniem
radiem un draugiem, kas dāvāja man patiesu prieku,
sveicot mani 80 gadu jubilejā!
Malda

Lai priecīga atkaltikšanās!

Sirsnīgs paldies Jurim Līcītim! Par izdomu un ielikto
darbu veikala apkārtnes iekārtošanā un uzturēšanā. Par
to, ka Tu sagādā un atved lielākas vai mazākas saimniecības un būvpreces tiem pasūtītājiem, kuri paši, dažādu
iemeslu dēļ, to nevar izdarīt. Par to, ka Tavas pārdevējas
vienmēr ir smaidošas un laipnas pret pircējiem – kā jauniem, tā veciem. Par to, ka Tu esi īsts savējais un domā
par pircēju ērtībām – sestdienās atverot veikalu agrāk.
Lai agrie tirgus apmeklētāji var iepirkties gan tirgū, gan
Tavā veikalā.
Mērsradznieki un ne tikai viņi
Paldies Skaidrītei Mežzīlei par viņas izloloto mazo
konditorejas veikaliņu un gardumiem, ko tur var nopirkt. Paldies par to, ka tos var pasūtīt sev vajadzīgajā
daudzumā un ir garantija tos iegādāties vajadzīgajā laikā. Paldies arī laipnajai pārdevējai. Lai Jūsu sabiedrotais
vienmēr ir veiksme!
Kārumnieki un citi pircēji

Paldies Leonīdam Loginovam par rasto iespēju vizināt bez maksas ar kuģīti
visus interesentus Jūras svētku laikā. Paldies par mērsradzniekiem un svētku viesiem ziedoto laiku visas dienas garumā. Paldies par ieguldītajiem līdzekļiem, lai
izbraucieni jūrā varētu notikt un visi braukt gribētāji tiktu apmierināti. Paldies
par sirsnību pasažierus sagaidot un pavadot. Veiksmi arī turpmāk.
Priecīgie brauciena dalībnieki

Sirsnīgi pateicos Mērsraga pašvaldībai par apsveikumu manā jubilejā.

Velta Karlsone

Mērsraga novada Sociālais dienests izsaka lielu paldies ikvienam par atbalsta
sniegšanu iedzīvotājiem, kā arī paldies Olgas Budreikas ģimenei.
Liels paldies Guntim Kniplokam par ceļmalas nopļaušanu.

Kaimiņi

Sludinājums
PĒRKU dzīvokli Mērsragā, ar centrālo apkuri, ne augstāk par trešo stāvu.
Tālrunis 26559560.

A pasākumi
18.08.

Mērsraga ostas pārvaldes 19. Kausa izcīņa
pludmales futbolā

25.08. Mērsraga kauss pludiņmakšķerēšanā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā
26.08.
6. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
26.08.
6. posms
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes
26.08.
futbolā 7:7FK Mērsrags – Sabile

augustā
Pludmale
pie Bākas
Mērsraga kanāls
Mērsraga
vidusskola
Mērsraga
vidusskola
Talsu
2. vidusskola

10.00
08.00
10.00
12.00
19.00

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Līdzjūtības
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Cik gājums garš – nav izmērīts,
Cik bagāts bijis tas – nav svērts.
Bet mūžs ir pateicības vērts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
piederīgajiem, LAIMU BĒRZIŅU
mūžībā aizvadot.

Mūsu līdzjūtība Gunāram,
brāli zaudējot.

„Madaru” iedzīvotāji

Kā dziju kamols mūžs ir saritināts,
Kur dzīpari visdažādākie mirdz.
Ja spētu kāds tos atkal atšķetināt,
Tad vidū būtu vecmāmuļas sirds.
(L. Vāczemnieks)

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

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

(V. Kokle–Līviņa)

Silva ar ģimeni

Izsakām līdzjūtību Jānim, vec
māmiņu mūžībā aizvadot.
Deju kopa „Silva”

Redaktore Madara Brāle
28757923

