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Piektdiena, 2019. gada 11. janvāris

Tūrisma pakalpojuma sniedzējiem!
Atgādinām, ka no 1. līdz 3. februārim Ķīpsalā notiks 26. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2019”, kur vairāk nekā
850 dalībnieku piedāvās izdevīgākos ceļojumus un atpūtas galamērķus
Latvijā un visā pasaulē! Arī Mērsrags ik gadu tiek veiksmīgi izstādē
pārstāvēts, tāpēc tūrisma pakalpojumu sniedzēji aicināti savlaicīgi –
visa janvāra mēneša ietvaros nest savus reklāmas materiālus uz Mērsraga Informācijas centru, Zvejnieku ielā 2!

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas

Redaktores sleja
Zināšanai!

Jaungada naktī visa pasaule svinēja it kā pavisam vien
kāršu faktu – mainījās datums. Šobrīd esam jauna gada
sākumā – jauns, neskarts, pilns ar lietām, kas nekad nav
bijušas, pilns ar darbiem, kas nekad nav darīti, pilns ar uz
devumiem, prasībām... Jaunais gads vienmēr nāk ar jau
nām cerībām, jaunām vēlmēm, arī ar kādu jaunu apņem
šanos. Tomēr par visu svarīgāk ir saprast, ka jauns gada
sākums nenozīmē tikai sākt kaut ko pavisam no jauna, tas
vairāk ir par to, kā uzlabot un turpināt lietas,
kas iesāktas pagājušajā gadā, kā arī lietas, kas
notika ne tā kā plānotas vai notika pavisam
nepareizi. Galu galā, tas ir tikai jauns datums,
viss turpinās! Tomēr Jaungada nakts ir arī
īpašs notikums. Vecākais koks uz Zemes ir
piedzīvojis 5069 Jaunos gadus, vecākais zinā
mais cilvēks piedzīvoja 146 Jaungada naktis!
Redzat, cik ierobežots ir Jauno gadu skaits?
Un, ja kaut kas ir ļoti ierobežots, tas noteikti
ir vērtīgs! Vērtīgu Jauno gadu!
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Paldies!

2018. gadā Mērsraga novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
8 jaundzimušie – 6 meitenītes un
2 puisīši. Reģistrētas 2 laulības.
Mērsraga novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 15 mirušie.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra
datiem 2018. gadā miruši 28 mērs
radznieki. Šobrīd normatīvie akti
paredz, ka dzimušos un mirušos,
kā arī laulības var reģistrēt jebkurā
Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā.
2019. gada 7. janvārī dzīvesvietu
Mērsraga novadā deklarējis 1573
iedzīvotāji.
M. Brāle

Informācija!
 Bibliotekārā punkta izbraukums
uz Upesgrīvas Saieta namu
30. janvārī, pulksten 12.00.
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Domes sēdē

2018. gada 18. decembra kārtējā domes sēdē nolemts:
1. Iecelt Jāni Krūzi par komisijas locekli Komisijā lēmumu
pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi;
2. Iecelt Jāni Krūzi par Padomes locekli Mērsraga novada apbal
vojumu konsultatīvajā padomē;
3. Iecelt Jāni Krūzi par komisijas locekli Mantas atsavināšanas
komisijā;
4. Uzsākt Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.–2025. ga
dam izstrādi;
Nozīmēt par Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.–
2025. gadam izstrādes vadītāju Mērsraga novada pašvaldības izpild
direktori;
5. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ķipati”, atdalot 2 zemes
vienības;
6. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 personai;
7. Piedzīt nokavēto nodokļu maksājumu bezstrīda kārtībā no
1 fiziskas personas;
8. Noteikt maksu par Mērsraga Informācijas centra sniegtajiem
pakalpojumiem:
1. Maksa par kopiju izgatavošanu iespieddarbiem un citiem
dokumentiem
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta kopēšana

0,10 euro

A3 formāta 1 lapas melnbalta kopēšana

0,25 euro

A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina kopēšana

0,18 euro

A3 formāta 1 lapas krāsaina kopēšana

0,32 euro

2. Maksa par iespieddarba vai cita dokumenta printēšanu
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta
printēšana

0,10 euro

A3 formāta 1 lapas melnbalta printēšana

0,25 euro

A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina printēšana

0,18 euro

A3 formāta 1 lapas krāsaina printēšana

0,32 euro

3. Maksa par iespieddarbu vai citu dokumentu skenēšanu
A4 formāta vai mazākas 1 lapas melnbalta skenēšana

0,10 euro

A3 formāta 1 lapas melnbalta skenēšana

0,25 euro

A4 formāta vai mazākas 1 lapas krāsaina skenēšana

0,18 euro

A3 formāta 1 lapas krāsaina skenēšana

0,32 euro

9. Noteikt maksu par Mērsraga tautas nama telpu un brīvdabas
estrādes „Jēgerleja” nomu:
Lielā zāle+palīgtelpas:
Slēgtie pasākumi
Semināri, konferences, sapulces
Noma stundā
Lielā zāle+
palīgtelpas+aparatūras noma:
Slēgtie pasākumi
Semināri, konferences, sapulces
Noma stundā

EUR 150,00 (par pasākumu)
EUR 100,00 (visa diena)
EUR 30,00

EUR 200,00 (par pasākumu)
EUR 150,00 (visa diena)
EUR 40,00

Lielā zāle+
palīgtelpas+aparatūras noma+
dekorēšana/apskaņošana:
Slēgtie pasākumi
Semināri, konferences, sapulces
Noma stundā

EUR 250,00 (par pasākumu)
EUR 200,00 (visa diena)
EUR 50,00

Mazā zāle+palīgtelpas:
Noma stundā

EUR 60,00 (visa diena)
EUR 25,00

Bāra telpa „Čiekuriņš”+
palīgtelpas
Noma stundā

Mērsraga novada
Domes sēžu un komiteju grafiks
2019. gadam
Datums, laiks

Komiteja/sēde

EUR 75,00 (visa diena)
EUR 15,00

08.01.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

08.01.2019., plkst. 16.00

EUR 150,00 (par pasākumu)
EUR 30,00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

08.01.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

Estrāde „Jēgerleja”+palīgtelpas
+aparatūras noma
EUR 200,00 (par pasākumu)
Noma stundā
EUR 40,00

15.01.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

Estrāde „Jēgerleja”+palīgtelpas
+aparatūras noma+dekorēšana/
apskaņošana
EUR 250,00 (par pasākumu)
Noma stundā
EUR 50,00
Nomas maksa norādīta ar PVN.
Pašvaldības pakļautībā esošās iestādes telpas un estrādi izmanto
bez maksas.

12.02.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

12.02.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

12.02.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

19.02.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

12.03.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

12.03.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

12.03.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

19.03.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

09.04.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

09.04.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

09.04.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

16.04.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

Estrāde „Jēgerleja”+palīgtelpas
Noma stundā

10. Noteikt maksu par Mērsraga sporta zāles telpu un trenažieru
zāles nomu:
1. Sporta zāles noma skolēnu nometnēm
Skolēnu nometnes līdz 30 dalībniekiem

12,00 euro/h

Skolēnu nometnes vairāk par 30 dalībniekiem

18,00 euro/h

2. Sporta zāles noma pieaugušo nometnēm
Pieaugušo nometnes līdz 20 dalībniekiem

24,00 euro/h

Pieaugušo nometnes līdz 40 dalībniekiem

48,00 euro/h

3. Sporta zāles noma iedzīvotājiem
Ārpus novada dzīvojošie

15,00 euro/h

Mērsraga novadā dzīvojošie

10,00 euro/h

14.05.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

14.05.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

Ārpus novada dzīvojošie

15,00 euro/mēn.

14.05.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

Mērsraga novadā dzīvojošie

10,00 euro/mēn.

21.05.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

11.06.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

11.06.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

11.06.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

18.06.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

09.07.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

09.07.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

09.07.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

16.07.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

13.08.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

13.08.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

13.08.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

20.08.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

10.09.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

10.09.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

10.09.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

17.09.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

08.10.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

08.10.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

08.10.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

15.10.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

12.11.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

12.11.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

12.11.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

19.11.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

10.12.2019., plkst. 15.00

Tautsaimniecības komiteja

10.12.2019., plkst. 16.00

Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja

10.12.2019., plkst. 16.30

Finanšu komiteja

17.12.2019., plkst. 16.00

Domes sēde

4. Trenažieru zāles noma iedzīvotājiem

5. Maksa norādīta ar PVN;
6. Nomas maksas minimālais termiņš ir 1 mēnesis, maksimālais
termiņš 1 gads, neattiecas uz 1. punktu;
7. Maksājot par 1 gadu, saņem 30% atlaidi;
8. Visi maksājumi jāsaskaņo ar Mērsraga novada sporta orga
nizatoru;
9. Maksājumus var veikt pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu;
10. Maksājuma dokuments jāuzrāda sporta zāles dežurantam;
11. Sporta zāles un trenažieru zāles pakalpojumus bez maksas,
saskaņā ar nodarbību grafiku, var saņemt:
11.1. Mērsraga novadā deklarētie bērni līdz 18 gadu vecumam;
11.2. Mērsraga vidusskolas skolēni;
11.3. Mērsraga novadā deklarētie pensionāri, cilvēki ar īpašām
vajadzībām un represētie;
11.4. Sportisti, kuri pārstāv Mērsraga novadu sporta spēļu ko
mandās vai individuālajos sporta veidos;
11.5. Mērsraga novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes;
11.6. Mērsraga novada organizēto sporta pasākumu dalībnieki;
11.7. Mērsraga novada organizēto sporta treniņu dalībnieki.
12. Atlaides netiek summētas.
11. Noteikt dalīto lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam
Kanāla iela 22, Mērsrags, Mērsraga novads.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami www.mersrags.lv,
sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem
Mērsraga novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus savlaicīgi uzrakstīt
iesniegumu Sociālajā dienestā par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Personai jābūt deklarētai savā īpašumā Mērsraga novadā, kā arī personai nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Atvieglojumus piešķir šādām mērķu grupām
• I invaliditātes grupām, šo personu aizbildņiem vai aizgādņiem – nekusta
mā īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumu 70% apmērā no nekustamā īpašu
ma nodokļa summas (iesniedzot invaliditātes apliecības kopiju);
• II invaliditātes grupām, šo personu aizbildņiem vai aizgādņiem – nekus
tamā īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumu 50% no nekustamā īpašuma no
dokļa summas (iesniedzot invaliditātes apliecības kopiju);
• Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vecākam vai apgādnie
kam – nekustamā īpašuma nodoklim nosaka atvieglojumu 50% no ne
kustamā īpašuma nodokļa summas (iesniedzot personas līdz 18 gadiem
invaliditātes apliecības kopiju);
• 1991. gada barikāžu dalībniekiem – 50% apmērā no nekustamā īpašu
ma nodokļa summas (iesniedzot barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu
apliecības kopiju, apliecību var saņemt Rīgā 1991. gada Barikāžu muzejā,
informācija pa tālr. 67213525).
Sīkāka informācija Mērsraga Sociālajā dienestā, tālr. 63237708.

Paziņojums par
Mērsraga novada
Attīstības programmas
2019.–2025. gadam
izstrādes uzsākšanu
Mērsraga novada dome 2018. gada 18. decembrī
pieņēma lēmumu Nr. 64 (prot. Nr. 17, 3. punkts) „Par
Mērsraga novada Attīstības programmas 2019.–2025.
gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir
apstiprināts Programmas izstrādes darba uzdevums,
tā izpildes termiņi un izstrādes/vadības grupas sastāvs.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika perio
dam. Attīstības programmas izstrādes uzdevums:
Izstrādāt Attīstības programmu, ievērojot pašvaldības
telpiskās attīstības stratēģiju un izvērtējot nacionālā
līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus esošo
pašvaldību plānošanas dokumentus.

3
Mērsraga novada sociālais dienests
sadarbībā ar biedrību
„Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno
līgumu par Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām atbalstāmo darbību īstenošanu
Līguma ietvaros tiek nodrošināta pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana un pa
pildpasākumu īstenošana.
Kas var saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības
sociālā dienesta izdotu izziņu:
– par atbilstību trūcīgas personas statusam,

– kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonā
kusi krīzes situācijā,
– kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta
par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī
nepārsniedz 242 EUR/pers.) – no 01.01.2019.
Sociālā dienesta atzīme izziņā par atbilstību fonda
saņemšanas nosacījumiem.

Atbalsta komplektus Mērsraga novadā izsniedz:
Izdales vietas adrese
Kontaktinformācija izdales vietai
Darba laiks
Mērsraga novada sociālais
Gunta Fībiga;			
Pirmdienas, trešdienas
tel. 63237708, 26464443		
9.00–12.00; 13.00–17.00
dienests, Lielā iela 53,
Mērsraga novads						

Engures ezera infrastruktūra ieguvusi
jaunu seju
Nodibinājums „Sporta makšķerēšanas un at
pūtas atbalsta fonds „MĒRSRAGS”” 2017. gadā,
ar mērķi palielināt vides pieejamību un palie
lināt Engures ezera spoguļvirsmas platību, ES
LEADER programmas ietvaros sagatavoja pro
jektu „Engures ezera vides uzlabošana”. Projekts
paredzēja paplašināt un padarīt pieejamu visiem
putnu vērotājiem un makšķerniekiem vienu no
interesantākajām Engures ezera piekļuves vietām
(pie laivu bāzes „Pīlēni”, Ezera iela 49, Mērsrags),
nodrošinot laivotājiem vieglu piekļuvi ezeram,
vienlaicīgi izveidojot arī jaunu putnu perēšanas
un barošanās vietu.
Projekts 2017. gadā veiksmīgi tika saga
tavots un guva Eiropas Jūrlietu un ziv
saim
niecības fonda finansējumu (Projekts Nr.
17-08-FL06-F043.0202-000004 „Engures ezera
vides uzlabošana”). Projekta kopējās izmaksas
bija plānotas orientējoši 49 500 eiro apjomā, no
tām ES fondu atbalsts bija 90% apjomā, SMAAF
„MĒRSRAGS” līdzfinansējums bija 10% no kopē

jās summas. Projekta realizācijas gaitā tika veikti
projektēšanas darbi, vecā laivu kanāla tīrīšana un
paplašināšana, kā arī krastmalas nostiprināšana
un labiekārtošana. Būvdarbus veica SIA „DRIFT”,
tie tika uzsākti 2017. gada oktobrī un pabeigti
2018. gada novembrī.
Rezultātā kanāla atklātā ūdens platība tika
palielināta un šobrīd tā ir 50×30 m liela, daļa no
krastmalas 58 m garumā ir nostiprināta ar koka
pāļiem. Lai visiem interesentiem būtu ērtāk piekļūt
tuvāk ezeram un vērot ezera ainavas un putnus,
tika izveidots gājēju ceļš gar laivu kanāla malu.
Vietā, kur deponēta izraktā grunts, tagad atrodas
jaunizveidota zosu un pīļu barošanās vieta.
Projekta realizācijas rezultātā Engures ezera
dabas parka infrastruktūra ir ieguvusi jaunu un
ērti pieejamu vietu, lai Engures ezera teritorija
varētu sekmīgāk pildīt savu uzdevumu dabas
aizsardzībā.
Ainārs Pumpurs, SMAAF „MĒRSRAGS”
valdes priekšsēdētājs

Jaunumi sportā

Nopelna piekto ielūgumu koncertēt
Baltijas jūrā
Gadumija nes sirdsmieru arī tad, ja zinām:
labas un iemīļotas tradīcijas turpināsies, turklāt
neizpaliks arī vienreizēji notikumi. Mūsu klavier
spēles skolotājai Ingunai Grīnvaldei 2019. gads
sola abus.
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas, kā arī
Tukuma Mūzikas skolas pedagoģei jaunais gads
būs neatkārtojams – tāpat kā kolēģiem jebkurā
vispārizglītojošā, interešu un speciālās izglītības
iestādē. Viņiem, lai arī gads vienmēr bijis sadalīts
noteiktos ciklos, nemēdz būt divu vienādu dienu.
I. Grīnvaldei piepildīsies vēlēšanās arī par
kādas tradīcijas turpināšanos – viņa piekto reizi
saņēmusi ielūgumu no kuģniecības uzņēmuma
Tallink. Tas cer, ka pēc gada I. Grīnvalde, vi
ņas skolēni, kolēģi un radošie domubiedri atkal
iepriecinās atpūtas brauciena dalībniekus ar šim
braucienam neraksturīgu velti klasiskās mūzikas
programmu Latvijas dzimšanas dienas laikā.
2018. gadā I. Grīnvalde sapulcināja gandrīz
90 cilvēku. 24 no viņiem bija muzikāli apdāvināti
bērni un jaunieši no Tukuma, Mērsraga, Jūrmalas,
Rīgas un Ventspils. Divās 40 minūšu programmās
uzstājās arī Ingunas kolēģi – klarnetists, bijušais
Jūras spēku orķestra diriģents, Tukuma Mūzikas
skolas klarnetes spēles pedagogs Normunds Krū
miņš un pūtēju orķestra „Tukums” mežradznieks
Uldis Stokhauzens.
Latviešu mūzikai veltītos koncertus bagātināja
jūrmalnieces Līgas Miķelsones soprāns. Neaiz
mirstami bija Latvijā titulētu jauno mūziķu, No
ras un Renātes Lodziņu, viņu mammas, Ventspils
Mūzikas vidusskolas pedagoģes Ainas Lodziņas un
tantes Ineses Ozollapas ģimeniskie priekšnesumi.
Kruīza organizētāji apgalvoja, ka kurzemnieku
izvēlētie skaņdarbi un izpildījums saviļņoja, tāpēc
lūdza domāt par jaunu programmu. I. Grīnvalde
atzina: „Lai gan koncerta dalībnieki ir zinoši lat
viešu mūzikā, daži skaņdarbi pārsteidza pat viņus.
Piemēram, klasiķu Emīla Dārziņa, Alfrēda Kalni
ņa un Jurjānu Andreja daiļrade sader ar Mērsraga
Mūzikas skolas skolnieces Loretas Mosas sakom
ponētu un valsts mūzikas olimpiādē godalgotu
kompozīciju Saullēkts.”
Atšķirīgs skanējums bija I. Grīnvaldes un viņas
skolnieces Loretas Gūtšmites četrrocīgi spēlētā
Mazā barkarolla klavierēm. „Šim skaņdarbam ir
interesants stāsts,” iesāk I. Grīnvalde. Pirms gadiem,
I. Grīnvaldei nezinot, vietnē Facebook.com tika
ievietota kāda viņas uzstāšanās. To ievēroja lat
viešu komponists Helmuts Feldmanis no Lielbri

tānijas. Viņu ieinteresēja dzimtās puses skolotājas
darbs, tāpēc piedāvāja vairāku savu skaņdarbu
notis. „Iedomājos pajautāt, vai viņš var sakompo
nēt arī skaņdarbu klavierēm, kurš būtu jāizpilda
diviem mūziķiem. Tā radās Maza barkarolla. Pēc
laika uzzinājām, ka viņš ir arī autors Mērsraga vi
dusskolas himnai,” smaida skolotāja.
Viņa tic, ka mazajiem mūziķiem koncertēšana
uz prāmja paplašina priekšstatu par vietām, kur
iederas klasiskā mūzika. Vēl bērni un jaunieši
iegūstpieredzi un vairo pašapziņu. „Es pamanu,
cik ļoti mūs saliedē dažu dienu kopīgs izbrau
ciens. Ikdienā mūsu ceļi krustojas visdažādākajās
vietās (nodarbībās, konkursos, koncertos skolās,
baznīcās un citviet), tāpēc priecājos tik daudzus
satikt uz vienas skatuves,” skaidro I. Grīnvalde.
Viņasprāt, uzstāšanās pieredze jāgūst arī tiem
bērniem, kuri ne katru reizi iztur mūzikas skolu
lielo konkurenci par vietu iestādes koncertos. Ri
sinājums – skolēnu priekšnesumus iekļaut kon
certos, uz kuriem tiek aicināta muzicēt, jo pie
publikas radušam bērnam daudz vieglāk sevī at
raisīt muzicēšanas prieku. Konkursos žūrija lūdz
bērniem tik daudz nesatraukties par nepareizi
nospēlētām notīm. Viņi mazajos mūziķos cer
ieraudzīt degsmi. „Uz prāmja ir labs treniņš, jo
šeit klausītāji izbauda, nevis vērtē, lai noteiktu la
bāko,” smaida skolotāja.
Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dār
ta” mūzikas skolotāja Inese Ozollapa tālā ceļā de
vās kopā ar 4 līdz 6 gadus veciem dziedātājiem.
„Esam te tāpēc, lai viņiem ir piedzīvojums, lai
bērni pierod uzdrošināties! Līdz šim viņu tālākā
un lielākā skatuve bija Mērsraga kultūras namā.
Daļa dziedātāju īsti neapzinās, kur atrodas, jo vi
ņus dzirdēja vissvarīgākie klausītāji – mamma un
tētis,” pēc koncerta skaidroja skolotāja. Viņa iz
baudīja arī muzicēšanu ar māsu Ainu Lodziņu un
viņas meitām Renāti un Noru. Kvartets cenšas uz
stāties vismaz dažas reizes gadā – lai nepārtrūkst
muzicēšana ģimenē. Katrai mūziķei ir piesātināta
ikdiena, tās ritmā ģimeniskums ātri izplēnētu,
ja netiktu īpaši pieskatīts. Kvartets uzstājas Jūras
svētkos, Zvejnieku svētkos, gada nogales pasāku
mos, koncertos baznīcās u.c. sarīkojumos.
Skolotāja I. Grīnvalde ar prieku acīs vien pie
bilst: „Paldies visiem, kuri piedzīvoja šo muzikālo
ceļojumu kopā ar mani! Paldies, arī jauno mūzi
ķu vecākiem, kuri noticēja man un ļāva bērniem
iepazīt atšķirīgu muzicēšanas pieredzi!”
Aiva Zīlmane, brauciena dalībniece

Paldies visiem, kas piedalījās tirdziņā!

Tirdziņš norisinājās 22. decembrī pie Mērs
raga Informācijas centra, un ja tā sākums bija
mazliet klusāks, tad pirmajā stundā jau tika iz
Mērsraga kausa izcīņa basketbola mīnusos.
26. decembrī Mērsraga sporta zālē norisinājās
2018. gada kausa izcīņa basketbola mīnusos.
Interesantā un aizraujošā cīņā kausu otro gadu
pēc kārtas ieguva Reinis Rubenis, otrajā vietā
Vivita Ozoliņa, bet trešais Janeks Dvoreckis.
Laimīgu un sportiskiem panākumiem bagātu Jauno gadu!
Noslēgušās Mērsraga meistarsacīkstes florbo
lā 3:3. 14. decembrī Mērsraga sporta zālē notika
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 10. noslēgu
ma posms. Mērsraga 2018. gada meistarsacīkstēs
florbolā 3:3 trešo vietu izcīnīja komanda Kaučs
un & – Rihards Rožkalns, Miks Laukšteins, To
mas Ratenieks un Reinis Rozentāls. Sudraba me
daļas komandai Vecie Brekši – Kārlis Brinkmanis,
Jānis Bervalds, Helvijs Smetana, Dāvis Arbidāns

un Dāvis Janbergs. Čempionu tituls un zelta me
daļas komandai Excel – Daniels Karlsons, Ritvars
Upesjozups, Kristers Līcītis, Artūrs Kasparāns,
Kristers Janbergs. Paldies visiem, kas piedalījās
Mērsraga meistarsacīkstēs florbolā 3:3! Nākamais
gads nāks ar jaunām cīņām un jaunām uzvarām,
nekur neizpaliks arī kāds zaudējums, tādēļ visus
gaidu jau pirmajā posmā, kas notiks 11. janvārī,
sacensību sākums nemainīgi 17.00. Ikkatram vie
nam sacensību dalībniekam lūgums pieteikties
jau iepriekš, vai sacensību dienā līdz 16.50.

Inga Hartika

Par Ziemassvētku apciemojumiem

Sacensību tiesnesis
Jurģis Upesjozups
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

ķerta liela daļa kārumu. Nosalušie sildījās gan
Informācijas centra telpās, gan radoši darbojās,
gan dzēra tēju, gan mielojās ar piparkūku, un ar
paēdušiem, sasilušiem cilvēkiem taču andele ir
cita lieta, vai ne?
Īpašais paldies Sandijai Štreinertei par palī
dzību un mazo, darbīgo rociņu nodarbināšanu!
Paldies Silvai Štreinertei un deju kopas „Silva”
meitenēm par cītīgo gatavošanos tirdziņam un
mūziku! Paldies visiem, kas pie mums atbrauca
no Uguņiem, Bērzciema, Rojas un tepat, tepat
no savām mājām Mērsragā, lai kaut ko feinu
noandelētu! Paldies naskajiem pircējiem, kas
atnāca, pagaršoja, pasmaržoja un šo to atrada
arī sev, gatavojoties Ziemassvētkiem!

2018. gada 21. decembrī Sociālais dienests ap
ciemoja mūsu novada iedzīvotājus, kuri patstāvīgi
dzīvo ilgstošās aprūpes iestādēs. Sociālais dienests
ciemojās pansionātā „Rauda”, pansionātā „Lau

ciene”, Sabiles aprūpes biedrībā „Kalme”,
Stendes īslaicīgās sociālās aprūpes un re
habilitācijas centrā, Sociālās aprūpes centrā
„Stūrīši” un Ārlavas pansijā.
Liels paldies PII „Dārta” kolektīvam un
mazajiem rūķīšiem par Ziemassvētku ap
sveikumiem, kurus nogādājām Laucienes
pansionāta iedzīvotājiem.
Liels paldies ikvienam, kurš neaizmir
sa savus radus un draugus, kuri ikdienas
gaitas pavada pansionātos, apsveikt Zie
massvētkos. Viņi bija emocionāli priecīgi,
un prieka asaras ritēja pār viņu vaigiem, jo viņus
atcerējās!
Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga
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NĀC MĀCĪTIES!

KAM?

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀ

DĀRZKOPĪBA
MĀCIES 6 M Ē N E Š U S UN KĻŪSTI PAR KVALIFICĒTU

DĀRZKOPI
PIEMĒROTĪBAS NOTEIKŠANA:
22.JANVĀRĪ
19.FEBRUĀRĪ
12.MARTĀ

Personām ar I vai II grupas
invaliditāti no 15 gadiem līdz
pensijas vecumam

KUR?

Sociālās integrācijas valsts
aģentūrā, Slokas ielā 61,
Jūrmalā

KO TU IEGŪSI?
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU
• Teorētiskās un
praktiskās mācības
pielāgotā vidē
• Profesionālās
kvalifikācijas
apliecībU

MĀCĪBU SĀKUMS: 25. M A R T Ā

ZVANI UN PIESAKIES!
TĀLRUNIS:
+ 371 26385047

MĀCĪBU LAIKĀ BEZ
MAKSAS TU SAŅEMSI:

 Dzīvošanu labiekārtotā
dienesta viesnīcā
 Ēdināšanu 3x dienā
 Sociālā darbinieka,
psihologa
konsultācijas un
atbalstu
 Sociālo rehabilitāciju
 Atbalstu iekārtošanai
darbā
 Brīvā laika pasākumus

Sludinājums

Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un pa reizei prieks,
Lai dvēsele var baltas sapņu dzijas tīt,
Lai atnāk tie, ko gribas sagaidīt!

Laimīgu, mīlestības pilnu,
radošām idejām bagātu Jauno gadu!
Amatierteātris „Etīde”

 MEŽA ĪPAŠNIEK, ZVANI UN
PĀRLIECINIES. Latvijas mežsaimniecības uzņēmums SIA VERTEX, pērk
meža īpašumus, cirsmas un augošus
kokus par visaugstākajām cenām.
Cenas līdz pat 15000 Eur/ha. Zvaniet,
tālr. 28368838, 26129919.

Atvainošanās
Atvainojos D. Liestiņai par neievietoto informāciju iepriekšējā
„Mērsraga Avīzes” numurā.
M. Brāle

Līdzjūtības
Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar Tevi parunāt..
		(I. Mežnora)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, Imantu Viļumsonu pāragri
zaudējot.
Imanta bijušie klasesbiedri
Mērsraga vidusskolā

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Endijai Fībigai, tēvu mūžībā pavadot.

Bijušie noliktavas darba kolēģi

Tu aizej sniegos baltos,
Uz kokiem baltas ēnas krīt,
Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļu dziesmu dzied.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Ērikam Fībigam, brāli zaudējot.

A
11.01.
26.01.
27.01.
27.01.

pasākumi janvārī

Mērsraga kausa izcīņa florbolā – 1. posms
Mērsraga kauss dambretē
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 1. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 1. posms

„Dzintarzemju” mājas iedzīvotāji

Pateicība
Mērsraga sporta halle
Mērsraga vidusskola
Mērsraga sporta halle
Mērsraga sporta halle

17.00
10.00
10.00
12.00

Talsu novada atklātais čempionāts Telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.
Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

2018. gadā Mērsraga novada Sociālajam dienestam bija sadarbība ar Labdarības organizāciju
„Tuvu”, kura palīdzēja vairākām Mērsraga novada
ģimenēm. Ģimenēm, kurās aug bērni pēc 12 mēnešu
vecuma, bija iespēja saņemt biezenīšus burciņās, kā
arī piena maisījumu. Liels paldies Aigai Pilsētniecei
un labdarības organizācijai „Tuvu’’ par palīdzību
un sadarbību.

vai arī nosūtīt uz
avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās.
(I. Rudene)
Izsakām līdzjūtību Kristeram
Janbergam, opīti zaudējot
7. klases skolēni,
audzinātāja un vecāki

Redaktore Madara Brāle
28757923

