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Piektdiena, 2019. gada 13. decembris

Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un pa reizei prieks,
Lai dvēsele var baltu domu dziju tīt,
Lai atnāk tas, ko gribas sagaidīt!

Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu, veselības, saticības un
panākumiem
bagātu Jauno gadu!
Mērsraga novada
Domes priekšsēdētājs
Roberts Šiliņš

Redaktores sleja

Informācija

„Tad Grinčs domāja par
kaut ko tādu, ko viņš vēl
nekad nebija iedomājies!
Ja nu, viņš domāja, Zie
massvētki nenāk no veika
a Avīzes”
la. Ja nu Ziemassvētki…
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pateikt, ka ne jau dāvanās
tas viss prieks. Atvērtas
Ziemassvētku dāvanas nav
tik jautras, kā tās bija, kamēr mēs tās izskatījām, cēlām, kratījām,
izfantazējām līdz beidzot atvērām. Trīs simti sešdesmit piecas
dienas vēlāk mēs mēģinām vēlreiz un secinām, ka ir noticis tas
pats. Katru reizi, kad mērķis tiek sasniegts, tas kļūst ne tik jautrs,
un mēs dodamies sasniegt nākamo, tad nākamo, tad nākamo.
Tas ir tāds process. Kaut kā šķiet, ka Ziemassvētki ir kļuvuši par vienu no
mūsu ikdienas mērķiem, kas sasniegts zaudē jebkādu paliekošu nozīmi.
Jā, Ziemassvētki var būt došanas laiks, nedomājot par kaut kā iegūšanu
pretī. Tā ir laime, ja mēs redzam cilvēkos prieku. Tas nozīmē aizmirst par
sevi un atrast laiku citiem. Tā ir bezjēdzības atmešana un patieso vērtību
uzsvēršana. Skaistas un cildenas frāzes. Tikai tās zaudē savu nozīmi,
ja tiek izmantotas tikpat bieži kā eglīšu mantiņas, tas ir, aptuveni reizi
gadā, vidēji divas nedēļas. Mums jāpaskatās uz pasaules aizņemto dzīvi
un jāsāk vairāk interesēties par cilvēkiem, nevis lietām. Tā ir taisnība,
Ziemassvētki var šķist kā saspringts un aizņemts laiks, bet atskatoties
uz visiem Ziemassvētkiem jū
su dzīvē, jūs sapratīsiet, ka
esat izveidojis savas tradīcijas
un paliekošas atmiņas. Zie
massvētki mums dod iespēju
apstāties un pārdomāt svarīgās
lietas mums apkārt – to mazliet
maģisko „brīdi pirms” laiku,
kad jau varam atskatīties uz
pagājušo gadu un sagatavoties
nākamajam gadam. Novēlu,
lai tās emocijas un sajūtas, kas
mūs apņem Ziemassvētku laikā
spēcīgā koncentrācijā, sadalās
mērenās devās, lai pietiek visam
gadam, katrai dienai. Lai par
mērķi kļūst būt laimīgam un
labam cilvēkam katru dienu, ne
tikai īpašajos datumos!

Zināšanai!

 Mērsraga novada Sociālais
dienests pirms Ziemassvētkiem
apciemos mūsu novada iedzī
votājus ilgstošās aprūpes iestā
dēs. Ja kāds vēlas nosūtīt kādu
pārsteiguma paciņu vai sveicie
nus, lūdzam zvanīt pa tālruni
63237708 vai 26464443.
 Bibliotekārais izbrauku
ma punkts uz Upesgrīvas Saieta
namu 27. decembrī plkst. 12.00.

Cienījamie pensionāri!

Būsiet mīļi gaidīti pensionāru apvienības „Kaija” Jaungada
ballē, 2020. gada 11. janvārī
plkst. 13.00 Mērsraga Tautas
namā. Muzicēs Jānis Kalniņš,
līdzi ņemt kārumu groziņu,
labu omu, dejot prieku. Ieeja
par ziedojumiem. Par dalību
paziņot līdz 6. janvārim: Ārija –
29115739, Vija – 26642416.

Par izmaiņām darba laikos:

 SIA „Mērsraga ūdens” strādās 21. decembrī un 28. decembrī, parastais darba laiks, savukārt
23. decembrī un 30. decembrī nestrādās.
 Mērsraga novada pašvaldība nestrādās 27. decembrī, taču strādās 21. decembrī līdz plkst. 15.00,
bez pusdienas pārtraukuma.

Mērsraga novada pašvaldības kases darba laiks decembrī:
XX 20.12.2019. no pulksten 8.00 līdz 16.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);
XX 21.12.2019. no pulksten 8.00 līdz 15.00 (bez pusdienas pārtraukuma);
XX 23.12.2019. no pulksten 8.00 līdz 16.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00);
XX 27.12.2019. kase slēgta;
XX 30.12.2019. inventarizācija (maksājumus veikt nebūs iespējams).

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
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Domes sēdē
2019. gada 19. novembra
Mērsraga novada domes
kārtējā sēdē nolemts:
1. Piedzīt nokavētos nekustamā
īpašuma nodokļa parādus bezstrīda
kārtībā no 3 juridiskām personām.
2. Apstiprināt Mērsraga nova
da pašvaldības 2019. gada pamatbu
džeta ieņēmumu plāna grozījumus
8 198 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada pamatbudžeta ieņē
mumu plānu 1 930 471 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada pamatbudžeta iz
devumu plāna grozījumus 8 198 euro
apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada pamatbudžeta iz
devumu plānu 1 789 369 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašval
dības 2019. gada speciālā budžeta ieņē
mumu grozījumus 4 000 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada paš
valdības 2019. gada speciālā budžeta
ieņēmumus 74 646 euro apmērā.
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 14 „Par grozījumiem saistošajos no
teikumos Nr. 3/2019 „Par Mērsraga no
vada pašvaldības 2019. gada budžetu””.
3. Noteikt siltumapgādes tarifu
apkurei apkures sezonā Lielā iela 53,
Mērsrags, Mērsraga novads 1,08 euro
par 1 m2 mēnesī.
4. Noteikt lietošanas mērķi ne
kustamā īpašuma Zvejnieku iela 24,
Mērsrags, Mērsraga novads, kadastra
numurs 8878 003 0311 ietilpstošajai ze
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0311: 0,5934 ha platībā Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
5. Atbrīvot Andi Dārziņu no Mērs
raga novada Domes deputāta pienāku
mu pildīšanas.
6. Apstiprināt Mērsraga novada
Attīstības programmas 2019.–2025. ga
dam 1. redakciju un stratēģiskās ietek
mes uz vidi novērtējuma – vides pār
skata 1. redakciju.
Nodot Mērsraga novada Attīstības
programmas 2019.–2025. gadam 1. re
dakciju un stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma – vides pārskata 1. redak
ciju publiskai apspriešanai.
Noteikt Mērsraga novada Attīstī
bas programmas 2019.–2025. gadam
1. redakcijas un stratēģiskās ietekmes
uz vidi novērtējuma – vides pārskata
1. redakcijas publiskās apspriešanas
termiņu no 2019. gada 20. novembra
līdz 2019. gada 20. decembrim.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā
pieejami www.mersrags.lv, sadaļā „Do
mes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Dabas resursu nodokļa likmes palielināšanās
ietekmēs maksu par nešķirotu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
darbības reģionā
Atbilstoši Dabas resursu nodokļa
(DRN) likumam, 2019. gadā valstī
noteiktā dabas resursu nodokļa likme ir 43,00 EUR/t, bet 2020. gadā tā
pieaugs līdz 50,00 EUR/t. Palielinoties DRN likmei, pieaugs SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
„Piejūra”” poligonā „Janvāri” apglabāto atkritumu izmaksas, līdz ar to
arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Konteinera vai maisa tilpums (m3)
0,060
(marķētais maiss nešķirotiem sadzīves
atkritumiem)
0,120 (marķētais maiss bioloģiskajiem
atkritumiem)
0,140
0,180
0,240
1,100

Līdz 2020. gadam maksa par nešķi
rotu sadzīves atkritumu (NSA) apsaim
niekošanu Tukuma, Talsu, Engures,
Kandavas, Jaunpils, Dundagas, Rojas
un Mērsraga novadā ir 15,90 EUR/m3,
(ieskaitot pievienotās vērtības nodok
li), bet, no 1. janvāra apsaimniekošanas maksa būs 16,32 EUR/m3 (ieskai
tot pievienotās vērtības nodokli).
Maksa par viena konteinera iztuk
šošanas reizi no 01.01.2020.
Esošā maksa
EUR
(ar PVN)

Maksa no
01.01.2020. EUR
(ar PVN)

1,49

1,51

2,73

2,88

2,23
2,87
3,81
17,48

2,29
2,94
3,92
17,96

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar klientu apkal
pošanas speciālistiem, zvanot pa tālruni +371 63123306 vai rakstot uz e-pastu
info@piejuraatkritumi.lv.
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Ilmane

Mērsraga novada pašvaldības
zvejniecības un licencēšanas
komisija informē!
Mērsraga novada pašvaldības zvejniecības un licencēšanas komisija informē,
ka ir sadalīti limiti 2020. gadam Rīgas jūras līča piekrastē, Engures ezerā un Grīvas
upē. Ar piešķirtajiem limitiem var iepazīties Mērsraga novada pašvaldības ēkā
uz ziņojuma dēļa, kā arī mājaslapā (www.mersrags.lv). Visi piešķirtie limiti ir
jāizpērk vienā maksājumā līdz 2020. gada 17. aprīlim. Līgums tiek slēgts piecu
darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas.

LIMITU MAKSA 2020. GADĀ
Zvejas rīks
Zivju murds ar sētu līdz 30 m
(Engures ezers)
Zivju tīkls (Engures ezers)
Zivju tīkls (piekrastes ūdeņos)
Reņģu tīkls
Luču murds
Āķi (100 gab.)
Reņģu stāvvads
Zivju murdi
Sīkzivju murds
Nēģu murds

Nomas maksa, eiro par vienu vienību
Pašpatēriņam
Komercpatēriņam
9.96

–

–
21.34
7.11
21.34
14.23
–
–
–
–

0.57
21.34
7.11
21.34
14.23
142.29
85.37
56.91
85.37

Mērsraga kalendārs 2020. gadam ir klāt!
Mērsrags – skaists visos gadalaikos, domāju, ka tam pie
kritīs ikkatrs, kam Mērsrags sirdij tuvs. Kalendāra tapšana
sākās šogad visai ātri. Jau kopš janvāra mēneša aicināju iesū
tīt fotogrāfijas ar skaistajiem mūsu ciema skatiem.
Nu tad tā, ir izvēlētas 12 fotogrāfijas, kas pa vienai rotā
katru gada mēnesi kopā ar kādu citātu par Mērsragu. Kalen
dāra vākam apzināti izvēlēts foto, kas jau otro gadu rotās arī
Mērsraga bukletu.
Šo 12 fotogrāfiju autori saņems arī dāvanā pa vienam
Mērsraga kalendāram. Pārējie aicināti kalendāru iegādāties
par draudzīgu cenu Mērsraga Informācijas centrā! Paldies
ne tikai tiem, kuru bildes izvēlētas kā mēneša rota, bet arī
pārējiem, kas iesūtīja fotogrāfijas Mērsraga kalendāram! Pēc
kalendāriem uz Mērsraga Informācijas centru aicinu: grose_wolf
(Instagram), Elīnu Stojakinu, Kristīni Bicāni, Zintu Kseniju
Ķiršakmeni, Ediju Krūmiņu, Anitu Dilāni, Valdu Kaupužu,
Raimondu Rātu, kempinga „Noras” pārstāvi, Lauru Elizabeti
Ķiršakmeni, Līgu Puķi, Kaļiņičenko ģimeni, Edgaru Štreinertu!
PALDIES par skaisto skatu iesūtīšanu saku arī: Agnesei
Kreicbergai, Aijai Misiķei, Andai Ezeriņai, Artim Rožkalnam,
Daigai Laskovai, Eināram Freimanim, Elīnai Rožkalnei,
Evijai Lipartei, Gitai Liepiņai, Gundegai Karlsonei, Ikaram
Žīguram, Kristīnei Barkovskai, Lienei Birnei, Madarai Brālei,

Fotomirkļi

„Manas Latvijas stāsts. Es esmu
brīva. Stipra un gudra. Es esmu jau
na un apņēmīga. Talantīga un izturī
ga. Sapņotāja. Un lasītāja. Domātāja
un darītāja. Kāds mani mīl – un es
mīlu visus.” 17. novembrī Mērsraga
Tautas namā notika Latvijas Repub
likas proklamēšanas dienai veltīts
svētku koncerts. Godināta „Goda
mērsradzniece” Velga Karlsone.

Lielā egle iedegta. Kopīgi palīdzējām
Sindijai Lū atrast Grinča Ziemassvētku
brīnumu un kopā ar Ziemassvētku vecīti
atklājām brīnumu, kas palīdzēja Mērsraga
eglei iedegties spoži jo spoži.

Gājēju laipa uz jūru Upesgrīvas
pagastā izveidota
Mērsraga
novada
pašvaldība
2019. gada pavasarī saņēma Latvijas
vides aizsardzības fonda lēmumu par
projekta „Gājēju laipas uz jūru izveido
šana Upesgrīvas pagastā”, (Reģistrāci
jas nr. 1-08/404/2018) apstiprināšanu.
Projekts tika iesniegts – valsts budžeta
apakšprogrammā „Vides aizsardzības
projekti”, vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība”
aktivitātē „Publisko ūdeņu praktiskā
pārvaldība”.
Projekta īstenošanas laikā piekras
tes kāpu joslā pie Upesgrīvas pludma
les tika izbūvēta gājēju laipa no koka
75 metrus gara un 1,5 metrus plata.
Jaunā laipa atvieglos Upesgrīvas plud
males apmeklētāju piekļuvi pie jūras,
tai skaitā māmiņām ar bērnu ratiņiem
un personām ar kustību traucējumiem
būs ērtāka nokļūšana pludmalē. Tāpat,
apmeklētāju pārvietošanās uz pludmali
pa izbūvēto koka laipu mazinās noslo
dzi uz piejūras kāpu un saudzēs to.
Projekta mērķis bija nodrošināt
piekrastes dabas aizsardzību, labiekār
tot teritoriju apmeklētāju piekļūšanai
pie jūras un mazinātu antropogēnās
slodzes ietekmi uz kāpu zonu Mērsra

ga novadā, kas tika sasniegts īstenojot
projektu.
Projekta darbību īstenošanai Lat
vijas vides aizsardzības fonda piešķir
tais finansējums ir 70%, kas sastāda
EUR 5554,00, un Mērsraga novada
pašvaldības līdzfinansējums 30%, t.i.
EUR 2380,09 no projekta attiecināma
jām izmaksām.

Mērsraga vidusskola iegūst balvu
par izaugsmi
„Draudzīgais Aicinājums ir tilts uz Latvijas brīvvalsti,
tās ideālu turpinājums šodienā. Tas ir ceļš uz morālu sabiedrību.”

(M. Zālīte)

Mārtiņam Brīveram, Oskaram Luksim, Sandijai Štreinertei,
Sandrai Vingrei, Sondrai Klētniecei un Taņai Samovičai!
Jūs vienu no savām iesūtītajām bildēm redzēsiet kalendāra
beigās – kolāžā! Lai raibs nākamais, 2020. gads!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Draudzīgā Aicinājuma fonds jau
kopš 1994. gada rīko apbalvošanas
ceremonijas, kuru galvenais mērķis
joprojām ir – izglītības kvalitātes pa
augstināšana. Balvas tiek piešķirtas
dažādām Latvijas skolām, kuras laika
posmā no iepriekšējā mācību gada
sākuma līdz tekošā mācību gada sā
kumam centralizētajos eksāmenos ir
ieguvušas īpaši augstus vērtējumus.
Mērsraga vidusskola šogad var lepoties
par nopelnīto apbalvojumu konkursā
„Par mācību sasniegumu izaugsmi”. Šā
gada 25. novembrī Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Ziedoņa zālē, Rīgā balvas
saņēma mūsu skolas direktore Ilze In
druškeviča un pedagogi Zane Alkšbir
ze un Ivars Indruškevičs. Esam lepni,
ka varam atrasties līdzās citām Latvi laidību un laiku, kuru viņi veltījuši,
jas lauku vidusskolām, un pateicamies izskolojot dzīves gudrus un zinošus
mūsu izcilajiem skolotājiem par neat jauniešus.

3

Lai Ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu,
Lai nākamais gads ir bagāts
ar labām domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.

Ziemassvētkos – gaišu noskaņu,
Jaunajā gadā – strādāt,
ticēt un nepagurt!
Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

Lai pār zvaigžņu ceļiem klusi
Sirdī ienāk svētvakars,
Un lai Jaunā gadā prieku
Nes ikkatrs saules stars!

Cienījamie novada ļaudis –
gaišus, klusus, mīļus Ziemassvētkus,
Jaunā gadā jaukas ieceres,
panākumus, veselību, mīlestību!
Mērsraga pensionāru apvienības
„Kaija” padome
Baltus sniega kamoliņus sūtu Tev ar šādu ziņu:
Svētkos atšķetini viņu – pilns tas mīļu sveicieniņu!

Priecīgus, mīļus Ziemassvētkus,
Laimīgu 2020. gadu,
vēlam mūsu mīļajai, atsaucīgajai
klases audzinātājai Aijai Misiķei.
8. klases skolēni un vecāki

Klusi kokli spēlē vēji,
Mostas mežs un atkal dus,
Dieviņ, tu pār zemi sēji
Ziemassvētku brīnumus.
Spoža, spoža zvaigžņu dzija,
rokas, kuras visu prot,pašu Laimu ieraudzīju,
gaismas cimdus uzadot.
Un, es zinu, ka tā bija,
Un es atkal saku tā:
Sidrabiņa lietiņš lija
Ziemassvētku vakarā.
(V. Ļūdēns)

Sagaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu,
visiem novada ļaudīm,
bet jo īpaši upesgrīvniekiem novēlu –
lai mazs brīnums ikdienā,
bet liels brīnums sirdī, lai domas tīras
un cerības gaišas! Jaukus svētkus!
Upesgrīvas Saieta nama vadītāja Vēsma

Dzīves tumsa visus baida,
Stāvot gadu krustceļos.
Visas sirdis gaismu gaida,
Kas mums dzīvei gaismu dos.
(Kārlis Skalbe)

Priecīgu ziemu, skaisti aiz apkakles krītošu
sniegu un krāšņu dzīves salūtu Jaunajāgadā
vēlu tiem, kas redz, jūt un dzird citādāk,
un nē – viņi nav traki:
Sandijai Štreinertei un Jānim Joņinam,
Aijai Štreinertei-Roļai, Silvai Štreinertei,
Anitai Bulei, Aijai un Jānim Kaļiņičenko,
Solvitai Ivanovai un Edītei Krūkliņai!

Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj
Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk.
(M.Čaklais)

Lai Ziemassvētki ikvienā mājā ienāk
ar gaišu noskaņu! Lai Jaunajā gadā
ticība tam, ko visvairāk vēlamies,
svētība ikdienas darbiem,
laba veselība, radošums,
spēks un izturība!
Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs

Inga Hartika
Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībaiUzplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam –
Laimīgiem būt.
(L. Brīdaka)

Sagaidīt un atrast
savu Ziemassvētku brīnumu!
Optimismu un gaišas domas, radošas
ieceres un panākumus Jaunajā gadā!
Mērsraga bibliotēkas kolektīvs

Visiem Mērsraga novada iedzīvotājiem
un jo īpaši sportistiem novēlu:
mīlestības pilnus
un gaišus Ziemassvētkus
un sportiskiem panākumiem bagātu
Jauno 2020. gadu!
Lai Jums viss izdodas!
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
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Mērsraga bibliotēkā decembrī
radošo darbu izstāde

Laipni gaidīti visi interesenti!

28.decembrī14.00
Upesgrīvas Saieta namā

M

muzikāla

Var dzīvē daudz ko pārlikt, veidot, taisīt

pēcpusdiena

Var stipru ēku nojaukt, drupās plēst,
Bet Ziemassvētku spožo gaismas mirdzu
Nav bijis iespējams nevienam dzēst.
Gaišus, svētīgus, mierpilnus Ziemassvētkus!
Lai Jaunajā gadā spējam sasniegt to, ko ieceram, varam panest to, ko paceļam,
lai saticībā un sirdsmierā dzīvojam!

Aicinām visus uz Ziemassvētku dievkalpojumu
Ar groziņiem

Mērsraga ev. lut. baznīcā 24. decembrī plkst. 16.00
(Autobuss plkst. 15.30 no bērnu dārza pieturas, plkst. 15.40 no centra pieturas.

Publicitātes nolūkā,pasākums tiks fotografēts.

Pēc dievkalpojuma autobuss jūs nogādās mājās.)
Mērsraga ev. lut. draudze
un mācītājs Māris Ķirsons
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„Dārtas” bērni ciemojas Mērsraga
vidusskolā
Tuvojoties Ziemassvēt
ku laikam, 5. decembrī,
paši vecākie PII „Dārtas”
audzēkņi viesojās Mērs
raga vidusskolā, lai caur
piparkūku smaržām iepa
zītu skolu. Mazos un lielos
rūķus sagaidīja 11. klases
skolēni. „Zīļuki” dziedāja
skanīgas dziesmiņas, gāja
rotaļās un kopā ar sko
lēniem cepa piparkūkas.
Paldies PII „Dārta” vadītājai un kolektīvam par jautrajām bērnu čalām un radīto
Ziemassvētku noskaņu skolā! Paldies vienpadsmitajiem par sirsnību un atbildību!
Paldies šoferītim par vizināšanu!
11. klases audzinātāja L. Grudkina

Mērsraga rokdarbnieces apņēmušās
uzšūt vairāk kā 30 lupatu lellītes
Mērsraga Rokdarbnieču klubiņš
veiksmīgi darbojas jau sesto gadu. Tā
pirmsākumi meklējami 2012. gadā.
Klubiņa dalībnieces paguvušas pa šiem
gadiem gan Mērsraga ciema centrā ap
tamborēt lielo akmeni, gan uzšūt alfa
bēta burtus bērnudārza bērniem, gan
apdāvināt citus amatierkolektīvus ar
rotām, gan izveidot diezgan iespaidī
ga izmēra Mērsraga ģerboni, kas rotā
Mērsraga Tautas nama sienas tā otrajā
stāvā. Apadīta arī laiva centrā, greznots
tilts un kas tik vēl ne!
Laiku pa laikam klubiņš organizē
arī dažādas radošās darbnīcas un meis
tarklases novada organizētajos svētkos,
aktīvi piedalās arī novada tirdziņos,
palīdz ar telpu dekorēšanu un visādi
citādi radoši darbojas.
Vairāki Mērsraga kolektīvi var lepo
ties ar tieši savu rokdarbnieču radītiem
kolektīvu karogiem. Šajā sezonā klubi
ņu vada Dana Bērziņa, kas trešdienās
kopā ar 5 dāmām uzbur brīnumus.
Klubiņā dāmas ne tikai apgūst ko jau
nu un lietderīgi pavada savu brīvo lai
ku, bet gatavo pat tādus kā pasūtījuma
darbus. Vislielākā sadarbība rokdarb

Jaunumi sportā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 501. 24. novembrī –
Mērsraga sporta zālē notika Mērsraga
2019. gada meistarsacīkšu šautriņu
mešanā devītais posms. Devītajā pos
mā kopējā grupā uzvarēja Normunds
Purvinskis, otrais Ivars Indruškevičs,
bet trešajā vietā Vivita Ozoliņa. Sievie
šu grupā pirmā vietā Vivita Ozoliņa,
otrajā vietā Anita Ozola. Kopvērtējumā
kopējā grupā pirmajā vietā Normunds
Purvinskis, otrais Janeks Dvoreckis,
bet trešajā vietā Ivars Indruškevičs. Vī
riešu grupā kopvērtējums identisks ar
kopējo grupu. Sieviešu grupā kopvērtē
jumā pirmā Vivita Ozoliņa, otrajā vietā
Anita Ozola, bet trešā Māra Mročko.
Mērsraga meistarsacīkstes galda
tenisā. 24. novembrī Mērsraga sporta
zālē notika Mērsraga 2019. gada meis
tarsacīkšu galda tenisā devītais posms.
Devītajā posmā uzvarēja Pēteris Buļ
biks, otrais Uldis Dēliņš, bet trešajā
vietā Andris Šulcs. Kopvērtējumā pir
majā vietā Pēteris Buļbiks, otrais Uldis
Dēliņš, bet trešajā vietā Agris Vēveris.

Mērsraga kausa izcīņa novusā
2019. 23. novembrī Mērsraga vidus
skolas vecajā sporta zāle notika Mērs
raga kausa izcīņa novusā 2019. Pirmajā
pusfinālā savā starpā sacentās Donalds
Āboliņš un Arnis Sūna, bet otrajā Gun
tis Dvoreckis un Mārtiņš Ozols. Uzva
rēja un finālā iekļuva Arnis un Guntis,
bet par trešo vietu cīnījās Mārtiņš un
Donalds. Spraigās un saspringtās iz
spēlēs trešo vietu iegūst Mārtiņš Ozols,
otrais Arnis Sūna, bet kausa ieguvējs
Guntis Dvoreckis.
Mērsraga vidusskolas kausa izcīņa dambretē! 20. novembrī Latvijas
patriotiskās nedēļas ietvaros Mērsraga
vidusskolas telpās norisinājās Mērsra
ga vidusskolas kausa izcīņa dambretē.
Dambretes turnīrs notika sadarbībā
ar Latvijas dambretes attīstības bied
rības valdes priekšsēdētāju Vitautu
Budreiku. Jaunie dambretisti sacen
tās trīs grupās, un sacensībās pavisam
piedalījās 92 dalībnieki. Pēc septiņu
kārtu izspēles sākumskolas grupā pie
pirmajām trīs vietām meiteņu kon

kurencē tika Anžela Dakstiņa, Ance
Grudkina, Anna Karlsone, bet zēnu
konkurencē Mārtiņš Fišers, Aleksis
Afoņins un Ralfs Aleksis Aukmanis.
Pamatskolas grupā pirmās trīs vie
tas meiteņu konkurencē izcīnīja Alise
Oboleviča, Marta Šterna un Sāra Albā
no, bet starp zēniem pirmajās trīs vie
tās Rihards Baņģis, Leo Adamovičs un
Roberts Dižpēteris. Vidusskolas grupā
godalgotās vietas saņēma Amanda
Mosa, Gabriēla Fībiga, Diāna Kroval
ka. Jauniešu konkurencē Kaspars Grīn
bergs-Zaļkalns, Edgars Erķis un Lauris
Reinfelds. Paldies visām skolotājām,
kas palīdzēja turnīra tiesāšanā. Vitauts
Budreika ar izlozes palīdzību desmit
bērniem dāvināja dambretes komplek
tus, lai ikdienā būtu iespēja dambretes
prasmes attīstīt vēl labāk.
Dambretes treneris Ikars Žīgurs,
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts:
ivars.indruskevics@mersrags.lv

Ziemeļvalstu literatūras lasījums Mērsraga bibliotēkā

niecēm ir ar Mērsraga Tautas namu. Te
vietējam korim brošas jeb piespraudes
tērpiem vajag, te rotas tiek darinātas,
bet jau kopš novembra mēneša tiek ga
tavots kas īpašs Mērsraga amatierteātra
pavasara izrādes vajadzībām. Tiek šū
tas lupatu lellītes! Kopumā līdz pavasa
ra sākumam ir padomā uzšūt vairāk kā
30 lupatu lellītes.
Inga Hartika

PII „Dārta” dziedātāji
būs skatāmi TV!

2. decembris mazajiem PII „Dārta” ansambļa dziedātājiem bija citāda pirm
diena, kā ierasts. Bērni bija cītīgi gatavojušies, lai ar veseliem 3 priekšnesumiem
uzstātos Latvijas Televīzijā, nokļūstot TV ekrānos bērniem tik ļoti mīļajā „Kas te?
Es te!” TV raidījumā.
Pirms tam gan noritēja cītīga gatavošanās, audio-ieraksta tapšanā Talsu tautas
namā. Scenārija teksts bija visai garš, patiesībā, tie pat bija divi! Mācījās visi bērni,
un lieli palīgi bija arī vecāki, kas palīdzēja bērniem gan izprast tekstu, gan arī apgūt
dziesmiņas un darbošanos ar instrumentiem, noturot vajadzīgo ritmu.
Bērni LTV1 studijā dziedāja Mairitas Bičukas dziesmu no „Kukaiņu” repertu
āra – „Mūsos katrā dārgums mīt”, kā arī spēlēja ar tādiem instrumentiem kā zva
niņi, kazu (jā, kazu!) populārākos Ziemassvētku dziesmiņu ritmus. Bet vislielākais
prieks bija par to, ka šī bija iespēja klātienē satikt arī „Kas te? Es te!” varoni – plast
masas karavīru, ceļotāju Pukšu, ko atveido aktieris – operdziedātājs Jānis Apeinis.
Gan atceļā, gan pēc tam bērnudārzā bērniem vēl ilgi bija, par ko runāt! Lielā
kais ieguvums – bērniem šī bija pilnīgi jauna pieredze, jo strādāt televīzijā, patie
sībā, ir grūtāk, nekā izskatās, bet rezultāts tā uzreiz nemaz nav redzams. Tad nu
tiksimies ar mazajiem PII „Dārta” dziedātājiem LTV1 „Kas te? Es te!” TV raidīju
mos 22. decembrī un 27. decembrī!
Paldies mūzikas skolotājai Inesei Ozollapai par bērnu gatavošanu šim lielajam
piedzīvojumam, kā arī pagasta šoferītim Aldim, kas mūs ar bērniem uz lielo TV
māju aizvizināja! Sveiciens arī visiem vecākiem, kas ar visu sirdi un dvēseli iesais
tījās šajā kopdarbā, atbalstot, palīdzot un visādi citādi klāt esot!
Adrijas un Andretas mamma Inga

Katru gadu gada tumšākajā laikā, no
vembrī, Ziemeļvalstīs, tajā skaitā arī Latvija,
iesaistās vienotā projektā, kura virsuzde
vums ir Ziemeļvalstu literatūras populari
zēšana. Latvijā projektu koordinē Ziemeļ
valstu Ministru birojs sadarbībā ar LNB
Bērnu literatūras centru.
Šogad lasījuma vienojošā tēma – svētki
Ziemeļvalstīs. 28. novembrī Mērsraga bib
liotēkā tika svinēta Pepijas Garzeķes dzim
šana diena. Dzimšanas dienas svinībās bija
ielūgti PII „Dārta” mazie lasītāji no grupi
ņām „Sprīdīši” un „Zīļuki”. Vēl svinībās bija
ielūgta Annika un Tomijs, kā arī Nilsona
kungs un zirgs. Pepijas Garzeķes tēlā iejutās un ar bērniem
līdzdarbojās Alise Oboleviča. Fragmentus no A. Lindgrēnes
„Grāmatas par Pepiju Garzeķi” lasīja bibliotēkas vadītāja
Maira Petere, Tomija tēlā iejutās Valda Zvirgzdiņa. Kā jau
Pepijas dzimšanas dienā, visi saņēma dzimšanas dienas dā
vanas. Pepija no bērniem saņēma apsveikumus un laba vēlē

Mans Latvijas stāsts

Tā kā dažādu iemeslu dēļ savu Latvijas stāstu nevarēju
nodot svētku vakarā koncerta apmeklētājiem, tad uzticu to
mūsu avīzītei.
Es piedzimu mazā ciematiņā, netālu no Mērsraga pagā
jušajā tūkstošgadē un arī simtgadē, tanī pašā mēnesī, kad
svinēja Latvijai pusaudžu gadus. Mums ir tieši piecpadsmit
gadu starpība!
Sevi atceros kopš aptuveni 3 gadu vecuma, kad Latvija jau
bija pilngadīga. Man ir palikušas spilgtas atmiņas no bērnī
bas, ko aizvadīju savā mīļajā Krievragciemā. Mans Latvijas
stāsts toreiz sākās rīta agrumā ar gaiļa dziesmām, kad tas
modināja visu dzīvo radību, arī visus mājas ļaudis. Lopiņi
tika laisti ganībās un bija dzirdama gan govju, gan aitu, zirgu
sasaukšanās, pa vidu vēl skanēja suņu balsis dažādos toņos.
Skanēja viss ciems.
Cik skaista bija daba Engures ezera krastā, pavasarī kā
Jāņu vainags ziedēja puķes – gan zilas, gan baltas vizbulī
tes, bezdelīgactiņas un kaķpēdiņas, tāpat arī Ievas, un vēl,
droši vien, varētu tā saukt līdz bezgalībai. Pie katras mājas
viļņojās labības lauki, un zila kā jūra – linu druva. Ak, cik
tad bija skaisti! Kad tuvojās Jāņu laiks, vajadzēja sagādāt lo
piņiem barību. Man vēl tagad ausīs skan, kā agrās rīta stun
dās pļāvēji strīķēja izkaptis – dzin, dzinn, dzin, dzinn! Līgo
svētkos viss ezera krasts mirdzēja, dega ugunskuri, skanēja
dziesmas.

Esam vienoti!

Nebaidies, cilvēkiem siltus vārdus teikt,
Darīt labus darbus.
Jo vairāk malkas ieliksim ugunskurā,
Jo vairāk siltuma saņemsi.
Liels paldies visiem atsaucīgajiem
cilvēkiem par ziedojumiem Kristera
Janberga atveseļošanās procesam. Pal
dies par brīnišķīgo koncertu, paldies
visiem, kas to palīdzēja noorganizēt,
paldies dalībniekiem. Paldies visiem,
kas piedalījās tirdziņā, kā arī ziedoja
tirdziņam: medu, zeķes, dzērvenes,
ābolus, cimdus. Paldies uzņēmējiem,
kas bija ar savu preci un visus ietir

jumus. Dzimšanas dienas svinību noslēgumā notika kopējas
rotaļas un fotografēšanās.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem: Alisei, Valdai.
Paldies par sadarbību audzinātājām un auklītēm: Edītei, Egi
tai, Vairai, Anitai un Maritai. Uz tikšanos nākošgad!
Bibliotēkas vadītāja M. Petere

Es brīvo Latviju baudīju līdz 8 gadiem, manuprāt, cilvēki
tad bija laimīgāki, vienotāki, labestīgāki un izpalīdzīgāki. Lai
gan ciemā toreiz bija 3 lielas saimniecības, cilvēki viens ot
ram palīdzēja arī ražas novākšanā.
Par visu apkārtējo ciemu iedzīvotāju ziedojumiem un ar
Kārļa Ulmaņa dāsnu ziedojumu Dzedros tika uzcelta jauna
Luterāņu baznīca, ko atklāja 1940. gada vasarā. Sapulcējās
visi apkārtējo ciemu iedzīvotāji. Uz dievkalpojumiem gata
vojās kā uz lieliem svētkiem un reizēm pajūgu gar baznīcu
bija tik daudz, cik tagad mašīnu mūsu ciemā. Cilvēki bija
ticīgi, un arī bērnus audzināja ticības un mīlestības garā.
Latvija ir ļoti skaista ar mūsu jūru un daudziem zilajiem
ezeriem. Ne velti gan dzejnieki, gan komponisti ir veltījuši
Latvijai tik daudz skaistu dzejas rindu un dziesmu. Mums ir
sava Kurzemes Šveice, Zilo ezeru zeme, Daugava, Gauja un
Venta ar skaisto rumbu, Sigulda, un mums ir savs Mērsrags.
Kā U. Stabulnieks savā dziesmā dzied par Latviju – „Mums
viņa ir visskaistākā, tik un tā…”, tā arī N. Zušs savā skaistajā
dziesmā dzied – „Te ir mana dzimtene, te – manas mājas”. Un
dzied šos vārdus ar lielu mīlestību pret Latviju.
Lai Latvija turpina plaukt un zelt, lai viļņojas jūra un ezeri
arī, lai briest rudzu druvas, lai zied pļavas un zilie lini! Lai
mūsu tauta ir laimīga savā dzimtajā zemē – Latvijā! Daudz
laimes nu jau aizgājušajā 101. dzimšanās dienā!
Velta Erķe

gotos līdzekļus novirzīja Kristera ār
stēšanai. Paldies par atsaucību Infor
mācijas centra meitenēm, Sociālajam
dienestam, Mērsraga novada pašval
dībai, Mērsraga vidusskolai, Tautas
nama darbiniekiem, visiem, visiem,
kas atbalstīja, kas nevienu mirkli mūsu
klasei nepateica – nē. Paldies Engures
kultūras namam par reklāmu, paldies
par sarīkoto tirdziņu Engurē, kur bija
labdarības kastīte Kristeram, arī mēs
tur piedalījāmies.
Droši varam teikt, ka Latvijā dzīvo
vienoti un izpalīdzīgi cilvēki. Mums ir
brīnišķīgi un līdzjūtīgi bērni, kurus pat

nebaidīja slikti laikapstākļi, kad iznēsā
jām ielūgumus uz koncertu, kad vācām
suvenīriem materiālus jūrmalā. Tādi ir
Kristera klasesbiedri un draugi. Priecī
gus, gaišus, mīļus Ziemassvētkus Jums
visiem!
Bet vēl nekas nav beidzies, vēl viss
turpinās un turpināsies, palīdzēsim visi
kopā Kristeram atveseļoties. IK „At
vasīte” veikaliņā ir ziedojumu kastīte,
ir saziedotās mantas, bērnu gatavotie
suvenīri. Būsim vienoti.
Kristera vecāki, klases audzinātāja,
8. klases skolēni
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Pateicības
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No 12.00 līdz 14.00

Lai uz svētku galda zīvs,
Un lai logā lampiš dzīvs!
Mirgo ciems un smaržo gaiss,
Salatēvam pills lai maiss!

Mērsraga tautas namā

Grāmatu tirdzniecība
Latviešu un ārzemju daiļliteratūra, bērnu grāmatas,
dzejas krājumi, kalendāri, gadagrāmatas.
Piedāvā: „Virja”
Draudzīgas cenas, tiekamies!

Paldies Lienei Birnei un Eināram Auniņam
par sadarbību 2019. gadā! Lai priecīgi svētki!
Mērsraga IC vadītāja Inga Hartika

„Es cenšos labas lietas darīt katru dienu.
Ja katrs darītu kaut ko labu, iedomājieties, cik
skaista būtu šī pasaule!”
(Džekijs Čans)

Izsakām mīļu paldies Mērsraga vidussko
las mājturības skolotājam, audzēkņiem, kā
arī „UG Transports”, ar kuru palīdzību un
atbalstu priekš PII „Dārta” tapa skaists de
kors – pulkstenis no riepas.

Sirsnīgs paldies un daudz laba vēlējumi Mērsraga bib
liotēkas darbiniecēm – vadītājai Mairai un bibliotekārei
Rudītei, kā arī viņu šoferītim Imantam
par sirsnīgo palīdzību grāmatu apmaiņai
mājas apstākļos.
Dzintra

Upesgrīvas Saieta namā
līdz 31.janvārim apskatāma

Veltas Kociņas
gleznu izstāde

‘’ Rudens noskaņās’’

PAŠVALDĪBAS AUTOBUSA
GRAFIKS 2020. GADAM
• Pašvaldības autobuss uz Talsiem
kursē 1 reiz mēnesī – mēneša otrajā ceturt
dienā plkst. 8.30;
• Pašvaldības autobuss uz Tukumu kursē 1 reiz mēnesī– mē
neša trešajā ceturtdienā plkst. 8.30;
• Braucienam jāpiesakās iepriekš pie sekretāres. Biļetes var
iegādāties pašvaldības kasē!
Uz Talsiem
9. janvāris
13. februāris
12. marts
9. aprīlis
14. maijs
11. jūnijs
9. jūlijs
13. augusts
10. septembris
8. oktobris
12. novembris
10. decembris

Uz Tukumu
16. janvāris
20. februāris
19. marts
16. aprīlis
21. maijs
18. jūnijs
16. jūlijs
20. augusts
17. septembris
15. oktobris
19. novembris
17. decembris

Paziņojums par Mērsraga novada attīstības
programmas 2019.–2025. gadam un vides
pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Sporta pasākumi
DECEMBRIS
21.12. Mērsraga kauss basketbola „mīnusos”. Mērsraga sporta halle 10.00

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu
Mērsraga sporta halle 10.00
mešanā 10. posms.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
29.12.
Mērsraga sporta halle 12.00
10. posms.
29.12.

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

Ar Mērsraga novada domes 2019. gada 19. novembra lēmumu
Nr. 122 (protokols Nr. 17, 8. punkts) „Par Mērsraga novada Attīstības
programmas 2019.–2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma – vides pārskata 1. redakcijas
nodošanu publiskai apspriešanai” tiek uzsākta Mērsraga novada
attīstības programmas 2019.–2025. gadam un stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējuma – vides pārskata 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Mērsraga novada attīstības programma 2019.–2025. gadam ir
Mērsraga novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības
virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada
stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019. gada
20. novembra līdz 2019. gada 20. decembrim. Sabiedriskās apspriešanas
laikā interesenti klātienē vai elektroniski ar attīstības programmas un
vides pārskata 1. redakcijas materiāliem varēs iepazīties:
• Mērsraga novada pašvaldības mājaslapā www.mersrags.lv sada
ļā: „Pašvaldības dokumenti Teritorijas plānošana”;
• Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, darba laikā,
pie sekretāres.
• Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības
programmas un vides pārskata 1. redakciju iespējams iesniegt līdz
2019. gada 20. decembrim.
• Mērsraga novada pašvaldībā, pie sekretāres;
• Nosūtot pa pastu uz adresi: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā
iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284;
• Elektroniski, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: mersrags@
mersrags.lv
• Elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv
Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānoša
nas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzī
votājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis
u.tml.).
Ja Jums ir jautājumi, aicinām vērsties pie sekretāres Madaras
Brāles: tel. 63235602 vai izpilddirektores Agneses Kreicbergas:
tel. 26572494.

avīzes e-pasta kastīti
avīze@mersrags.lv

Iespiests
Talsu tipogrāfijā.

Taņa un Aija

Sludinājumi
 Atdod bez maksas – lielo spoguli ar skapīti,
divus naktsskapīšus, divus virtuves skapīšus, tele
vizora skapīti. Tālrunis 26481956, Vija.
 Atdodu bez maksas ejošus televizorus. Tāl
runis 28604404, Arnis.

Par jubilāru
sveikšanu
Mērsraga novada pašvaldība arī
2020. gadā sveiks Mērsraga novada iedzīvotājus 65 gadu, 70 gadu,
75 gadu, 80 gadu jubilejās, kā arī
no 81 gada un uz priekšu. Ja kāds
nevēlas, ka viņu sveic, lūdzam par
to paziņot Mērsraga novada pašvaldības sekretārei vai Sociālajam
dienestam pa tel.: 63237708 vai
63235602.

Līdzjūtības
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
Visdziļākā līdzjūtība Igo Smilgainim, brāli
zaudējot!
Bijušie klasesbiedri 1983. gads
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
Esam kopā ar Amēliju Dārtu un Elzu, no
tuva un mīļa cilvēka atvadoties.
PII „Dārta” Pīlādzīšu grupa
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Eduardam
Smilgainim, tēti pāragri zaudējot.
Klasesbiedri, vecāki, klases audzinātājas
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.
Esam kopā ar Tevi Eduard, tēti zaudējot.
Rihards un Eldars
Kā negribas ticēt,
Ka cilvēks var tā –
No gaišas dienas aiziet mūžībā.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Andri Smilgaini pēkšņi zaudējot.
SIA „Kristi M” kolektīvs

Redaktore Madara Brāle
28757923

