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Piektdiena, 2019. gada 15. februāris

Redaktores sleja
Ja nebūtu nakts, mēs nenovērtētu dienu, un mēs nevarētu redzēt zvaigznes un
debesu plašumu. Ja mums nebūtu ziemas,
pavasaris nebūtu tik patīkams: ja mēs
dažreiz nebūtu nobaudījuši bēdas, prieks
nebūtu tik pacilājošs. Ja nebūtu neticamu
sapņu un milzīgas gribas, mums nebūtu
tik daudz pārsteidzošu atklājumu. Nebūtu citrona skābuma, medus saldums
būtu tikai kārtējā garša. Ja nebūtu bijis
kaut kā trūkums, mēs nezinātu, ko nozīmē pierast pie ērtībām. Tas ir mazliet
ironiski, bet vai esat kādreiz pamanījuši,
ka tik daudz kas šķiet pašsaprotams? Tas
ir, tāpat kā domāt, ka nekad nekas nemainīsies. Nav nekā mainīgāka par ārējiem
apstākļiem. Laimīgs grib būt katrs, vislabāk tagad un tūlīt, un vienmēr. Gribas
augstāk, tālāk, stiprāk, vairāk. Man gads
iesācies ar atziņu, ka uz pasauli ir jāskatās, novērtējot to, kas mums ir dots, darot
darbus pēc labākās sirdsapziņas, ar lielāko atbildības sajūtu un cienot pārējos.
Soli pa solim dodamies pretī pavasarim,
pretī jauniem darbiem un pretī lielākai
sapratnei vienam pret otru!

Zināšanai!

Nākamais
„Mērsraga Avīzes”
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Paldies!

Aicinām piedalīties
Mērsraga novada
attīstības programmas
2019.–2025. gadam izstrādē!
Mērsraga novada pašvaldība šobrīd izstrādā jaunu novada attīstības programmu laika posmam no 2019. līdz 2025. gadam un
aicina Mērsraga novada iedzīvotājus piedalīties tās izstrādē.
Attīstības programmas mērķis ir noteikt Mērsraga novada attīstības prioritātes un darbības virzienus, kā arī sastādīt mūsu iespējām
atbilstošu rīcības plānu. Plāns tiek izstrādāts līdz 2019. gada augustam un tā izstrādes ietvaros paredzēti šādi pasākumi ar iedzīvotāju
līdzdalību:
¾¾ Stratēģiskās plānošanas seminārs šī gada marta beigās (datums, laiks un norises vieta tiks izziņoti atsevišķi). Seminārā tiks
prezentēta esošās situācijas analīze un izvirzītās attīstības scenāriju
alternatīvas, semināra dalībnieki veiks alternatīvu izvērtējumu un
izvirzīs vadošo alternatīvu.
¾¾ Rīcību plānošanas seminārs šī gada aprīlī (datums, laiks un
norises vieta tiks izziņoti atsevišķi). Šī semināra ietvaros tiks noteiktas turpmākajos gados novadā veicamās rīcības, izvērtēta to nozīmība.
¾¾ Mērsraga novada attīstības programmas 1. redakcijas publiskā apspriešana, kas notiks 2019. gada maijā. Arī publiskās apspriešanas sanāksmju vietas un norises laiks tiks paziņots atsevišķi.
Interesentus līdz šī gada februāra beigām aicinām pieteikties
dalībai semināros pie Mērsraga novada domes izpilddirektores Agneses Kreicbergas pa telefonu +371 26572494, vai e-pastu agnese.
kreicberga@mersrags.lv.

Informācija
Mērsraga novada Sociālajā dienestā 23. februārī no plkst. 11.00
līdz 14.00 ir iespēja atnākt un paņemt lietotas drēbes, jaundzimušo
bērnu drēbes, apavus, nedaudz
traukus, grāmatas, zīdaiņa gultiņu
u.c. lietas.
Bibliotekārā punkta izbraukums uz Upesgrīvas Saieta namu
27. februārī pulksten 12.00.

Skates
„Gada labākā būve
Latvijā 2018”
otrajā kārtā arī
mūsu estrāde!
Skates „Gada labākā būve Latvijā
2018” žūrija – 26 nozares profesionālo
organizāciju pārstāvji ir nolēmuši
skates otrajā kārtā iekļaut 79 būves. Šīs
būves žūrija novērtēs klātienē, tiekoties
ar būvju pasūtītājiem, arhitektiem,
būvniekiem un vietējiem iedzīvotājiem.
Otrajā kārtā tikusi arī mūsu brīvdabas
estrāde „Jēgerleja”. Turam īkšķus par
iekļūšanu trešajā kārtā!
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Domes sēdē

Jaunumi PII „Dārta”

Mērsraga novada
Domes sēdēs
nolemts:

PII „Dārta” vārda dienas lustes.

2019. gada 15. janvāra
kārtējā Domes sēde:
1. Apstiprināt A. Pumpuru par Mērsraga novada Domes deputātu.
2. Par Sociālo, izglītības, sporta un kultūras
jautājumu komitejas locekli iecelt A. Pumpuru.
3. Par Finanšu
A. Pumpuru.

komitejas

locekli

iecelt

4. Piedzīt nokavēto nodokļu maksājumus bezstrīda kārtībā no 2 juridiskām personām.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada budžeta ieņēmumu plāna grozījumus
12 744 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu plānu
1 776 518 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada budžeta izdevumu plāna grozījumus
12 744 euro apmērā;
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumu plānu
2 434 115 euro apmērā.
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 1/2019
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 1/2018 „Par Mērsraga novada pašvaldības
2018. gada budžetu””.
6. Atteikt līdzfinansējuma piešķiršanu Kurzemes plānošanas reģionam.

2019. gada 5. februāra
ārkārtas Domes sēde:
1. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu
1 617 612 euro apmērā.
2. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
1 648 161 euro apmērā.
3. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada Aizņēmumu pamatsummu atmaksu
Valsts kasei 136 511 euro apmērā.
4. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada Aizņēmumu no Valsts kases
14 412 euro apmērā, valsts un Eiropas Savienības
atbalstītā projekta „Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un
dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā”.
5. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada aizņēmumu procentu atmaksas plānu
6 000 euro apmērā.
6. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
galvotās saistības 2019. gadam 16 000 euro apmērā.
7. Apstiprināt
aizņēmuma
pamatsummas maksājumu 2019. gadam AS SEB Bankai,
16 000 euro apmērā saskaņā ar līgumu Nr. TA
1137 un maksājumu grafiku, palielinot Mērsraga
novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Mērsraga Ūdens pamatkapitālu 2019. gadā par 16 000
euro.
8. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikumu pašvaldības galvenajā kasē un norēķinu kontos AS SEB Banka, AS Swedbank un Valsts kasē uz 31.12.2018.
16 137,78 euro apmērā. Tajā skaitā: pamatbudžetā
15 036,86 euro, speciālajā budžetā 127,44 euro,
ziedojumu budžetā 973,48 euro.
9. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada speciālā budžeta ieņēmumu plānu
70 764 euro apmērā.
10. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
speciālā budžeta izdevumu plānu 2019. gadam
70 759 euro apmērā.
11. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību štata darbinieku un
amata algas 2019. gadā.
12. Apstiprināt
Saistošos
noteikumus
Nr. 3/2019 „Par Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada budžetu”.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami
www.mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre M. Brāle

Sveiciens gan lieliem, gan maziem Dārtas iemītniekiem. Šī diena bija, ir un būs īpaša visā dienas
garumā. Neviens to nezināja, bet gaidīja pārsteigumu, un tas beidzot piepildījās, ciemos ieradās
klauni Varis un Dora. Viņi rādīja trikus un smīdināja bērnus, laistījās ar ūdeni un gāja pa virvi.
Dārtas vārda dienas priekos katra grupiņa dāvāja
mazus skanīgus priekšnesumus: mazie „Pīlādzīši”
izpildīja jautro zaķīšu deju; „Kastanīši” sava trenera pavadībā demonstrēja sunīšu izveicīgos trikus;
„Sprīdīšu” grupa aizrāva ar ekspresīvo deju, bet
lielie „Zīļuki” apsveikuma programmu noslēdza
ar supervaroņu šovu.
Pateicībā bērniem par priekšnesumiem Dora
ar Vari uzbūra balonu ziedus. Daži bērni tika
iesaistīti triku izpildē. Dora ar Vari joprojām nevarēja saprast, kāpēc visi sveic Dārtu, nevis Doru,
jo Dārtu nevarēja pamanīt. Bet tad Varis ierosināja uzburt Dārtu. Dorai, Varim un bērniem kopīgi izdevās lielais triks – no burvju dāvanu kastes
zummēdama izlidoja bitīte Dārta – mūsu iestādes
simbols. Visi bija jautri, koši un starojoši.
Audzinātāja Anita Bule

Ziemas sporta diena „Priecīgs kā ruksis”.

16. janvāra rīts iepriecināja visus Dārtas iemītniekus, kas sportiskā noskaņojumā bija gatavi piedalīties dažādos pārbaudījumos, lai izjustu ziemas

sniegotos priekus. Laika
apstākļi patiesi radīja neziņu, jo ik rītu skats pa logu
lika bažīgi aizdomāties, vai
sniegs saglabāsies vai arī
nokusīs. Tomēr rīts atausa
ideāli ziemīgs – gaiss bija
gana vēss un uzmundrinošs, pat atmodusies saulīte
aplaimoja sportot gribētājus ar savu gaišo vaigu.
Piecas disciplīnas šogad
izaicināja ņipros sportistus – jau tradicionālā ragaviņu vilkšana („Jautrās
ragaviņas”), hokeja spēles elementu pielietošana
(„Trāpi vārtos”), sniega
barjeru pārvarēšana („Brīvās kustības”), sniega transportēšana pa līkloču celiņu
(„Ruksīša labirints”) un vecāko grupu bērniem – šļūkšana no kalna („Aiziet, uuhh!!!”).
Mazajiem sportotājiem noskaņojums bija lielisks un actiņas spīdēja – gan no draudzīgās sportošanas, gan no jauka kopā būšanas prieka, gan no
sportiskā azarta. Jācer, ka ziema mūs arī turpmāk
nepievils, jo Ruksīša – sivēna gads ir tikko iesā-

cies. Krāsim labos darbus un labās domas cūciņas
krājkasītē, ko sakrāsim, tas būs nopelnīts, varbūt
uzsmaidīs lielā cūkas laime – katram sava. Novēlam visiem kustību prieku un riktīgu cūkas laimi!
Sporta skolotāja Lilita

Jaunumi sportā
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā –
2. posms! 8. februārī Mērsraga sporta zālē notika
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā 2. posms.
Pirmajā vietā un 2. posma uzvarētāji komanda
„Exel” – Ritvars Upesjozups, Artūrs Kasparāns,
Kristers Janbergs. Otrajā vietā komanda„Brekši” –
Helvijs Smetana, Krists Brinkmanis, Edvards
Frīdenbergs un Kārlis Brinkmanis. Trešajā vietā
komanda „Mangaļi” – Intars Rakovskis, Janeks
Dvoreckis un Kristers Dakstiņš.
Pēc diviem posmiem komandu vērtējumā ar
19 punktiem vadībā komanda „Brekši”, otrajā
vietā ar 18 punktiem komanda „Exel”, bet trešajā
vietā ar 9 punktiem „Pečkins un &”.
Otrajā posmā rezultatīvākais spēlētājs Kristers
Janbergs, komanda „Exel”, viņam 3 punkti. Kristers arī iemetis visvairāk vārtu 2. posmā – viņa
kontā 3 vārti. Labāko piespēlētāju godu otrajā
posmā dala Helvijs Smetana komanda „Brekši”
un Ritvars Upesjozups komanda „Exel” – abiem
2 rezultatīvas piespēles. Kopvērtējumā rezultatīvākais spēlētājs ir Kārlis Brinkmanis „Brekši”
ar 12 punktiem. Kopvērtējumā visvairāk vārtu
ir Kārlim Brinkmanim un Jānim Bervaldam abi
„Brekši” – 7 vārti.
Kopvērtējumā visvairāk piespēlējis Kārlis Brinkmanis, Helvijs Smetana „Brekši” – 5 piespēles.
Nākošais trešais posms, notiks 8. martā, sacensību sākums nemainīgi 17.00. Sacensību dalībniekiem lūgums pieteikties jau iepriekš, vai sacensību
dienā līdz plkst. 16.50.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā
2018 laureāti! 27. janvārī Mērsraga sporta zālē
notika Mērsraga 2019. gada meistarsacīkšu galda

tenisā pirmais posms. Pirms posma tika apbalvoti
2018. gada meistarsacīkšu uzvarētāji.
Mērsraga čempiona titulu izcīnīja Pēteris Buļbiks no Talsiem, sudraba medaļa Andrim Šulcam
no Rojas, bet bronzas medaļu īpašnieks Uldis Zutis. Atgādinu, ka sacensības arī 2018. gadā notiks
katra mēneša pēdējā svētdienā Mērsraga sporta
zālē plkst. 12.00.
Pirmajā posmā uzvarēja Pēteris Buļbiks, otrais
Uldis Zutis, bet trešajā vietā Agris Vēveris.
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā!
27. janvārī Mērsraga sporta zālē notika Mērsraga 2019. gada meistarsacīkšu šautriņu mešanā
1. posms. Pirms posma notika 2018. gada kopvērtējuma apbalvošana. 2018. gada Mērsraga meistarsacīkstēs šautriņu mešanā kopējā grupā uzvarējis un Mērsraga čempiona titulu ieguvis Janeks
Dvoreckis, otrais Aigars Gūtšmits, bet trešajā vietā Vivita Ozoliņa.

Latvijas Kjokušinkai
karatē čempionāts

15. decembrī Tuku
mā notika Latvijas Kjo
kušinkai karatē čempionāts.
Čempionātā
piedalījās vairāk, kā
simts dalībnieku, no
Igaunijas, Lietuvas un
Latvijas karatē klubiem.
Engures klubu „Šuto”
no Mērsraga čempionātā pārstāvēja Elēna
Kniploka. Elēnai šīs
bija pirmās sacensības
un jau tik labi rezultāti – Latvijas Kjokušinkai
karatē čempionātā iegūta 1. vieta! Liels paldies
vecākiem par atbalstu!
V. Beļinskis

Vīriešu grupā – pirmais Janeks Dvoreckis,
otrais Aigars Gūtšmits, bet trešajā vietā Ivars Indruškevičs. Sieviešu konkurencē uzvarēja Vivita
Ozoliņa, otrajā vietā Anita Ozola. Ātrākais sērijas
noslēgums un specbalva Janekam Dvoreckim un
Anitai Ozolai.
Pirmajā posmā kopējā grupā uzvaras laurus
plūca Aigars Gūtšmits, otrais Janeks Dvoreckis,
trešajā vietā Vivita Ozoliņa. Vīriešu grupā pirmais
Aigars Gūtšmits, otrais Janeks Dvoreckis, trešajā
vietā Ivars Indruškevičs. Sieviešu grupā pirmā
Vivita Ozoliņa, otrā Anita Ozola, bet trešajā vietā Sāra Albāno. Mērsraga kausa izspēle šautriņu
mešanā notiks – 23.02.19. Sacensību otrais posms
notiks 24.02.19.
Mērsraga kausa izcīņa dambretē! 26. janvārī
Mērsraga sporta zālē norisinājās Mērsraga novada
kausa izcīņa dambretē. Interesantās un saistošās
izspēlēs tika noskaidrots Mērsraga kausa ieguvējs.
Sevišķi saspringta cīņa izvērtās par otro vietu. Un
tā noslēdzoties cīņām un saskaitot iegūtos pun
ktus, pirmajā vietā Ikars Žīgurs, otrajā vietā Ivars
Indruškevičs, bet trešajā vietā Donalds Āboliņš.
Jauniešu konkurencē pirmā vieta Sārai Albāno.
Paldies visiem par piedalīšanos!
Tiesnesis Daniels Karlsons
Mērsraga vidusskolas dambretes treneris
Ikars Žīgurs
Galvenais tiesnesis Jurģis Upesjozups
Mērsraga novada sporta organizators
Ivars Indruškevičs
Tel. 26455993,
e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

Mērsraga vidusskolas
skolēniem izcili
panākumi olimpiādēs!
1. februārī Talsos notika Talsu, Dundagas,
Rojas, Mērsraga starpnovadu matemātikas olimpiāde. 9. klašu grupā, godalgoto 1. vietu ieguva
Ingus Andris Pērkons. Olimpiādes komisija izvirzījusi Ingu Andri dalībai Valsts matemātikas
olimpiādei. Liels paldies skolotājai Ingai Kauliņai! Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga starpnovadu fizikas olimpiādē 10. klašu grupā, godalgoto 3. vietu ieguva Kaspars Grīnbergs-Zaļkalns.
Liels paldies skolotājai Ilzei Mosai! Savukārt,
Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga starpnovadu
vēstures olimpiādē 9. klašu grupā, godalgoto
1. vietu ieguva Ingus Andris Pērkons. Liels paldies skolotājai Evai Niegliņai! Tāpat apsveikumi
Dārtai Krūzei par lieliskajiem rezultātiem Talsu,
Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu latviešu
valodas un literatūras 9. klases olimpiādē!
Paldies skolotājai Aijai Barovskai.
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Mērsraga VPVKAC
pakalpojumi
DARBA LAIKS
Pirmdiena: 8.00–17.00
Otrdiena: 8.00–18.00
Trešdiena: 8.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00–18.00
Piektdiena: 8.00–14.00
Pusdienas pārtraukums
no 12.00–13.00, izņemot piektdienas
Adrese: Zvejnieku iela 2, Mērsrags, LV-3284
Tālrunis: 63237704
e-pasts: mersrags@pakalpojumucentri.lv
Pieprasītākie valsts iestāžu pakalpojumi,
ko var saņemt:
• VID pakalpojumi: gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs
gadiem, algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana
(klātienē, elektroniski VID EDS sistēmā).
• VSAA pakalpojumi: apbedīšanas pabalsts (arī vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam utml.), bezdarbnieka pabalsts,
bērna kopšanas (arī piedzimšanas, ģimenes
valsts pabalsts, vecāku pabalsts, paternitātes
un maternitātes pabalsts), pārmaksātās valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas, slimības
pabalsts u.c.
• PMLP pakalpojumi: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani dati iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas.
• LDC pakalpojumi: mājas (istabu) dzīvnieku reģistrācija.
• Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa
tiešsaistē.
Ierodoties pakalpojumu centrā, līdzi
ņem personu apliecinošu dokumentu! Lai
saņemtu e-pakalpojumu, Tev būs nepieciešams kāds no autentificēšanās līdzekļiem (internetbankas kodu karte, eID karte vai elektroniskā paraksta viedkarte).
Klientu apkalpošanas centrā var saņemt arī
vispārīgo informāciju par augstākminēto
valsts iestāžu pakalpojumiem un darba laikiem. Iespējams saņemt arī informāciju par
tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem, to darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Paldies Laurai Rolandai
Indruškevičai
par izturību un centību
konkursā!

Informatīvie materiāli
Attaisnotie izdevumi par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem, sākot ar
2018. gadu. Valsts ieņēmumu dienests informē,
ka 2017. gada 7. novembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 654 „Grozījumi Ministru ka
bineta 2001. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 336
„Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem
par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpoju
miem”” (turpmāk – noteikumi), kas 2017. gada
10. novembrī publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” Nr. 224 (6051) un stāsies spēkā
2018. gada 1. janvārī.
Katras personas iedzīvotāju ienākuma nodokļa
attaisnotie izdevumi nedrīkst pārsniegt 50 pro
centus no gada ar nodokli apliekamā ienākuma
lieluma un ne vairāk kā 600 eiro gadā. Tie ir:
• izdevumi par izglītību;
• izdevumi par medicīnas un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem;
• veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi;
• ziedojumi vai dāvinājumi budžeta iestādei
vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
• ziedojumi vai dāvinājumi politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai.
Noteikumos noteikts, ka ierobežojums ir attiecināms uz visiem attaisnotajiem izdevumiem, tai
skaitā izdevumiem par operācijām, zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu),
endoprotēžu un citu veidu ar cilvēka organismu
savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, kā arī
par olšūnu punkciju (folikulu iegūšanu, izmantojot punkciju).
Izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesības attiecināt uz nākamajiem trīs gadiem hronoloģiskā secībā. Pārsnieguma summu atskaita no apliekamā

ienākuma katrā no nākamajiem trim gadiem pēc
attiecīgā gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas,
ievērojot izdevumu ierobežojumu.
Pārsnieguma daļu, kas izveidojusies 2013.,
2014., 2015., 2016. vai 2017. gadā, drīkst attiecināt
uz nākamajiem pieciem gadiem hronoloģiskā secībā, vispirms atskaitot taksācijas gada izdevumus
un ievērojot, ka katrā nākamajā gadā atskaitāmais
kopējais attaisnoto izdevumu apmērs nedrīkst
pārsniegt izdevumu ierobežojumu.
Jauna 2018. gada ienākumu deklarācijas
forma. Valsts ieņēmumu dienests informē, ka
2018. gada 30. novembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kas 2018. gada 2. novembrī
publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
Nr. 217 (6303).
Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka:
– gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu veidlapu, kas jāizmanto, aizpildot gada
ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turp
māk;
– iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu;
– deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapas;
– kā arī minēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa
deklarāciju aizpildīšanas kārtību.
Būtiskākās izmaiņas gada ienākumu deklarācijas veidlapā un tās pielikumos:
– deklarācija papildināta ar progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanai
nepieciešamajām deklarēšanas ailēm;
– pielikums „Ienākumi no saimnieciskās dar
bības” D3 un „Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību
divkāršā ieraksta sistēmā” D31 ir izstrādāts, ņemot
vērā likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

noteiktos ierobežojumus saimnieciskās darbības
izdevumu atskaitīšanā;
– pielikums „Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem” D4 ir izstrādāts, ņemot
vērā likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
attaisnoto izdevumu atskaitīšanas ierobežojumus, kas nosaka gan procentuālu (50% no maksātāja gada apliekamā ienākuma), gan summāru
(600 euro gadā par nodokļa maksātāju un katru
nodokļa maksātāja ģimenes locekli) ierobežojumu – kopējiem attaisnotajiem izdevumiem par
ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, ziedojumiem, kā arī ziedojumiem politiskajām partijām un bērnu interešu izglītībai.
Gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu
var iesniegt ne ātrāk kā no 2019. gada 1. marta
vai no 2019. gada 1. aprīļa, ja nodokļa maksātāja
gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro.
Aicinām visus nodokļa maksātājus gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kurā ir būtiski
atvieglots gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas process, kā arī deklarācijas sagatavē jau savietota visa Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā
informācija.
Vēršam uzmanību, ka arī turpmāk tiek saglabāta vienkāršota gada ienākumu deklarācijas
aizpildīšanas kārtība tiem nodokļa maksātājiem,
kuri iesniedz to, lai deklarētu:
– attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
– attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un
dāvinājumiem;
– privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas
un apdrošināšanas prēmiju maksājumus;
– ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz
4000 euro.

Noslēdzies ideju konkurss
„Meklējam skanīgāko Mērsraga saukli kopā!”
Ideju konkursu rīkoja Mērsraga novada pašvaldības Mērsraga Informācijas centrs. Konkursa
mērķis bija stiprināt Mērsraga novada tēlu, papildus jau izmantotajam logo un vizuālajai identitātei pievienojot neatņemamu tēla sastāvdaļu – novada saukli jeb devīzi.
Kopumā saņēmu 55 saukļus, kas tika iesniegti dalībai konkursā. Jāatzīst gan, ka no tiem tikai
7 bija noformēti, atbilstoši konkursa nolikuma
prasībām. Iesniegtos pieteikumus vērtēja konkursa komisija, kas lēma par labākās idejas izvirzīšanu balvas saņemšanai.
Un konkursa komisija vērtēja katru saukli atsevišķi un teju vienbalsīgi tika nolemts, ka pirmās
vietas ieguvēja iesūtītajā sauklī jānomaina viens
vārds uz novada tēlam atbilstošāku. Jaunais novada sauklis būs „Mērsrags – neparasta pērle jūras
krastā”.
Iepazīstieties, konkursa pirmās vietas ieguvējs!
Sauklis: „Mērsrags – dārga pērle jūras krastā”.
Saukļa autore ir Kristīne Kārkliņa no Talsiem.
Viņa savu izvēli pamatojusi šādi: „Par to, ka Mērsrags ir pērle jūras krastā, sapratu tad, kad rakstīju rakstu „Talsu Vēstīs” par iedzīvotāju un domes kopsapulci Mērsragā. Tas bija it kā nopietns
raksts, kurā poētismi diez ko neiederējās, bet sirdī
bija tik dziļa vēlme tieši šajā rakstā to ierakstīt, lai
visi lasītāji zina, ka Mērsragā ir skaisti, ka šeit ir
brīnišķīgi cilvēki un Latvijai šis ciemats ir īpašs un

dārgs. Mērsrags, kuram pūtuši cauri dažādi likstu
vēji un kura krastus skalojuši sāļie jūras ūdeņi, patiešām un ne tikai metaforiski ir pērle jūras krastā,
jo ciems vārda tiešākajā nozīmē atrodas Baltijas
jūras piekrastē. Un kas ir pērle? Kaut kas ļoti īpašs
un noslēpumains, kas vienmēr pievilcis gan zvejniekus, gan juvelierus, gan arī vienkāršos cilvēkus,
kas var pasapņot par dārgām rotām kaklā vai uz
pirksta. Pērles vienmēr liek sapņot. Pērle ir kaut
kas tik īpašs, ka tās dēļ šī dārguma patiesais iemīlētājs atstās visu citu, lai tikai mantotu šo vienu
vienīgo. Vai tas nav stāsts par mērsradzniekiem?
Šis sauklis ir skanīgs ne īpašu atskaņu dēļ, bet
tāpēc, ka pērles vienmēr atgādina par gliemežnīcām, kurās var saklausīt jūras un vēja īpašo stāstu.
Un vēl bērnībā mammas teiktais: „Tikai ievainotās gliemežnīcās rodas pērles,” mudina mani teikt:
„Jā, šī devīze ir īstā! Ar dziļu stāstu, bet tajā pašā
laikā ikvienam ir saprotams, ka te runa ir par
Mērsragu, jo Rojai prasās kaut kas piparaināks,
Kolkas lībiešu dzīparā pērle šķiet neieadāma,
Liepājai jau ir vēju pilsētas gods un Jūrmala ir un
paliek Jūrmala, kas piesavinājusies dzintaru savai
koncertzālei, bet Ainaži jau sen nes Krišjāņa Valdemāra jūrskolas smaržu.”
„Mērsrags IR dārga pērle jūras krastā, kas
pukst Latvijas sirdī!” – Tā par Mērsragu un sava
saukļa izvēli raksta Kristīne.
Godpilnā, otrā vieta pieder sauklim „Mērs

rags – gaismas ceļš pār ūdeņiem!” Man pašai ļoti
patika arī saukļa izvēles pamatojums, kuru visu
gan nepublicēšu, bet atļaušos citēt. Runājot par
gaismu, saukļa autore raksta: „Bāka kā simbols
simbolizē patiesu cerību un drošību. Grūti iedomāties, kādas emocijas jūrnieki piedzīvoja pēc
ilga brauciena, novērojot gaismu attālumā.”. Bet
pamatojuma noslēgumā min: „Mana saukļa galvenā doma ir, ka nav nozīme, cik liels ir gaismas
izstarojošais objekts, gaismai ir bezgalīgi virzieni
un attālumi, kādus tā var mērot, tāpat es redzu
Mērsragu, kaut gan tas ir mazs, tas spēj izcelties
un iemirdzēties Latvijā.” Apsveicam Mariju Gobergu ar otro vietu šajā konkursā!
Savukārt, trešajā vietā ierindots sauklis „Mērs
rags bija, ir un būs”! Starp citu, no dažādiem autoriem saņēmu vairākus šī saukļa līdziniekus. Saukļa autore Marita Kapeniece savu izvēli pamatoja
šādi – „Mērsragā dzīvo lepni cilvēki. Manā izpratnē
šis Cepļa slavenais teiciens zemapziņā vislabāk raksturo mērsradznieku neatkarīgo dabu. Mēs bijām,
esam un būsim, neskatoties ne uz ko.”
Vislielāko paldies saku Mērsraga iedzīvotājiem
par iesaistīšanos šajā konkursā. Tāpat paldies vēlos pateikt tiem konkursa komisijas locekļiem, kas
bija patiesi ieinteresēti labākā saukļa meklējumos
un izvērtēšanā! Lai mums visiem radošs gads!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs

Mērsragam pirmais lasīšanas čempions!
Šajā mācību gadā Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm rīkoja
Valsts konkursu izglītības programmām „Pūšam
instrumentu spēle” un „Sitaminstrumentu spēle”
audzēkņiem.
Arī Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
Flautas spēles klases audzēkņi gatavojās šim konkursam. Pirmā kārta notika mūsu pašu skolā un
piedalījās visi flautas spēles klases audzēkņi. Uz
otro kārtu 21. janvārī Ventspilī tika izvirzīta Laura Rolanda Indruškeviča. Ventspilī bija ieradušies
flautisti no visām zonas mūzikas skolām, tā kā
konkurence bija liela. Paldies Laurai par izturību
un centību!
Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas
flautas spēles skolotāja Juta Frēliha

LNB (Latvijas Nacionālā bibliotēka) izstrādāta Skaļās lasīšanas sacensība 11–12
gadus veciem 5. un 6. klases skolēniem. Pasākumi norisināsies visā valstī. Sacensību metodika aizgūta no Holandes, kur šāda veida
sacensības notiek jau vairāk nekā 20 gadus.
Jaunās lasīšanas kampaņas mērķis ir
pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru, sekmēt
interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt
bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī
veicināt lasītprieku.
Mērsragā Skaļās lasīšanas sacensību uzsāka 34 skolēni (21 no 6. klases un 13 no
5. klases). Uz 2. kārtu no katras klases, tika
izvirzīti trīs labākie pārstāvji. Tā 31. janvāra

pēcpusdienā tika noskaidrots Skaļās lasīšanas čempions. Rezultātus vērtēja 4 tiesneši.
Vērā ņemti tika pieci kritēriji: grāmatas
izvēle, skaidra dikcija, lasīšanas temps, spēja
emocionāli aizraut klausītājus un fragmenta
izvēle. Par pirmo Skaļās lasīšanas čempioni
kļuva Egija Vanaga, lasot A. Scillatas grā
matu „Riks. Es un mana ķertā ģimene”.
Labus rezultātus uzrādīja: Elēna Kniploka,
Sāra Albano, Diāna Burnovska, Aleksis
Rodrigo Lāčkalns, Linda Dižpētere. Paldies
skolotājai Aijai Barovskai par aktīvu iesais
tīšanos un skolēnu sagatavošanu kon
kursam.
Mērsraga bibliotēkas vadītāja
Maira Petere
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Mērsraga
Informācijas
centrā jaunākās
Kurzemes
brošūras!
Katru gadu arī pie mums Kurzemē ir pa
kādam jaunam apskates objektam, ir kādas
jaunas naktsmītnes, kādas uzlabotas dabas
takas, vai pat pavisam jauni tūrisma maršruti. Jaunākās Kurzemes brošūras Mērsraga Informācijas centrā ikvienu ceļotgribētāju gaida jau tagad!
„Baltu ceļš”. Pavisam jauns tūrisma
maršruts – „Baltu ceļš”! Maršrutā iespējams vairāk uzzināt par kuršiem, zemgaļiem un sēļiem. Baltu ceļa kartē iekļauti
8 tematiskie maršruti!
„Industriālais mantojums”. Lielisks
palīgs tiem ceļotājiem, kas meklē industriālo mantojumu tepat pie mums Latvijā,
Kurzemē un arī Igaunijā. Vienā brošūrā –
gan dzirnavas, gan dzelzceļš, gan rūpnīcas,
gan ūdenstorņi, un arī bākas.
„Jūrtaka. Piekrastes gājēju ceļš”. Jaunā Jūrtakas brošūra arī pie mums, Mērsraga Informācijas centrā. Latviešu, krievu
un angļu valodā. Ceļvedī ne tikai karte, bet
arī stāsti, nelieli apraksti par iespējamiem
spilgtākajiem iespaidiem.
„Jaunumi Kurzemē 2019”. Kas jauns
šogad Kurzemē? Diemžēl Mērsraga
vārdu šogad šeit neatradīsim, jo
naktsmītnes šogad šajā brošūrā netika
iekļautas, bet nebēdājam, šis ir labs
palīgs tiem ceļotājiem, kas katru gadu
meklē kādu jaunu objektu, ko apmeklēt!
„Pasākumu kalendārs 2019”. Dažkārt

ceļojuma galamērķi izvēlēties palīdz
tieši tas, ka konkrētā vietā notiek kāds
pasākums. Klāt arī Kurzemes pasākumu
kalendārs 2019! Pieejams Mērsraga
Informācijas centrā!
Mērsraga jaunā brošūra ir klāt! Arī
Mērsraga novads ticis pie jaunas brošūras.
Pavisam svaiga, atkal citādāka. Ar jauno
saukli uz vāka!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centrs

Līdzjūtības
Nekas te manu balto mieru netraucēs.
Bez skaņas sekundes
kā pārslas krīt,
un tavu aizejošo soļu pēdas
vairs nebūs sniegā saredzamas rīt.
(L. Brīdaka)
Sērojam par ANDA ĀBOLIŅA
pēkšņo aiziešanu. Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem!
Bijušie klasesbiedri 1983. gads
Uzpūš vējš un pārraujsveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.
Visdziļākā līdzjūtība Adrianam
Dzērvem, no vecvectēva atvadoties.

A
15.02.
23.02.
24.02.
24.02.

6. klase un audzinātāja

Pateicība

pasākumi

februārī

Brauciens uz Rīgas Dinamo spēli
Mērsraga kausa izcīņa šautriņu mešanā
Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā 2. posms
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 2. posms

Rīga
Mērsraga sporta halle
Mērsraga sporta halle
Mērsraga sporta halle

16.30
10.00
10.00
12.00

Sirsnīgs paldies pašvaldības vadībai un
baznīcas draudzes padomei par skaisto
apsveikšanu manā 89 gadu dzīves jubilejā.
Arnolds
Šteinbergs

Talsu novada atklātais čempionāts Telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra.

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
Skumju brīdī esam kopā ar Amandu un viņas ģimeni, vectētiņu mūžībā
pavadot.
Klasesbiedri un audzinātāja

Sporta organizators: I. Indruškevičs, telefons: 26455993

Sludinājumus, reklāmu,
vēstules pieņem
novada domes sekretāre

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

Iespiests
Talsu tipogrāfijā

Redaktore Madara Brāle
28757923

