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Piektdiena, 2020. gada 17. janvāris

PALĪDZI SPERT
PIRMOS SOĻUS PRETĪ
KARJERAI!

Cienījamie klienti!

No 2020.gada 2.janvāra
Mērsraga pasta nodaļai
mainīts darbalaiks

Karjeras nedēļas ietvaros, šā gada 14. februāra
pēcpusdienā Mērsraga vidusskolā, vārīsim savu ikga
dējo Profesiju sīrupu!
Lai tas izdotos – nepieciešams Tavs atbalsts!
Uzaicinām ciemos un priecāsimies, ja būsi gatavs
dalīties ar savu dzīvesstāstu. Lieliski būtu, ja Tu
pastāstītu, kā izvēlējies savu profesiju, kur to ieguvi,
kāda ir Tava darba ikdiena, kādi pienākumi veicami.
Skolēniem ir svarīgi dzirdēt, sajust, ieraudzīt tās dažādās
iespējas, kas paveras `Lielajā` dzīvē. Dzirdētais motivēs
skolēnus cītīgāk apgūt vidusskolas vielu un ļaus tiem
drosmīgāk izvirzīt savus mērķus dzīvei. Kas zina, varbūt
tieši Tu būsi tas, kurš iedvesmos jaunieti karjeras izvēlē.
Esi aktīvs un ar savu stāstu pievieno pipariņu mūsu
skolas Profesiju sīrupam, lai tas veidotos krāšņs,
iespaidīgs un bagātīgs.
Piesakies pa tālruni 26325320. Gaidīšu ziņu no
Tevis visu janvāra mēnesi.

P. 8:00 – 8:30; 10:00 – 14:30
0. 8:00 – 8:30; 10:00 – 14:30
T. 8:00 – 8:30; 10:00 – 14:30
C. 8:00 – 8:30; 10:00 – 14:30
P. 8:00 – 8:30; 10:00 – 14:30
S. –
Sv. –

Latvijas Pasta Klientu centrs:
27008001, 67008001, info@pasts.lv

Lita

Dziesmots gada sākums Kaltenē

Redaktores sleja
Mēs esam cilvēki, nevis
mašīnas. Mums gadās visādas
dienas – labas, sliktas, vieglas,
grūtas, saspringtas, pozitīvas.
Mēs varam būt iedvesmoti,
a Avīzes”
tomēr mums kaut kas var
Nākamais „Mērsrag
neizdoties. Mēs neesam kā
februārī.
numurs iznāks 14.
taisnes. Mums ir sirds, kas sāp
ūtīt līdz
Materiālus var ies
un dvēseles sajūtas, ar kurām
10. februārim!
mēs nezinām, ko darīt. Mēs
Paldies!
iznīcinām, bet mēs arī veidojam. Reizēm mēs esam pesimisti, kuri uzskata, ka ir par
vēlu, tātad vai nav vienalga,
kas notiek. Mēs esam par atriebību, bet tajā pašā laikā vienmēr gaidām
otro iespēju. Neviens nevar pateikt kā ir pareizi, tātad vai kāds mūs vispār var nosodīt? Es ceru, ka nākamajā gadā jūs pieļausiet kļūdas. Tā kā,
ja jūs pieļaujat kļūdas, tad jūs darāt jaunas lietas, izmēģināt jaunas lietas,
mācāties, dzīvojat, spiežat sevi, maināt sevi, maināt savu pasauli. Jūs darāt
lietas, kuras nekad iepriekš neesat darījis, bet par visu svarīgākais – jūs
darāt kaut ko. Tātad tas ir mans vēlējums jums un mums visiem, arī sev –
izdarīt jaunas kļūdas. Izdariet krāšņās, pārsteidzošās kļūdas. Pieļaujiet kļūdas, kuras neviens vēl nekad nav pieļāvis. Nesastingstiet, neapstājieties,
neuztraucieties, ka tas nav pietiekami labi vai tas nav pietiekami pareizi
kādam, lai arī kas tas būtu: māksla, mīlestība, darbs, ģimene vai dzīve.
Neatkarīgi no tā, ko jūs baidāties darīt, dariet to. Padariet savas kļūdas par
šā gada labākajiem notikumiem, kas iespējams, jūs padarīs par labāku cilvēku kā jebkad.

Zināšanai!

Par spīti lielajiem vējiem un lietum, 2020. gads ar sirdi
sildošām dziesmām sākās Kaltenē. 3. janvārī Kaltenes klubā
kopā ar dziesmu draugiem „Kalitenes saimi”, kuras jaunākajai
dalībniecei ir 7 gadi (vadītāja Lita Krūmiņa), siltā un sirsnīgā
atmosfērā koncertēja arī tuvāko kaimiņu kolektīvi – Mērsraga
jauktais koris „Pa vējam” (vadītāja Aija Kaļiņičenko) un
Vandzenes sieviešu koris „Dīva” (vadītāja Inese Ozoliņa).
Visas kolektīvu vadītājas ir tuvas kolēģes – strādā Rojas
Mūzikas un mākslas skolā. Ideja par kopīgu koncertēšanu
rudenī bija radusies Aijai, un nu to izdevies ļoti veiksmīgi
īstenot. Turklāt Mērsraga un Vandzenes korim ir arī
kopīga soliste Laura Elizabete Ķiršakmene (Mērsraga
vidusskolas skolniece), kura kopā ar abiem kolektīviem
ļoti izjusti izpildīja Lolitas Ritmanes dziesmu ar Māras
Zālītes vārdiem „Manā sirdī”.
Kori savu repertuāru bija izvēlējušies brīvi, liriskas
melodijas mijās ar jestrākām. Skanēja arī latviešu autoru
oriģinālskaņdarbi – gan tautasdziesmu apdarē, gan ar
nesen pagājušo Ziemassvētku tematiku saistīti.
Kaut arī ziema mūs šogad ar sniegu nelutina un arī
tajā vakarā lija lietus, koncerta noslēgumā līksmi skanēja
visu kolektīvu kopdziesma – populārā Ziemassvētku
melodija „Sniedziņš krīt”, paužot cerību, ka tā varbūt ātrāk
sagaidīsim šo balto ziemas dāvanu.
Pēc koncerta dziedātāji turpināja komunikāciju neformālā, jautrā atmosfērā, mielojoties ar līdzi atnestajiem
gardumiem. Netrūka arī smieklu, veicot dažādus uzdevumus, ko katram kolektīvam vajadzēja iepriekš sagatavot.

Informācija
 Bibliotekārais izbraukuma punkts uz
Upesgrīvas Saieta namu 29. janvārī plkst. 12.00.
 Mērsraga novada Sociālais dienests aicina
iedzīvotājus rakstīt iesniegumus par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem 2020. gadam.
Gaidīsim Mērsraga novada Sociālajā dienestā. Sīkāka informācija pa tālruni 63237708;
26464443.
 Mērsraga brīvā laika pavadīšanas centrs
no 2.01.2020. ir slēgts līdz vasarai.
Par elektroenerģijas pārtraukumiem
Elektroenerģijas
pārtraukumi
būs
23.01.2020 no plkst. 10.20 līdz plkst. 15.20 –
Mērsraga novada pašvaldībā, Mērsraga Informācijas centrā un Dzintaru ielā 1 – 9 (SIA
„Mērsraga ūdens”). Elektroenerģijas pārtraukuma laikā minētās iestādes būs slēgtas.

Kolektīvi tika pie iespējas gan izvingrināt ķermeni, gan
balsi, un arī prātu un atmiņu. Šādā noskaņojumā raisījās
arī īsts dziesmu karš, vienam kolektīvam uzsākot kādu
dziesmu, tad negaidīti apraujot to, un otram uzsākot citu
dziesmu ar pēdējo dzirdēto vārdu. Te nu varēja redzēt, ko
dod ilggadēja pieredze, jo Vandzenes sieviešu koris „Dīva”
jau svinēs savu 21. jubileju, kamēr pārējie kolektīvi ir vēl
pavisam „zaļi” – korim „Pa vējam” šī ir otrā darbošanās
sezona, bet kaltenieces kopā dziedāt sākušas tikai no
pērnajiem Jāņiem. Toties, kā ar prieku un lepnumu tika
uzsvērts pašā koncertā, abos jauniņajos kolektīvos ir arī
„džeki”. Mērsraga kora „Pa vējam” tenoru sulīgās balsis
patīkami izcēlās sieviešu balsu pulkā. Lai visiem dziedātājiem labi skan, un uz tikšanos citos koncertos!
Kora „Pa vējam” dalībniece Evija Liparte

Janvāra FOTO konkursa
uzdevums!
Tieši tā, gads sākas ar konkursu, kurš būs aktīvs visa gada garumā! Labākā, populārākā mēneša bilde nokļūs nākamā gada kalendārā, kā arī – uz kāda no 2020. gada suvenīriem (protams, ar atsauci
uz foto autoru!).
Šogad aicināsim katru mēnesi fotografēt citu objektu Mērsragā,
tātad, nākamā gada kalendārs būs veltīts dažādiem Mērsraga
apskates objektiem! Janvārī gaidām Mērsraga Ziemeļu mola foto!
Mēneša balva – paša izvēlēti suvenīri 10 EUR vērtībā. Lai balvu
iegūtu un vasarā varētu priecāties par savu foto kā par kāda suvenīra
rotu, katra jauna mēneša sākumā lūgsim Jūs balsot mūsu Facebook
lapā par labāko mēneša foto! Tātad, februāra sākumā balsosiet par
janvārī iesūtītām bildēm!
Visu janvāri Mērsraga Ziemeļu mola fotogrāfijas gaidīsim
e-pastā: infocentrs@mersrags.lv! Dosimies dabā visa gada garumā,
ķerot skaistākos kadrus!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja
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Domes sēdē nolemts
2019. gada 17. decembra
kārtējā domes sēdē nolemts:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu
2606,95 euro tai skaitā pamatparāds 1396,13 euro
un nokavējuma nauda 1210,82 euro.
2. Dzēst likvidētajai SIA „Mežmaļi M”, reģistrācijas Nr. 40003244846, nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu 782,05 euro apmērā par zemi un ēkām
LADOSS, „Aizsilnieki”, un „Mežsilnieki”, Mērsraga novadā.
3. Dzēst likvidētajai SIA SIA „IVOLGA” reģistrācijas Nr. 49003000875, nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu 1164,51 euro apmērā par zemi un ēkām
Kanāla ielā 15, Mērsragā, Mērsraga novadā.
4. Dzēst likvidētajai SIA „LHA” reģistrācijas
Nr. 46103002682, nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu
469,61 euro apmērā par zemi „Alkas”, Mērsraga
novadā.
5. Dzēst likvidētajai SIA „Legata” reģistrācijas
Nr. 40003431928, nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu
47,18 euro apmērā par zemi „Upesgrīvas Pīlādži”,
Mērsraga novadā.
6. Dzēst likvidētajai SIA „Saules Rags” reģistrācijas Nr. 50003588741, nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu 1156,74 euro apmērā par ēkām Lielā
ielā 64 („SIA Mērsrags I”), Mērsragā, Mērsraga
novadā.
7. Dzēst likvidētajai SIA „LUK” reģistrācijas
Nr. 40003705576, nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu
390,01 euro apmērā par ēkām Noliktava „Mežsilnieki”, Mērsraga novadā.
8. Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu plāna grozījumus 40 500 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu plānu
1 970 971 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžeta izdevumu plāna grozījumus 33 380 euro apmērā.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta maksājumu
20 880 euro apmērā autoceļu fonda naudas līdzekļu atjaunošanai. Ieskaitīt naudas līdzekļus 20 880 euro AS SEB Banka norēķinu kontā
LV27 UNLA0050020531191.
Apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu plānu
1 822 749 euro apmērā.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15/2019
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 3/2019 „Par Mērsraga novada pašvaldības
2019. gada budžetu”
9. Noteikt pilna darba laika slodzes amatalgas
likmi ar 01.01.2020. Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas direktorei 1050,00 euro (viens tūkstotis
piecdesmit eiro un 00 centu).
10. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10/2019
„Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsraga novadā”.
11. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16/2019
„Par materiālo palīdzību audžuģimenēm, bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
Mērsraga novadā”.
12. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17/2019
„Par grozījumiem Mērsraga novada pašvaldības 2018. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 8/2018 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību Mērsraga novadā”.
13. Noteikt dalīto lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Ceriņu iela 26, Mērsrags, Mērsraga
novads, kadastra numurs 8878 003 0667 ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8878 003 0667.
14. Nepiešķirt finansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.

2020. gada 6. janvāra
ārkārtas domes sēdē nolemts:
1. Par Mērsraga novada parakstu vākšanas vietu noteikt Mērsraga Tautas namu – Lielā iela 25,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
Visi sēžu protokoli pilnā apjomā pieejami
www.mersrags.lv, sadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Sekretāre Madara Brāle

Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai
No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem „Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā „Par pašvaldībām”.
Mērsraga novadā parakstīties par apturēto
likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs
Mērsraga Tautas namā, (adrese Lielā iela 25,
Mērsrags, Mērsraga novads). Mērsraga novada
vēlēšanu komisijas darba laiks visu parakstu
vākšanas laiku:
Pirmdiena:
Otrdiena:
Trešdiena:
Ceturtdiena:
Piektdiena:

9.00–13.00
15.00–19.00
9.00–13.00
15.00–19.00
9.00–13.00

Sestdiena:
9.00–13.00
Svētdiena:
9.00–13.00.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar
nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta
iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai to
izdarītu, vēlētājam vai viņa uzticības personai ne
vēlāk kā līdz 13. februārim jānogādā vēlēšanu komisijai rakstveida iesniegums. Parakstu vākšana
vēlētāju dzīvesvietās notiks pēdējā (30.) parakstu
vākšanas dienā, t.i., 14. februārī.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu
vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais
dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu
apliecība).
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termi-

ņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti,
noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā
24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl
uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja
līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz
24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes
atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu
pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz
kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā
deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un
līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu
administrācija.
Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.
Mērsraga novada vēlēšanu komisijas sekretāre
L. Lukse-Bolmane

Jūrtakas projekta noslēguma tikšanās ar projekta
atbalstītājiem Jūrkalnē
9. janvārī Jūrtakas projekta pārstāvji aicināja
sadarbības partnerus, projekta atbalstītājus uz
projekta noslēguma tikšanos Jūrkalnē. Kopīgi gan
ieskatījāmies Jūrtakas projekta ietvaros paveiktajos darbos, kas attiecas uz piekrastes infrastruktūras uzlabojumiem, gan arī apspriedām informāciju, kas attiecas uz maršrutu internetā.
Protams, vieni no uzlabojumiem ir ne tikai
marķējums, kas redzams Papē, Pāvilostā, Rojā,
Upesgrīvā, Mērsragā, Bērzciemā, Engurē un Lapmežciemā, bet arī kartes katrā no ciemiem. Tāpat
arī lielās norādes – koka zīmes piekrastē, kas Kurzemē kopskaitā ir 45!
Protams, netrūka arī statistiskās informācijas
par to, cik tad daudzi ielūkojas Jūrtakas mājaslapā
jeb jurtaka.lv, un kā tas visbiežāk tiek darīts. Prieks
bija redzēt, ka arī pašvaldības iekļāvušas savās
mājaslapās informāciju par Jūrtaku, izstāstot ne vien
to, kas šī Jūrtaka tāda ir, bet atrādot arī to, kas attiecas
uz konkrētas piekrastes pašvaldības Jūrtakas posmu.
Dalījāmies arī idejās, kas palīdzētu Jūrtakas
tālākā attīstībā un idejas uzturēšanā. Kā jau ikkatrā
projektā, arī šajā – nav tikai plusi vien, bet arī
kādas uzlabojamās lietas. Piemēram, precīzāki
marķējumi krustojumos, pilsētās; norādes, kas vestu
no pludmales uz naktsmītnēm, tūrisma objektiem
un pakalpojumu sniedzējiem; kā arī tūrisma
pakalpojumu sniedzēju pašu aktīvāka iesaiste.

Kā viena no idejām, ko
Mērsrags un Roja jau plāno
realizēt aktīvajai tūris
ma
sezonai iesākoties, ir bez
maksas Jūrtakas pārgājienu
rīkošana. Tāpat esam arī par
visām pārējām idejām, par
kurām noteikti vēl nevēlamies
pat pačukstēt – tas lai paliek
intrigai! Ieteikumu vidū bija
arī tādi, ko katra pašvaldība
var saviem spēkiem izdarīt –
veidot foto vietas zīmīgās
Jūrtakas koordinātās, aicinot
fotografēties pārgājienu maršrutu gājējus pie tām;
pārskatīt savus saistošos noteikumus, atļaujot
suņu pārvietošanos pludmalē, ar nosacījumu, ka
saimnieks suni tur pavadā, aiz suņa tiek savākts,
un tiešām ar šo suni saimnieks pārvietojas, nevis
atpūšas peldvietā, kur atpūta ar suņiem ir liegta.
Kopīgi apskatījām arī Jūrkalnes Ugunspļavā
nesen uzbūvēto dabas koncertzāli – „Vējturu
namu”, kas tapusi pēc apmēram 10 gadus
senas mūziķa Igo skices. Devāmies arī uz
Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma
ekspozīcijas apskati „Vētru muzejā”, kas izvietots
Jūrkalnes pagasta tautas nama otrajā stāvā. Ēkas
otrais stāvs izveidots kā improvizēts nogrimis

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrēti 3 jaundzimušie – 3 puisīši, kas ir par 5 jaundzimušajiem mazāk kā 2018. gadā, 13 mirušie (vēl 8 reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās Latvijā, tātad kopā 21 mirušais).
Pagājušā gadā Mērsraga dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
15 mirušie. Noslēgtas 4 laulības, kas ir par divām vairāk
kā 2018. gadā. Uz 13.01.2020 Mērsraga novadā dzīvesvietu
deklarējušas 1533 personas.
Jāatgādina, ka civilstāvokļa aktus var reģistrēt jebkurā
pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no personas
deklarētās dzīvesvietas.
Jau kopš 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.
Ciparu 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 personas kodam izvēlēties nav
iespējams un pēc personas koda maiņas persona vairs
nevarēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu,
jo Iedzīvotāju reģistrā to ģenerē automātiski 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.
Dzīvesvietu var deklarēt gan pašvaldībā, gan elek
troniski tīmekļa vietnē www.latvija.lv – to var izdarīt katrs
iedzīvotājs, kam ir pieslēgta un aktivizēta internetbanka.
Deklarējot dzīvesvietu klātienē, cilvēkam jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments un jāmaksā valsts nodeva
(4,27 eiro), savukārt, deklarējoties elektroniski, par
pakalpojumu nav jāmaksā.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Madara Brāle

burinieks, tādēļ varējām ne vien apskatīt, bet arī
izjust zemūdens kultūrvēsturisko mantojumu,
ko īpaši izceļ informācija par kuģu vrakiem, kas
atrasti ne tikai Jūrkalnes krastos, bet arī mūsu –
Rojas, Ģipkas un Mērsraga pusē.
Vietējie piekrastes tūrisma uzņēmēji arī aici
nāti veicināt sadarbību un kopīgi popularizēt
Jūrtaku! Par to vairāk var uzzināt jurtaka.lv, kā arī
katras piekrastes pašvaldības mājaslapā un tuvējā
tūrisma informācijas centrā, jautājot pēc Jūrtakas
rokasgrāmatas uzņēmējiem! Turpinām strādāt un
sasniegt mērķus kopā!
Inga Hartika,
Mērsraga Informācijas centra vadītāja

Kāpēc nešķirotie atkritumi nokļūst
Mērsraga kapos?
Arī man, sākoties Jaunajam gadam, ir
radušās pārdomas. Pārdomas par to, kāpēc,
kārtējo reizi, sagriezu pirkstu, veicot savus
darba pienākumus Mērsraga kapos. Kāpēc?
Tāpēc, ka joprojām nevaram tik vien izdarīt, kā saplēstos stikla svečturus iemest tam
paredzētajās mucās. Mēs visi Ziemassvētkos,
Vecgada vakarā apņemamies būt labāki, godīgāki, saudzīgāki utt. Apņemamies kaut ko
mainīt – sevī, ap sevi. Un vai tā nebūtu laba,
jauka apņemšanās, ka dodoties pie saviem
mīļajiem, kas vairs nav starp mums un atdusas kapsētā, mēs sakoptu aiz sevis pareizā
veidā? Nav taču tomēr tik grūti stiklu, plastmasu, kā arī visu citu, kas nedeg, izmest tam
paredzētā vietā!
Dzīvē gan pavisam citādi viss iznāk: kāds
samet visu vienā maisiņā vai iemet lapu, zaru
kaudzē uzreiz; nākamais nāk ar lapu pilnu
spaini vai maisu, uzber, diemžēl, nededzinā-

miem vai nedegošiem atkritumiem lapas pa
virsu, tā apsedzot izmestās, nedegošās lietas.
Raugies kā gribi, ar degošiem zariem, lapām tik lielu kaitējumu mēs dabai nenodarām, kā dedzinot kopā ar lapām, piemēram,
plastmasu. Gribas pajautāt – vai mājās Jūs arī
nešķirojat atkritumus un nosviežat tos, kur
pagadās? Vai kapu atkritumu vieta ir tā vieta,
kur var savas nolietotās mājsaimniecības preces un citus atkritumus izsviest?
Protams, ir jau arī saprotoši, saprātīgi cilvēki, kas, sakopjot savu piederīgo kapa vietu,
nekad neizsviedīs atkritumus, kur pagadās.
Paldies tādiem, kas ciena ne vien aizgājušos,
bet arī cilvēkus, kas kapos strādā, un arī dabu!
Lai visiem veiksme, daudz prieka un veselības Jaunajā gadā!
Ar cieņu, rosinot uz pārdomām –
Silva Štreinerte

Mērsraga mežos atrod Latvijā vēl
neredzētu sēni

Latvijā, tāpat kā pasaulē, sēņu ir daudz
vairāk nekā augu, taču mikologu ir maz,
tāpēc daļa sēņu līdz šim nav pētniekiem
zināmas un aprakstītas. Un nereti jaunu
sēņu atklāšanā palīdz tieši iedzīvotāji, kas
ziņo par saviem neparastajiem atradumiem.
Tā Latvijai jaunu un vizuāli skaistu sugu
Mērsraga iecirknī izdevies atrast „Latvijas
Valsts mežu” (LVM) Ziemeļkurzemes plānotājai – Ieva Kuklei-Ozoliņai. Mērsraga
iecirknī uz egļu skuju nobirām viņa ieraudzīja bēšīgas krāsas adatainu sēni. Izrādījās, ka tā ir Latvijai jauna suga. Latīniskais
nosaukums ir ‘Pterula multifida’, latviski

pagaidām „Daudz
zaru pterula”. Mikologi
ziņas par jauniem atradumiem saņemot ļoti
bieži, tāpēc viss nemaz neizskanot publiski.
Visbiežāk atradumu ir aktīvajā sēņu sezonā,
bet cilvēki konsultējas arī ziemā. Turklāt neparasti atradumi ir ne tikai mežos un pļavās, bet arī, piemēram, puķupodos. ‘Pterula
multifida’ Eiropā neesot retums. Bet, tā kā
Ievas Kukles-Ozoliņas atrastā sēne ir pirmais fiksētais atradums Latvijas mežos, tās
fotogrāfija iekļauta topošajā sēņu grāmatā,
kas tiks izdota jau pavasarī.
No Talsu televīzijas sižeta,
kas publicēts lsm.lv
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Mērsraga novada pašvaldības
Mērsraga novada pašvaldības policija atgādina
Mērsraga novada iedzīvotājiem par līguma slēgšanu zvejniecības un licencēšanas
komisija informē!
ar sadzīves atkrituma apsaimniekotāju
Mērsraga novada pašvaldības policija bieži saņem Mērsraga novada iedzīvotāju sūdzības par sadzīves atkritumu kaudzēm dažādās publiskās vietās, kā arī par sadzīves atkritumu
dedzināšanu un ir skaidrs, ka par tiem atbildīgi ir tieši to privātmāju īpašnieki, kuri par savu īpašumu nav noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu
Mērsraga novada pašvaldības viena no funkcijām ir organizēt
un kontrolēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Tādejādi pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktam Mērsraga novada dome ir apstiprinājusi 2011. gada 15. novembrī saistošos
noteikumus Nr. 26/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mērsraga novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi), kuros 11.2. punktā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskā valdītājam vai apsaimniekotājam ir
pienākums noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu
ar atkritumu apsaimniekošanas zonā noteikto atkritumu
apsaimniekotāju. Ar Saistošajiem noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.mersrags.lv: http://www.mersrags.lv/get.
php?o=1&f=filelists/1451983934-nr_26_2011_atkrit_apsaimniekos.pdf.
Mērsraga novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, līdz ar to Mērsraga novada

Jaunumi sportā

Mērsraga meistarsacīkstes šautriņu mešanā!
29. decembrī Mērsraga sporta zālē notika Mērsraga
2019. gada meistarsacīkšu šautriņu mešanā 10. posms.
Pēc posma notika 2019. gada kopvērtējuma apbalvošana. Desmitajā posmā kopējā grupā uzvaras laurus plūca
Normunds Purvinskis, otrais Mārtiņš Ozols, trešajā vietā Anita Ozola.
Vīriešu grupā pirmais Normunds Purvinskis, otrais Mārtiņš Ozols, trešajā vietā Aigars Gūtšmits. Sieviešu grupā pirmā Anita Ozola, otrā Vivita Ozoliņa.
2019. gada Mērsraga meistarsacīkstēs šautriņu mešanā
kopvērtējumā kopējā grupā uzvarējis un Mērsraga čempiona titulu ieguvis Normunds Purvinskis, otrais Ivars
Indruškevičs, bet trešajā vietā Janeks Dvoreckis. Vīriešu grupā – pirmais Normunds Purvinskis, otrais Janeks
Dvoreckis, bet trešajā vietā Ivars Indruškevičs. Sieviešu
konkurencē uzvarēja Vivita Ozoliņa, otrajā vietā Anita
Ozola, bet trešajā vietā Māra Mročko. Ātrākais sērijas
noslēgums un specbalva Normundam Purvinskim un
Vivitai Ozoliņai.
Mērsraga meistarsacīkstes galda tenisā 2019!
Noslēgušās Mērsraga novada meistarsacīkstes galda
tenisā. Desmitajā posmā uzvarēja Jurģis Ozoliņš, otrajā
vietā Pēteris Buļbiks, bet trešais Uldis Dēliņš. Sacensību
kopvērtējumā Mērsraga čempiona titulu izcīnīja Pēteris
Buļbiks, sudraba medaļa Uldim Dēliņam, bet bronzas
medaļu īpašnieks Jurģis Ozoliņš. Atgādinu, ka sacensības arī 2020. gadā notiks katra mēneša pēdējā svētdienā
Mērsraga vidusskolā plkst. 12.00.
Mērsraga meistarsacīkstes florbolā – 1. posms!
10. janvārī Mērsraga sporta zālē notika Mērsraga
meistarsacīkstes florbolā 1. posms. Pirmajā vietā un
1. posma uzvarētāji komanda „Exel” – Ritvars Upesjozups, Artūrs Kasparāns un Kristers Līcītis. Otrajā vietā
komanda „Brekši” – Helvijs Smetana, Dāvis Janbergs,
Krists Brinkmanis un Kārlis Brinkmanis. Trešajā vietā
komanda „Blondie” – Leo Adamovičs, Kaspars Brenčevs
un Roberts Dižpēteris. Pirmajā posmā rezultatīvākais
spēlētājs Kristers Līcītis komanda „Exel” viņam 12 punkti. Kristers arī iemetis visvairāk vārtu 1. posmā – viņa
kontā 9 vārti. Labāko piespēlētāju godu pirmajā posmā
dala Artūrs Kasparāns un Kārlis Brinkmanis – abiem –
7 rezultatīvas piespēles. Nākošais otrais posms, notiks
7. februārī, sacensību sākums nemainīgi plkst. 17.00.
Galvenais tiesnesis florbolā Jurģis Upesjozups
Mērsraga novada sporta organizators Ivars Indruškevičs
26455993, e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

pašvaldības policija aicina ikvienu atkritumu radītāju vai
valdītāju, neatkarīgi no tā, vai tā ir juridiska vai fiziska persona pārliecināties, vai par savu īpašumu ir noslēgts līgums
par atkritumu apsaimniekošanu, un tie, kuri konstatē, ka līguma nav – nekavējoties noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Atkrituma apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””.
Mērsraga novada pašvaldības policija informē, ka sākot ar
2020. gada februāri tiks veiktas pārbaudes par neiekļaušanos
pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Gadījumos, kad tiks konstatēts, ka nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, Mērsraga novada pašvaldības policija
lems par administratīvās lietvedības uzsākšanu un administratīvā soda piemērošanu.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
75. panta otro daļu par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
savākšanā, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām – no
četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Mērsraga novada pašvaldības policija arī aicina iedzīvotājus neatstāt sadzīves atkritumus tam neparedzētās vietās, kā arī
Mērsraga novada administratīvās teritorijas publiskās vietas
nepiegružot ar sadzīves atkritumiem.

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

Nomas maksa, eiro par vienu vienību
pašpatēriņam

komercpatēriņam

Zivju murds ar sētu līdz 30 m
(Engures ezers)

9,96

–

Zivju tīkls (Engures ezers)

–

0,57

Zivju tīkls (piekrastes ūdeņos)

21,34

21,34

Mērsraga novada pašvaldības policijas
priekšniece I. Lilinfelde

Reņģu tīkls

7,11

7,11

Luču murds

21,34

21,34

Āķi (100 gb.)

14,23

14,23

Reņģu stāvvads

–

142,29

Zivju murdi

–

85,37

Sīkzivju murds

–

56,91

Nēģu murds

–

85,37

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi devās
ekskursijā uz Rīgas mākslas un mediju tehnikumu
Neskatoties uz sliktiem laika apstākļiem
un lielu vēju, Mērsraga Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi ar mākslas nodaļas skolotājām Ligitu un Santu, 18. decembrī devās
ekskursijā uz Rīgas mākslas un mediju tehnikumu.
Ekskursija izvērtās ļoti interesanta un
iedvesmojoša. Bērniem bija iespēja ieskatīties mākslas nozaru aizkulisēs, tādās kā
gleznošana, kompozīcija, tekstila nodaļa,
kokapstrāde, metālapstrāde, vides dizaina
nodaļa, fotostudija un tēlniecības nodaļa.
Lielāko interesi izraisīja tekstila nodaļa, kur
varēja aplūkot apģērba dizaina tapšanas procesu – apdruku, šūšanu, aušanu un dizainu.

Ļoti interesanti un izglītojoši bija A. Verzas
stāsti par skolas absolventu diplomdarbiem.
Caur vēstures prizmu aplūkojām amatu tradīcijas un kārtējo reizi pārliecinājāmies par
latviešu talantiem un meistarību. Bērniem
radās izpratne par šo mākslas virzienu grūto un darbietilpīgo procesu. Mājās devāmies
iedvesmoti un jaunu ideju pārņemti. Divas
meitenes atgriezās ar pārliecību, ka varētu
savus nākotnes plānus saistīt tieši ar šo skolu.
Lielu paldies vēlamies teikt A. Pumpura
kungam un visiem atbalstītājiem, pateicoties kuriem mums bija iespēja baudīt skaistu
dienu.
Mērsraga MMS skolotāja Ligita Vilciņa

Par Ziemassvētku pārsteigumiem
2019. gada 19. decembrī Sociālais dienests apciemoja mūsu novada iedzīvotājus, kuri patstāvīgi
dzīvo ilgstošās aprūpes iestādēs.
Sociālais dienests pabija – Engures novada domes pansionātā
„Rauda”, Talsu novada pašvaldības iestādē pansionātā „Lauciene”,

Sabiles aprūpes biedrībā „Kalme”,
Laidzes īslaicīgās sociālās aprūpes
un rehabilitācijas centrā, Sociālās
aprūpes centrā „Stūrīši”, Sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrā
„Krustceles” un Ārlavas pansijā.
Šajā reizē gribu teikt lielu paldies Mērsraga vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem. Katra klase gatavoja
pārsteigumu, Mērsraga iedzīvotājam, kurš atrodas ilgstošās aprūpes
iestādē. Liels paldies par Jūsu sagādāto pārsteigumu cilvēkiem, viņi
bija patiesi priecīgi. Liels paldies
ikvienam, kurš neaizmirsa draugus, radus apsveikt Ziemassvēt-

kos, kuri ikdienas gaitas pavada
pansionātos, viņi bija emocionāli
priecīgi un asaras ritēja pār viņu
vaigiem.
Liels paldies PII „Dārta” kolektīvam un mazajiem rūķīšiem par
Ziemassvētku apsveikumiem, kurus nogādājām visiem Laucienes
pansionāta iedzīvotājiem.
2019. gada 21. decembrī Mērsraga Tautas namā notika Ziemassvētku ieskaņas pasākums bērniem,
kurā 25 bērni no Ziemassvētku vecīša saņēma saldumu paciņu. Liels
paldies Ziemassvētku vecītim, Piparkūkai, Mandarīnam, Konfektei
un Ievai Obolevičai par pasākumu.

Ziemassvētku laiks ir pārsteigumu laiks. Mērsraga baptistu
draudze sadarbībā ar atbalstītājiem iepriecināja Mērsraga iedzīvotājus. Liels paldies Jums un Jūsu
atbalstītājiem! Jūs visi kopā citām
ģimenēm radījāt brīnumus, uz kuriem viņi necerēja.
Ziemassvētku laikā Līcīšu ģimene iepriecināja Mērsraga seniorus, liels paldies par Jūsu labo
sirdi. Paldies rūķenītēm! Liels paldies Benitai par pārsteigumu vientuļam pensionāram, kurš negaidīja
nevienu pārsteigumu!
Mērsraga novada Sociālā
dienesta vadītāja Gunta Fībiga

„Sprīdīšu” un „Zīļuku” Ziemassvētki Mērsraga Tautas namā
Pirmo reizi mazie-lielie „Sprīdīši” un „Zīļuki” Ziemassvētkus
svinēja Mērsraga Tautas nama plašumos, un lai arī sākotnējo svinību datumu nācās mainīt dēļ vētras izraisīta elektrības trūkuma,
viss izdevās lieliski!
Bija gan rotaļas, gan dziesmas, gan danči ar vecākiem, gan arī
neliela kopīga darbošanās, un svarīgākais – amizants Ziemassvētku
vecītis, kas ne vien gaidīja pantiņu skaitīšanu no bērniem, bet arī
lieliski savu lomu nospēlēja. Tāpat forši bija gan bērnudārza rūķi,
kas ar Waze meklēja ceļu pie mazajiem svinētājiem, līdz to atrada.
Un tikpat foršs bija runčuks un suņuks, kas uzbūra kopīgiem spēkiem īstu svētku jampadraci!
Paldies visiem, kas iesaistījās radošajā procesā! (Sporta skolotājai – rūķītim Lilitai, audzinātājai – rūķītim Anitai un Vairai,
audzinātājai Ancei – runčukam, auklītei Edītei – suņukam, rūķītim – bērnudārza vadītājai Dinai, Enijas mīļajai auklītei Maritai,
un muzikālajai rūķenei – Inesei, kā arī Ziemassvētku vecītim)
Pasākums bija ļoti pārdomāts, ar interesantu, pat teatrālu gaitu, un
varēja just – bērniem ļoti patika tajā visā piedalīties!
Adrijas un Andretas mamma Inga Hartika
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesnie
gumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Pateicības
Šajā dzīvē mēs nespējam
Paveikt lielus darbus.
Taču mēs spējam paveikt
Mazus darbus ar lielu mīlestību.
		

/Māte Terēze/

PII „Dārta” kolektīvs grib pateikt vecākiem paldies
par Ziemassvētku noskaņojuma uzburšanu: Par baltajām
dzirkstošajām pārsliņām: iestādes noformējumam, par atsaucību atklātnīšu tapšanā vientuļajiem pagasta iedzīvotājiem, par garšu un smaržu ievīšanu Dārtas pirmssvētku rosīgajā, omulīgajā atmosfērā un vēl viens paldies par daudziem,
daudziem neredzamajiem darbiņiem, lai mūsu ikdiena būtu
krāsaināka. Paldies Zīļuku grupas iniciatoriem Aijai Zvejniecei, Taņai Samovičai par ideju realizēt un piepildīt bērnu sapni par LIELĀ pulksteņa uzstādīšanu rotaļu laukumā.
Paldies Ingai Hartikai par iesaistīšanos mācību procesā un
iestādes padomes priekšsēdētājai Kristīne Dižpēterei par
ieteikumiem turpmākai sadarbībai. Mīļš un silts paldies nezināmajiem labdariem par brīnišķīgām grāmatām un praktiskiem materiāliem bērnu radošai izpausmei. Lai labiem
nodomiem un radošiem darbiem bagāts Jaunais gads!
* * *
Paldies Mērsraga novada pašvaldībai par finansējumu
auduma iegādei.
Deju kopa „Silva”

Sludinājumi


Atdod bez maksas elektrisko
plīti. Tālrunis 26389919.

 Vēlos pirkt zemi/nekustamo
īpa
šumu Mērsragā. Tel. 29559555,
Uldis.
 Plaša profila speciālists piedāvā

savus pakalpojumus – veicu krāšņu,
plīts, skursteņu mūrēšanas darbus.
Labs meistars, mēbeļu galdnieks, antīko mēbeļu restaurētājs, būvgaldnieks.
Visi iespējamie būvdarbu veidi. Satiekams Lielā iela 39, Mērsrags.

A pasākumi

Līdzjūtības
Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Skumju brīdi esam kopā ar
tevi, Laila, un mūsu līdzjūtība pārējiem piederīgajiem, vecmāmiņu
AUSMU BŪCĒNU mūžībā pavadot.
Mērsraga vidusskolas kolektīvs

Paldies tev, māt, par tavām
mīļām rokām,
Par silto pagalvi, ko tu man klāji.
Paldies tev, māt, par tavām
stiprām rokām,
Par vārdiem labajiem, ar kuriem
		
modināji.
Izsakām līdzjūtību Arnim,
māti zaudējot. Arita, Ilmārs, Gunta
Tu esi tikai vienīgviena
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec –
Kā gaismu Tevi jūt.

janvārī
25.01. Mērsraga kauss tenisā

Termiņš, kad tiks uzsākta
2020. gada 6. februāris – 6. marts.
projektu iesnieguma pieņemšana
Sludinājuma kopsumma
141 853,12 EUR.
Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu
Mērķis
un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.
„Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana
Rīcība – ELFLA 1
un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana
vai labiekārtošana”
Atbalsta apmērs
90 853,12 EUR.
5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbilstošā MK Noteikumu
5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to reali
Nr. 590 5. punktā minētā
zēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
darbība
5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta
vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.
5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu
50 000 EUR vienam projektam.
summa vienam projektam (EUR)
50 % – viena iesniedzēja projektam.
Papildus summējot pamata likmi 50 %:
+ 5 %, ja uzņēmuma darbība reģistrēta un reāli tiek
Maksimālā atbalsta
veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus
intensitāte (%)
(vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 EUR.
80 % – kopprojektam.
Darbības teritorija
Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija.
Rīcība – ELFLA 2
„Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”.
Atbalsta apmērs
51 000,00 EUR.
5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo
Atbilstošā MK Noteikumu
produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana
Nr. 590 5. punktā minētā
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
darbība
5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu
50 000 EUR vienam projektam.
summa vienam projektam (EUR)
50 % – viena iesniedzēja projektam.
Papildus summējot pamata likmi 50 %:
+5 %, ja uzņēmuma darbība reģistrēta tūrisma nozaMaksimālā atbalsta
rē un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā
intensitāte (%)
12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas
un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 EUR.
80 % – kopprojektam.
Darbību teritorija
Biedrības „Talsu rajona partnerība” darbības teritorija.
Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju
2015.–2020. gadam, Vērtēšanas kritēriju METODIKU
un nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties klātienē biedrības birojā Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu
novads, LV-3201 vai elektroniski biedrības mājaslapā:
Kontaktinformācija
www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD)
mājaslapā: www.lad.gov.lv .
Projekta iesniegumus var iesniegt TIKAI elektroniski
LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersona: Administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

(Ā. Dāle)

Mērsraga sporta halle 10.00

26.01.

Mērsraga meistarsacīkstes
Mērsraga sporta halle 10.00
šautriņu mešanā 1. posms

26.01.

Mērsraga meistarsacīkstes
Mērsraga sporta halle 12.00
galda tenisā 1. posms

Izsakām dziļu līdzjūtību Mārītei Krūmiņai un tuviniekiem sēru
brīdī, smiltājā pavadot mammu
AUSMU BŪCĒNU.

Bijušās darba kolēģes
Mērsraga ēdnīcā: Ausma,
Vizma, Asja, Silva,
Anita Stanga, Vija Blūma

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

Vien tikai savu mīlestību varam
Tev, baltā dvēselīte, dot šai ceļā līdz.
(K. Apškrūma)
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība Līgai Fiņķei un viņas ģimeni, pavadot vecmāmiņu mūžības
klusajā ceļā.
Klasesbiedri un audzinātāja

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …
Mērsraga koris „Pa vējam” izsaka līdzjūtību Līgai Fiņķei, no
vecmāmiņas atvadoties.
Ir zelta stīga apklususi
Un dziesmas ceļš ir pušu rauts.
Vien kāda roze dārzā skumji
Vēl tavu vārdu ilgi sauc.
		

(G. Račs)

Visdziļākā līdzjūtība Arnim
Fiņķim, māmuļu zaudējot!
Bijušie klasesbiedri 1983. gads

Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
		
(J. Silazars)
Izsaku visdziļāko līdzjūtību
Mārītei un piederīgajiem, māmuļu mūžībā aizvadot.
Guna

Redaktore Madara Brāle
28757923

